
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД „АЛФА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА“ 

 

Уважаеми дами и господа, 

Моля да имате предвид, че с Решение на Комисията за финансов надзор № 172-ДФ от 

19.02.2018 г. са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорен фонд 

„Алфа Ликвидни Средства“ (с ново наименование „Дигитална Трансформация“, наричан по-долу 

„ДФ“), извършени по решения от 05.12.2017 г., 16.01.2018 г. и 02.02.2018 г. на Съвета на директорите 

на УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД (наричано по-долу „УД“).  

Основните промени са: 

 Промяна в името на ДФ, като новото име на ДФ е ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИГИТАЛНА 

ТРАНФОРМАЦИЯ“; 

 Промяна в инвестиционната политика и рисков профил: в резултат на промяната се 

предвижда ДФ да инвестира предимно в акции в дружества, други ценни книжа, 

еквивалентни на акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, които дават право 

за придобиване на прехвърляеми ценни книжа чрез записване или извършване на замяна. 

Вследствие от промяната в инвестиционната политика ще се промени и рисковият профил 

на Договорния фонд, който става умерен до висок; 

 Промяна в размера на възнаграждението на управляващото дружество, което става 2% от 

средногодишната нетна стойност на активите на ДФ. Средногодишната нетна стойност на 

активите се изчислява като определените за деня нетни стойности на активите на ДФ се 

съберат и полученият сбор се раздели на броя на дните в годината. За неработните дни се 

приема, че нетната стойност на активите е равна на тази за последния работен ден. 

Досегашният размер на възнаграждението на УД беше 0,75% от средногодишната нетна 

стойност на активите на ДФ. 

 Промяна в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ, 

които стават: 

o Разходи за емитиране: 0,25% от нетната стойност на активите на един дял (досега не 

се начисляваха разходи за емитиране на дялове); 

o Разходи за обратно изкупуване: 0,25% от нетната стойност на активите на един дял 

(досегашният размер на разходите за обратно изкупуване беше 0,15% от 

нетната стойност на активите на един дял, ако дяловете са държани поне 180 

дни от датата на придобиването им, съответно 3% от нетната стойност на 

активите на един дял, ако дяловете са държани по-малко от 180 дни). 

Съгласно §5 от Заключителните разпоредби на променените Правила на ДФ, ако не са 

съгласни с промяната в Правилата, включително (но не само) с промените във възнаграждението 

на управляващото дружество и в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на 

дялове, притежателите на дялове могат в 14-дневен срок след публикуване на настоящото 

съобщение да заявят дяловете си за обратно изкупуване по реда и при условията на предходните 

Правила на ДФ, включително по отношение на размера на разходите за обратно изкупуване. 

На интернет страницата на УД (www.alfafunds.com) може да намерите публикувани новите 

правила на ДФ, както са налични за сравнение и предходните правила на ДФ. 
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