
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД „АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ“  
 
Уважаеми дами и господа,  
 
Моля да имате предвид, че с Решение на Комисията за финансов надзор № 323-ДФ от 14.02.2019 
г. са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорен фонд „Алфа 
Избрани Акции“ (с ново наименование „СМАРТ ТЕХ“, наричан по-долу „ДФ“), извършени по 
решения от 18.12.2018 г., 30.01.2019 г. и 14.02.2019 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 „СМАРТ ТЕХ“;  

• Промяна в инвестиционната политика и рисков профил: промяната е насочена към 
адаптиране на инвестиционната политика на фонда предвид действителната ситуация 
на пазара и факта, че фондът инвестира активите си предимно в акции и търгуеми права, 
в рамките на заложените ограничения. Инвестициите в акции съответстват на по-висока 
степен на риск на общите активи на фонда, доколкото цените на този вид актив са 
свързани с по-големи колебания, в сравнение с ценните книжа с фиксиран доход. 
Вследствие на инвестиционната политика рисковият профил на Договорния фонд, е 
умерен до висок и може да бъде оценен с 6-а степен от 7-степенната скала на индикатора 
на риска;  

• Промяна в размера на възнаграждението на управляващото дружество, което се 
намалява от 2,5 % на 2% от средногодишната нетна стойност на активите на ДФ. УД ще 
има право да начислява и такса за постигнат положителен резултат (Success fee) в размер 
на 20 % от реализираната доходност, изчислявана съгласно Правилата на ДФ. 

• Промяна в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ, 
които стават:  

➢ Разходите за емитиране се намаляват от 2% на 1% от нетната стойност на активите 
на един дял;  

➢ Разходи за обратно изкупуване: 0,25% от нетната стойност на активите на един 
дял (досега не се начисляваха разходи за обратно изкупуване на дялове).  

 
Съгласно §5 от Заключителните разпоредби на променените Правила на ДФ, ако 
притежателите на дялове не са съгласни с промяната в Правилата, включително (но не само) 
в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове или с промените във 
възнаграждението на управляващото дружество, притежателите на дялове могат в рамките 
на 1 месец 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. 


