
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: Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд - 7 Саут-Ийст Юръп” (Фонд). 
Фондът е получил разрешение  №1-НИФ от 23.06.2016 г., от страна на Комисия за финансов надзор (КФН) на Република България и 
подлежи на регулиране от същата, ISIN на продукта: BG9000008169, ЕИК по Булстат 177037222. LEI код 8945006MT4ZZ5EBVCH59. 
Фондът издава дялове, които са от един клас. Дяловете на Фонда се предлагат в Република България. 
Наименование на създателя на Фонда: ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД (ЛУАИФ), ЕИК 131446496, Интернет 
страница на ЛУАИФ: www.concord-am.bg  Позвънете на тел. 02/816 43 45 за повече информация за продукта. АД във връзка с този 
основен информационен документ (ОИД). ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД е лицензирано в Република България и е 
поднадзорно на КФН, която е издала Лиценз № РГ-15-20/ 17.11.2022 г. на дружеството.  ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД 
е част от групата на "Уеб Финанс Холдинг" АД.  
Друга полезна информация 
 
Миналите резултати на пазарните цени на дяловете 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. 
 
Преди извършване на инвестиция в дялове на Фонда следва да се запознаете и с неговите Правила,  последен годишен отчет и всяко 
следващо тримесечно публично уведомление за финансовото състояние, Прилаганите системи за управление на пазарния риск, 
ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск, информация по чл. 237 от Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Основният информационен 
документ се актуализира поне веднъж годишно и може да бъде намерен на интернет страница: www.concord-am.bg Връзка към 
уебсайта, където ЛУАИФ "Конкорд Асет Мениджмънт" на Фонда публикува информация за Фонда и сценариите за резултатите за 
минали периоди на Фонда :  https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/. Директор за връзка с инвеститорите: Татяна 
Колева тел.: +359 2 816 43 45, електронен адрес: office@concord-am.bg,  гр.София, бул. Тодор Александров №117; Фондът е създаден 
през 2016 г.   
Всеки притежател на дялове във Фонда може да търгува с тях на регулиран или извън регулиран пазар. Търговията с дялове на Фонда 
на регулиран пазар се извършва на Българска фондова борса АД чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ. Дяловете 
на Фонда са регистрирани за търговия на Алтернативен пазар BaSE на Българска фондова борса www.basemarket.bg , ISIN: 
BG9000008169, борсов код: CCR7, на Многостранна система за търговия MTF SOFIA на „Пазар II Сегмент БТФ и НАИФ“ с борсов 
код: mCONC7; Търговия с дялове на Фонда може да се извършва и на извън регулиран пазар при спазване на изискванията на 
приложимата нормативна уредба и Правилника на Централен Депозитар АД. Надеждни сведения за резултатите на пазарните цени 
на дялове за минали периоди се намират на интернет страницата на  Алтернативен пазар BaSE на Българска фондова борса с ISIN: 
BG9000008169, борсов код: CCR7:  www.basemarket.bg и интернет страницата на Многостранна система за търговия MTF SOFIA на 
„Пазар II Сегмент БТФ и НАИФ“ с борсов код: mCONC7: http://www.mtfsofia.bg/ 
Фондът е от затворен тип и не предлага потенциални възможности за обратно изкупуване и ако пазарните обстоятелства се влошат 
значително на финансовите пазари, вие може да не сте в състояние лесно да продадете вашия продукт или бихте могли да загубите 
цялата си инвестиция.  Всеки притежател на дялове във Фонда може да продаде дяловете си  на регулиран или извън регулиран пазар, 
но ликвидността на тези дялове зависи само от наличието на купувачи и продавачи на тези пазари и като се има предвид, че редовното 
търгуване на този продукт към даден момент  не гарантира редовното му търгуване в друг момент,  се приема, че ликвидният риск е 
съществен. В зависимост от лицензирания инвестиционен посредник и начина на покупка или продажба на дяловете биха възникнали 
и други вариращи такси и разходи включващи брокерски комисиони, такси за платформи, еднократни такси и други. 
Инвестиционеният посредник ще ви уведоми за тези допълнителни такси и документи.  

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  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  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 в тези дялове 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. 


