СЪОБЩЕНИЕ
Управляващо дружество (УД) „АЛФА АСЕТ МЕНДИЖМЪНТ“ ЕАД уведомява, че с Решение № 219ДФ от 19.03.2020 г. и Решение № 220-ДФ от 19.03.2020 г. на Комисия за финансов надзор са
издадени разрешения за прекратяване на Договорен фонд „СМАРТ ТЕХ“ и Договорен фонд
„АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“, на основание чл. 157, ал. 7 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), във
връзка с чл. 108 във връзка с чл. 107, ал. 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към
дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните
инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и чл. 13,
ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 2 във вр.
с ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗДКИСДПКИ.
Срокът за ликвидация на двата договорни фонда е до 31.05.2020г.
За ликвидатор на Договорен фонд „СМАРТ ТЕХ“ е назначена Мая Янкова, а на Договорен фонд
„АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ – Божидар Тодоров.
Контакти с ликвидаторите могат да бъдат осъществявани на тел. 0888 370 932 и на е-mail
myankova@alfafunds.com и b.todorov@alfafunds.com, публикувани на електронната страница на
УД www.alfafunds.com
Във връзка с правата на притежателите на дялове във фондовете, Ви уведомяваме за следното:
След осребряване на имуществото на фондовете в най-добър интерес на дялодържателите и
приспадане на задълженията на съответния фонд към известните му кредитори, ще бъде
определено чистото имущество на всеки от фондовете. Ликвидаторът на всеки от фондовете ще
публикува съобщение на интернет страницата на Управляващото дружество с информация за
изплащането от Банката-депозитар на полагащите се на дялодържателите части от чистото
имущество на Фонда, пропорционални на номиналната стойност на притежаваните от тях
дялове. Разпределение на имущество към притежателите на дялове се извършва след
удовлетворяване на всички кредитори и формиране на чистото имущество на фонда.
С оглед защита интересите на дялодържателите всички разходи в производството по
ликвидация ще се поемат от Управляващото дружество и няма да са за сметка на имуществото
на фондовете.

