Уведомление до притежателите на дялове
в ДФ “Алфа Индекс Имоти“
Уважаеми г-не/г-жо,

Във връзка с Решение на Комисия за финансов надзор № 220 - ДФ от 19.03.2020 г. за
прекратяване на Договорен фонд „Алфа Индекс Имоти“ съгласно решение на Съвета на
директорите на Управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, взето на
заседание на Съвета на директорите на 20 февруари 2020 г. и уведомлението
публикувано на уеб страницата на дружеството www.alfafunds.com, както и във връзка
с правата на притежателите на дялове във фондовете, Ви уведомяваме за следното:
След осребряване на имуществото на фонда и определяне на чистото имущество на ДФ
„Алфа Индекс Имоти“, ликвидаторът на фонда ще публикува съобщение на интернет
страницата на Управляващото дружество с информация за изплащането от Банкатадепозитар 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.
Във връзка с гореизложеното Ви приканваме да ни изпратите документ издаден от
българска банка за актуална банкова сметка водена на Ваше име. Копие от документа
можете да изпратите на имейл адреса на определения ликвидатор на фонда Божидар
Тодоров b.todorov@alfafunds.com, както и по пощата на адреса на „Алфа Асет
Мениджмънт“ ЕАД, за ДФ „Алфа Индекс Имоти“, както и моля да посочите актуален
телефон, на който да можем да се свържем с Вас.
гр. София, пощенски код: 1504, ул. „Кракра“ № 18 ет. 1
Срокът на ликвидация е определен до 31.05.2020г.
Полагащите се на инвеститорите части от чистото имущество на Фонда
пропорционални на номиналната стойност на притежаваните от тях дялове, които не са
предявени в срок до 31.05.2020г. ще бъдат депозирани на тяхно име в банката
депозитар – Юробанк България АД.
С оглед защита интересите на притежателите на дялове всички разходи свързани с
производството по ликвидация ще се поемат от Управляващото дружество „Алфа Асет
Мениджмънт“ ЕАД.
С уважение,
Божидар Тодоров
Ликвидатор ДФ „Алфа Индекс Имоти“
тел. за контакт: 0888 370 932

