
 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
за притежателите на дялове от ДФ „Конкорд Фонд - 6 Паричен“  

с ново наименование ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“ 
 
Настоящата Информация е оповестена на 19.03.2018 г. и е достъпна на 

интернет страницата на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД: www.concord-
am.bg. 
 
Конкорд Асет Мениджмънт АД информира притежателите на дялове в ДФ 
„Конкорд Фонд – 6 Паричен“, че с Решение № 238 – ДФ от 12.03.2018 г. 

Комисия за финансов надзор одобри промяна в Правилата на фонда, 
посредством които се изменя наименованието, инвестиционната политика и 
таксата за управление  на колективната инвестиционна схема.  
 
Считано от датата на разрешение на Комисия за финансов надзор, 

наименованието на ДФ “Конкорд Фонд – 6 Паричен“ се променя на ДФ 
„Конкорд Фонд – 6 Облигации“. 
 
Инвестиционната политика на фонда се променя от фонд на паричния пазар 

във фонд в облигации. Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ 
АД ще започне да прилага новата политика, след предоставяне на достатъчен 
срок на притежателите на дялове, за да се запознаят с новите инвестиционни 
ограничения и да вземат информирано решение относно инвестицията си. 
Предвиден е период от 30 дни, в който притежателите на дялове, които не са 

съгласни с промяната, имат право да подадат поръчка за обратно изкупуване 
на дяловете си, като не дължат такси за обратно изкупуване.  
 
Новият размер на таксата за управление на фонда от 0.50% върху 
средногодишната нетна стойност на активите, също ще се прилага след 

изтичане на 30-дневния период. 
 
Подробна информация относно новата инвестиционна политика на ДФ 
„Конкорд Фонд – 6 Облигации“ може да бъде открита в Правилата и Проспекта 

на фонда, които са достъпни на интернет страницата на УД „Конкорд Асет 
Мениджмънт“ АД – www.concord-am.bg, както и в офиса на управляващото 
дружество на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров №141. 
 
Документът с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Конкорд 

Фонд – 6 Облигации“ е неразделна част от настоящия документ. 
Управляващото дружество препоръчва на инвеститорите да се запознаят 
със съдържанието му.  
 
Етапи на процеса по промяна на инвестиционната политика: 

 
1. Дата, на която УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД оповестява 

настоящата Информация на притежателите на дялове за предстоящата 

промяна в инвестиционната политика на ДФ “Конкорд Фонд – 6 

Облигации” (с предишно наименование ДФ „Конкорд Фонд – 6 

Паричен“: 19.03.2018 г.  

Наред с това Управляващото дружество изпраща писмено уведомление до 

всеки инвеститор във фонда и публикува съобщение на интернет страницата 

си. 
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2. Право на обратно изкупуване, в случай на несъгласие на 

инвеститорите с новата стратегия: Предвижданият период за 

обратно изкупуване на дяловете, е 30 (тридесет) дни, считано от 
20.03.2018 г. до 18.04.2018г. включително. 
 

3. Ефективна дата на промяна в инвестиционната политика и таксата за 

управление на ДФ „Конкорд Фонд 6 – Облигации“: 19.04.2018 г. 

За допълнителна  информация инвеститорите могат да се обърнат към УД 
“Конкорд Асет Мениджмънт” АД всеки работен ден между 9:00 и 16:45 ч. на 

адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 
141.  

тел. (+ 359 2) 816 43 45 
електронна поща: office@concord-am.bg 
 

Приложение 
1. Документ с ключова информация за инвеститорите ДФ „Конкорд Фонд - 

6 Облигации”. 
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