
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ съгласно Регламент (ЕС) 
 № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 
Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от нормативен акт.  

Продукт 

Наименование на продукта: Договорен Фонд „ Конкорд Фонд-4 Енергетика”(Фонд). Фондът е получил  Разрешение 32-ДФ/ 
09.01.2008 г. ново - 105-ДФ/ 21.06.2012 г. от страна на Комисия за финансов надзор (КФН) на Република България и подлежи на 
регулиране от същата, ISIN на продукта: BG9000002089, ЕИК по Булстат 175447735. LEI код 8945006MCICO8GC8DT33. Фондът 
издава дялове, които са от един клас. Дяловете на Фонда се предлагат в Република България. 
Наименование на създателя на Фонда: УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД (УД), ЕИК 131446496, Интернет страница на УД: 
www.concord-am.bg  Позвънете на тел. 02/ 816 43 45 за повече информация за продукта.  УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД е 
лицензирано в Република България и е поднадзорно на КФН, която е издала Лиценз 1-УД/ 19.09.2005 г. на дружеството.  
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е част от групата на „Уеб Финанс Холдинг“ АД.  

 
Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 
години. 

 
 
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от 
наблюдаваната. 
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото. 
 
Фондът е създаден през 2008г. Доходността за предходни години е изчислена като процентно изменение на стойността на фонда в 
лева. Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси.  

 

Отдел Инвестции                                                                                                                                          отдел Нормативно съответствие                                                                       

 

Ограничение на отговорността 
Настоящият документ е единствено с информационна цел и той не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във 
финансови инструменти. В своята цялост или част от него същият не е основание за договорно обвързване или друг вид 
обвързване. Информацията не представлява препоръка за инвестиции във финансови инструменти, вкл. взаимни фондове, и не 
трябва да се тълкува като такава. на документа. Настоящият документ не предоставя и не гарантира каквито и да било финансови, 
данъчни, правни или счетоводни съвети. Консултирайте се със своите финансови, данъчни, правни или счетоводни консултанти, 
преди да предприемете каквито и да било транзакции. 
Предупреждение към инвеститорите 
Инвеститорите във финансови инструменти, вкл. в дялове на взаимни фондове, следва да имат предвид, че: стойността на 
финансовите инструменти, вкл. дяловете, както и доходът от тях могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и 
инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са 
гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на 
фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспектът и учредителните актове на фондовете са публично 
достъпни в офиса на УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД, както и на интернет страницата на дружеството. 
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