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  Уважаеми Господа, 
 

Във връзка с подадения от „Фонд за енергетика и енергийни 

икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ Годишен финансов отчет в Европейски 

Единен Електронен Формат (ЕЕЕФ/ESEF) през ЕЕЕФ Портала на 

Комисията за финансов надзор (Вх. Номера: 10-05-PD-219/30.03.2022 г. и 

10-05-PD-227/31.03.2022) и по-специално във връзка с Декларацията за 

корпоративно управление, неразделна част от посочения ГФО, бихме 

желали да уведомим, че Фонд за енергетика и енергийни икономии – 

ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление в 

Република България, град София, община Столична, район „Слатина”, ж.к. 

”Гео Милев”, ул. ”Коста Лулчев” № 20, е приело и спазва Националния 

кодекс на корпоративно управление (НУКК), одобрен от Комисията по 

финансов надзор, достъпен на интернет странцита на Комисията. 

 

1. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа 

 

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ спазва 

по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление 
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(НУКК), създаден през м. октомври 2007 г. и утвърден от Националната 

комисия по корпоративно управление, последващо изменен през м. 

февруари 2012 г., м. април 2016 г. и м. юли 2021 г. 

Дружеството спазва и приетата от Съвета на директорите Програма 

за прилагане на международно признатите стандарти за добро 

корпоративно управление. 

 

2. Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК 

 

През 2021 г. дейността на Съвета на директорите на „Фонд за 

енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ е осъществена в пълно 

съответствие с нормативните изисквания, заложени в ЗППКЦ и актовете по 

прилагането му, в Устава на Дружеството, както и в Националния кодекс за 

корпоративно управление. 

Корпоративното ръководство на „Фонд за енергетика и енергийни 

икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ счита, че няма части от Националния кодекс за 

корпоративно управление, които дружеството не спазва. 

 

 

 

 

 

 

10.05.2022 г. 

  гр. София          С уважение: ……………………………….. 

 

               Добромир Тодоров 

         Изпълнителен Директор 

„Фонд за енергетика и енергийни икономии –  

ФЕЕИ“ АДСИЦ 
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