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Инвестиционна стратегия на  

„Конкорд Фонд 8 – Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД 

1. Наименование на алтернативния инвестиционен фонд 

„Конкорд Фонд 8 – Алтернативен инвестиционен фонд“ АД (АИФ или фонда) 

ЕИК: 206746902  ISIN на емисията обикновени акции: BG1100018214, ISIN на емисията 

привилегировани акции: BG1200008214 

Адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров №117 

тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg 

 

2. Наименование и идентификационни данни на лицето, управляващо алтернативния 

инвестиционен фонд 
Конкорд Асет Мениджмънт АД (наричано по-долу накратко ЛУАИФ), ЕИК: 131446496, 
LEI : 8945006MYOJQSDNR0127 
Адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров №117 
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: asset_management@concord-am.bg, 

Лице за контакт: Наталия Петрова – Изпълнителен директор 

 

3. Наименование и идентификационни данни на компетентния орган, който одобрява 

правилата на алтернативния инвестиционен фонд 
Комисия за финансов надзор на Република България 
Адрес: гр. София 1000, ул. Будапеща 16 

тел.: +359 2 9404 999,факс: +359 2 9404 606, мейл: bg_fsc@fsc.bg 

 

4. Наименование и идентификационни данни на депозитаря на алтернативния 

инвестиционен фонд 

ИП „Реал Финанс” АД 

Адрес: гр. Варна, район „Приморски“, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", 

Административна сграда 

тел.: +359 52 653 830, мейл: real-finance@real-finance.net  

 

5. Наименование и идентификационни данни на депозитарната институция 

„Централен Депозитар” АД,  

Адрес: гр. София, ул. „Три уши” № 6. 

тел.: +359 2 939 19 81, факс: +359 2 939 19 98, мейл: info@csd-bg.bg  

 

6. Наименование и идентификационни данни на борсов посредник(ци) на АИФ 

ИП „АБВ Инвестиции“ АД 

Адрес: гр. Варна, район Одесос, бул. „Княз Борис“ І №7, ет.2 

тел.: +359 52 601 594; +359 52 601 592, мейл: orders@abvinvest.eu 

 

7. Наименование и идентификационни данни на одитор на АИФ 
Грант Торнтон ООД, ЕИК 831716285 
Адрес: гр. София 1421, бул. Черни връх №26 
тел.: +359 2 980 5500, мейл: nracheva@bg.gt.com, 

Лице за контакт: Невена Рачева 

 

8. Вид и структура на алтернативния инвестиционен фонд 

„Конкорд Фонд - 8 Алтернативен инвестиционен фонд“ АД е алтернативен 

инвестиционен фонд съгласно чл. 194 ал. 1 от ЗДКИСДПКИ  и Директива 2011/61/ЕС 

mailto:office@concord-am.bg
mailto:asset_management@concord-am.bg
mailto:bg_fsc@fsc.bg
mailto:real-finance@real-finance.net
mailto:info@csd-bg.bg
mailto:orders@abvinvest.eu
mailto:nracheva@bg.gt.com


                                   

 Инвестиционна стратегия - АИФ 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите 

условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора.  

 

9. Основни пазари, в които се извършва търговия от името на управлявания АИФ 

Инвестиционната политика на алтернативния инвестиционен фонд не предвижда 

ограничения на инвестициите по отношение на броя на регулираните пазари, на които 

да може да придобива активи.  

Фондът може да инвестира своите активи на извънборсов ОТС пазар без ограничение на 

дела от обема на общите активи на фонда. Важно е всеки финансов инструмент/ценна 

книга, който фондът закупува да има справедлива, независима и вярна оценка. 

 

10. Основни инструменти, с които се извършва търговия от името на управлявания АИФ 

Основните инструменти, с които се предвижда да се извършва търговия за портфейла 

на алтернативния инвестиционен фонд са подредени по тяхната важност: 

- Акции на публични и непублични емитенти 

- Облигационни емисии – ДЦК, общински, ипотечни, корпоративни облигации, 

регистрирани за търговия на регулиран пазар или търгувани на извънборсови 

пазари 

- Дялове на колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно 

инвестиране 

- Дялове на дружества с ограничена отговорност 

- Инвестиции в недвижима собственост или акции на АДСИЦ 

- Сертификати на благородни метали 

- Депозити в банки 

- Парични средства и еквиваленти 

Преобладаваща част от инвестициите ще бъдат с географско положение България и 

Европа – Европейско икономическо пространство. 

 

11. Начална дата и място на установяване на АИФ 

Началната дата на стартиране на дейността на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен 

Инвестиционен Фонд“ АД ще бъде до шест месеца, следващи датата на издаване на 

разрешение за ЛУАИФ от страна на Комисия за финансов надзор. Място на 

установяване ще бъде Република България.  

12. Базова валута на АИФ в съответствие с ISO 4217 и на управляваните активи 

Базовата валута на алтернативния инвестиционен фонд, в която ще бъдат деноминирани 

неговите акции е български лева (BGN). 

13. Юрисдикции на трите основни източници на финансиране (с изключение на дялове 

или акции на АИФ, закупени от инвеститори) 

Изборът на юрисдикция за установяване и финансиране на алтернативния 

инвестиционен фонд се обуславя от редица фактори, сред които: данъчен режим, 

инвестиционно търсене, регулаторен режим, способност продуктът да бъде обслужван, 

разходи за установяване и поддържане и др. „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен 

Инвестиционен Фонд“ АД ще бъде организиран и управляван в България. Очакваните 

основни източници на финансиране са с юрисдикция Република България.  
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14. Инвестиционна стратегия на фонда 

Инвестиционната стратегия на фонда е дефинирана като „Други стратегии“. Другата 

стратегия, която най-добре описва стратегията на АИФ е „Други фондове“. 

Алтернативният инвестиционен фонд ще инвестира, като едновременно комбинира 

няколко стратегии за постигане на по-висок растеж и доходност в условията на висок 

риск.  

 

15. Основни цели на инвестиционната дейност на АИФ 

 

Алтернативният инвестиционен фонд следва основно стратегията на капиталовия подход 

– основните цели са свързани с реализиране на максимален възможен доход при 

поемане на висок риск при инвестирането в класове активи с голям период на държане 

на инвестицията и в по – слабо ликвидни активи като извънборсови акции и облигации, 

дялове на дружества с ограничена отговорност или недвижимо имущество. 

Инвестиционната стратегия на Алтернативния инвестиционен фонд се състои в 

инвестиране до 100% от активите в акции и облигации на български и чуждестранни 

емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. Преките 

инвестиции в недвижимо имущество не следва да надхвърлят 30% от активите на фонда. 

Основните цели на инвестиционната политика са: 

 ръст – постигане на устойчив ръст на стойността на инвестициите на Фонда с цел 

нарастване на цената на една акция; 

 сигурност – основните усилия на ЛУАИФ ще са насочени към запазване на 

първоначалната стойност на направената инвестиция, при следване на рискова 

инвестиционна стратегия; 

 ликвидност – поддържане на достатъчно ликвидни активи в портфейла на фонда в 

рамките на ограниченията за инвестиране. 

 

16. Основни ограничения за инвестиране 

 

Алтернативният инвестиционен фонд може да инвестира своите активи съгласно 

заложените по-долу основни ограничения за инвестиране: 

 

Активи Относителен дял (%) 

в активите на  фонда 

Акции на български емитенти на регулиран пазар до 100% 

Акции на чуждестранни емитенти на регулиран пазар до 100% 

ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или 

гарантирани от българската държава 

до 100% 
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Ипотечни облигации от български емитенти до 100% 

Корпоративни облигации от български емитенти до 100% 

Общински облигации от български емитенти до 100% 

Чуждестранни финансови инструменти с фиксирана 

доходност, търгувани на функциониращи редовно, 

признати и публично достъпни регулирани пазари 

до 100% 

Банкови депозити До 100% 

Дялове на КИС и други ПКИПЦК До 100% 

Извънборсови акции или облигации на български и 

чуждестранни емитенти 

До 100% 

Дялове на дружества с ограничена отговорност До 100% 

Недвижимо имущество До 30% 

Акции на акционерни дружества със специална 

инвестиционна цел 

До 50% 

Сертификати на благородни метали До 50% 

Деривативни инструменти до 10% 

Парични средства и еквиваленти Няма минимално 

ограничение 

 

ЛУАИФ инвестира активите на Алтернативния инвестиционен фонд в: 

1. Финансови инструменти без ограничение във вида им; 

2. Сертификати върху ценни (благородни) метали; 

3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат 

изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или 

в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава - при условие че е обект на 

благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-

председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския 

съюз.  

4. Алтернативният инвестиционен фонд може да инвестира без ограничения активите си в 

емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други 
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държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, без ограничения в броя 

на регулираните пазари, на които инвестира.  

Фондът може да инвестира своите активи на извънборсов ОТС пазар без ограничение на 

дела от обема на общите активи на фонда. Важно е всеки финансов инструмент, който 

фондът закупува да има справедлива, независима и вярна оценка. 

Алтернативният инвестиционен фонд спазва следните ограничения при инвестиране, 

определени в процент от активите: 

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от 

един емитент -  до 20 на сто от активите фонда;  

2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да 

се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг 

организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от 

един емитент - до 25 на сто от активите на фонда; 

3. финансови инструменти/ценни книжа, които не се предлагат публично и за които няма 

задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран 

пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - 

до 20 на сто от активите на фонда; 

4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично 

- общо до 100 на сто от активите на фонда; 

5. дялове на дружества с ограничена отговорност, издадени от един емитент – до 20 на сто 

от активите на фонда; 

6. сертификати върху ценни (благородни) метали - общо до 50 на сто от активите на фонда. 

7. Фондът може да прави инвестиции в недвижимо имущество – до 30 на сто от активите на 

фонда посредством преки инвестиции. Пряката инвестиция в един обект на недвижимо 

имущество не трябва да надвишава 10 на сто от активите на фонда. В случай, че Фондът 

инвестира в акционерни дружества със специална инвестиционна цел, общата стойност 

на инвестициите му не трябва да надвишава 50 на сто от активите му.  

Преките инвестиции в недвижимо имущество ще бъдат оценявани от трето лице, лицензиран 

оценител, най-малко веднъж годишно или при необходимост при по-голяма честота, 

определена от инвестиционния консултант на фонда. 

8. Няма ограничение за дела на паричните средства на ФОНДА от активите му. 

Алтернативният инвестиционен фонд може да надхвърли ограниченията за инвестиции в 

един емитент по т. 1 и т.3 по-горе при спазване на следните ограничения: 

- до 40 на сто от активите на алтернативния инвестиционен фонд, при условие че 

общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът 

инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите 

му. 

Алтернативният инвестиционен фонд може да придобива: 

1. сто на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице; 

2. сто на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице; 

3. сто на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение 

за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна 

инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, както и 

дялове на други предприятия за колективно инвестиране.  

4. сто на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице. 
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5. сто на сто от дяловете на дружество с ограничена отговорност. 

Алтернативният инвестиционен фонд може да инвестира активите си в банкови депозити до 

100% от активите на фонда. Максималната стойност на депозити в една кредитна институция 

не може да надвишава 50% от активите на фонда. В случаите, когато ЛУАИФ представя 

капиталова гаранция или гаранция на дохода на акционерите на фонда, то може да 

инвестира без ограничения активите му в банкови депозити, в т. ч. в една банка. 

 

АИФ не използва ливъридж. 

Деривативните инструменти могат да бъдат използвани предимно с цел хеджиране на 

валутен, лихвен или друг риск.  

ЛУАИФ не възнамерява да има секюритизирани позиции във връзка с инвестициите на 

фондовете, които управлява. 

 

17. Видове риск 

Инвестицията в акции на алтернативния инвестиционен фонд е свързана с висока степен на 

риск. Потенциалните инвеститори следва да се запознаят внимателно с информацията за 

рисковите фактори, характерни за акциите на фонда, преди да вземат инвестиционно 

решение. Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на 

акциите на фонда и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. 

Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или 

се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект 

върху резултатите на Конкорд Фонд-8 АИФ, резултатите от операциите или финансовото му 

състояние.  

 Рискове за инвеститорите в акции 

Рискът при инвестирането в акции се свързва с несигурността и невъзможността за точно 

предвиждане на възвръщаемостта от направената инвестиция. 

 Ценови риск 

Цената на акциите на фонда се определя в зависимост от търсенето и предлагането на 

акции, от финансовите резултати на Фонда, от корпоративните новини и събития. Вследствие 

на тези фактори цената на акциите може да нараства или намалява. Рискът за акционерите 

се изразява във възможността за реализиране на загуби вследствие на колебанията в цените 

на акциите. Тези колебания могат да бъдат резки и дългосрочни.   

Фондът не би могъл и не гарантира, че цената на предлаганите от него акции ще се повиши 

във времето. 

 Риск от концентрация 

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към 

емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или 

географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини 

значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции. 

Алтернативният инвестиционен фонд има по-висок риск от концентрация, който произтича 

от инвестиционните му ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация 

към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнения с колективни инвестиционни 

схеми или национални договорни фондове.  

 Ликвиден риск 

Ликвидният риск за инвеститорите се изразява в несигурността за наличието на активно 

търсене на акциите на фонда през определен период от време. В резултат на липсата на 

търговия и слабия интерес към акциите на фонда, цената им може да се понижи, а 

акционерите да реализират загуби. Инвеститорите следва да имат предвид, че в даден 
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момент при липса на адекватно търсене могат да не успеят да продадат всички или част от 

акциите си. Извънборсовите акции се характеризират с ниско ниво на ликвидност. 

Ликвидният риск може да се изразява  и в степента на ликвидност на активите в портфейла 

на фонда. Алтернативният инвестиционен фонд предполага инвестиции в активи с ниска 

степен на ликвидност и активи на извънборсов пазар, с цел постигане на по-висока 

доходност при по-високо ниво на риск.  

 Валутен риск  

Валутният риск, който носят акциите на фонда, произтича от това, че те са деноминирани в 

български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила 

доходността, която инвеститорите очакват да получат. Евентуално обезценяване на лева би 

довело до намаляване на доходността от инвестирането в акции на фонда. От друга страна, 

намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до 

намаляване на търсенето и цените на акциите. Фактът, че българският лев законово е 

фиксиран към еврото, премахва до голяма степен валутния риск и обуславя движение на 

лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на 

общата европейска валута. До премахването на системата на валутен борд в страната, 

валутният риск при инвестиране в акции на фонда ще бъде сведен до риска от обезценка 

на еврото. 

 Липса на гаранция за изплащане на дивиденти 

Изплащането на дивидент зависи от финансовото състояние на фонда, съответно от 

реализирането на положителен финансов резултат от дейността. Решение за 

разпределение на дивидент може да се вземе на общо събрание на акционерите на 

фонда. 

 Допълнително финансиране чрез акции може да има „Разводняващ ефект” за 

акционерите 

Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличение на капитала на 

Фонда чрез издаване на  нови акции при наличие на интерес и търсене от страна на 

инвеститорите. В резултат на това делът на настоящите акционери може да намалее, което 

ще доведе до „разводняване” на текущото им участие във фонда, т.е. техният дял във фонда 

ще се намали.  

 Значителни сделки с акции на фонда могат да повлияят на тяхната цена 

Ако значителен брой от акциите се предлагат за продажба, предлагането може да надвиши 

търсенето и сделки могат да се сключват на по-ниски цени. Очакването, че такива значителни 

продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на цената на акциите. 

Голямо предлагане на акции от страна на съществуващи инвеститори може също да 

изправи фонда пред затруднения да издава нови акции в бъдеще. 

 Риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа. 

Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде 

изменен съществуващия данъчен статут на приходите от акции в посока на увеличаване на 

данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби. 

 Риск от инвестиция в недвижими имоти  

Основните рискове при инвестиция в недвижими имоти са свързани с лоша/неподходяща 

локация, отрицателни парични потоци, високо ниво на незаети помещения, проблеми с 

наематели и др. При инвестиция в недвижим имот трябва да бъде взема предвид липсата на 

ликвидност или ниска ликвидност на недвижимия имот, скрити структурни проблеми със 

собствеността, както и характера и тенденциите на пазара на недвижими имоти в 

зависимост от тяхната локация. 

 Рискове за устойчивост 

Рискът за устойчивост се дефинира като екологично, социално или управленско събитие 

или състояние, което, ако се случи, може да причини действително или потенциално 
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съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията. Следователно  

стойността на една инвестиция може да бъде засегната съществено в резултат на рисковете 

на устойчивостта.  
 

18. Рисков профил на инвеститорите, за които АИФ е подходящ 

Алтернативният инвестиционен фонд е подходяща инвестиция за инвеститори с 

високорисков профил и дългосрочен инвестиционен хоризонт. Акциите на алтернативния 

инвестиционен фонд могат да придобиват приемливи насрещни цени и професионални 

инвеститори. Фондът не е подходяща инвестиция за непрофесионални и ритейл 

инвеститори. 

 

19. Ликвиден профил на АИФ 

Алтернативният инвестиционен фонд следва да осигури последователност между 

инвестиционната стратегия и ликвидния профил на фонда. Лицето, управляващо 

алтернативни инвестиционни фондове приема подходяща система за управление на 

ликвидността и процедури, които позволяват да се наблюдава риска по отношение на 

ликвидността на АИФ и да се обезпечи съответствието на ликвидния профил на инвестициите 

на АИФ с поетите задължения. ЛУАИФ редовно провежда стрес-тестове при обичайни и при 

извънредни условия, свързани с ликвидността, които дават възможност да оцени и наблюдава 

ликвидния риск за АИФ. АИФ оценява каква част от портфейла му може да бъде затворена 

в рамките на 1 ден, от 2 до 7 дни, от 8 до 30 дни, от 31 до 90 дни, от 91 до 180 дни, от 181 до 365 

дни или над 365 дни. ЛУАИФ взема предвид своята клиентска структура, типа и размера на 

индивидуалните инвестиции. ЛУАИФ има пълно разбиране на факторите, които могат да 

повлияят на ликвидността на активите на портфейла на алтернативния инвестиционен фонд 

и може да поддържа лимит на ликвидност за всеки фонд в съответствие с зададените 

инвестиционни цели на фонда.  

 
20. Ликвиден профил на инвеститорите 

Алтернативният инвестиционен фонд е структуриран като акционерно дружество и не  

предоставя възможност за записване и обратно изкупуване на акции. Предвид това фондът 

е от затворен тип. Възможността за увеличение на капитала е предвидена в Устава на 

акционерното дружество. Акциите на фонда могат да се продават на извънборсов пазар 

по предвидения за това ред в действащото законодателство. Акциите на фонда няма да се 

регистрират за търговия на регулиран пазар. 

Привилегированите акции на фонда подлежат на обратно изкупуване по ред и при условия, 

предвидени в Устава на дружеството. Обратното изкупуване на привилегировани акции се 

извършва по писмено искане (по образец) до ЛУАИФ., което може да подаде всеки отделен 

притежател на привилегировани акции. Искането за обратно изкупуване се потвърждава 

писмено от ЛУАИФ в срок от 3 работни дни. В потвърждението на искането се указват и 

таксите и разноските, които се дължат от акционера към трети лица при обратно изкупуване.  

Заявените за обратно изкупуване привилегировани акции се прехвърлят в депозитарната 

институция, в която са регистрирани от сметка на продаващия акционер по сметка на 

Дружеството. Нареждането за прехвърляне на акциите е неразделна част от искането за 

обратно изкупуване. Подаденото искане за обратно изкупуване не може да бъде оттеглено 

от акционера след депозирането му пред ЛУАИФ.  

Обратното изкупуване на привилегировани акции се извършва по цена, която е равна на 

последната изчислена нетна стойност на една привилегирована акция, публикувана по 
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съответния ред, в деня на изчисляване на НСА на привилегирована акция, следващ датата 

на получаване на искането за обратно изкупуване.  Заплащането на обратно изкупените 

акции се извършва в срок до 90 дни след получаване на искането за обратно изкупуване по 

банкова сметка на продаващия акционер, посочена в искането.   

 

21. Механизми за търговия и клиринг 

Акциите на фонда са безналични и могат да се търгуват на извънборсов пазар и подлежат 

на сетълмент в Централен депозитар АД, съгласно предвидения ред в действащото 

законодателство. 

 

22. Ефективни техники за управление и ливъридж на АИФ 

АИФ  може да прилага техники и инструменти, свързани с прехвърляеми ценни книжа и 

инструменти на паричния пазар, за целите на ефективно управление на портфейла от 

инвестиции. ЛУАИФ няма да използва ливъридж при управлението на алтернативни 

инвестиционни фондове.  

23. Специални процедури и преференциално третиране 

ЛУАИФ осигурява равностойно третиране на всички инвеститори в управляваните от него 

алтернативни инвестиционни фондове. Няма условия, при които даден инвеститор да получи 

право на преференциално третиране.  

24. Описание на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се 

поемат от инвеститорите. 

 

Таксите, които пряко се поемат от инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са: 

- такса за управление – в размер на 2% от средногодишната нетна стойност на активите на 

фонда. 

В допълнение, фондът заплаща, а инвеститорите косвено поемат: 

- административни такси за обслужване на фонда (в това число такса към Комисия за 

финансов надзор, такса към Централен депозитар, разходи за независим финансов одит, 

такси към депозитаря, такси и комисионни за брокерски услуги към инвестиционни 

посредници и др.) 

- разходи за маркетингови услуги  

- други такси, свързани с обичайната дейност на фонда. 

 


