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СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ на (ЛФ) АКЦИИ – ФЛЕКСИ СТИЛ ГРЪЦКИ
ФОНД, (ЛФ) ФОНД ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ, (ЛФ) ФОНД АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
и (ЛФ) ФОНД ДОХОД ПЛЮС $
подфондове съответно на (ЛФ)
договорен инвестиционен фонд, организиран според законите
на Великото херцогство Люксембург
(наричан по-нататък „Подфонд/овете“)
__________________________________________________________________
Съветът на директорите на Управляващото дружество взе решение с резолюция от 24.07.2018г. за
следното:
1. Промяна на наименованието
Наименованието на Подфонда (ЛФ) АКЦИИ – ФЛЕКСИ СТИЛ ГРЪЦКИ ФОНД ще бъде променено на
(ЛФ) ФЛЕКСИ АЛОКАЦИЯ ГРЪЦКИ ФОНД (в настоящия документ наричан по-нататък (ЛФ) ФЛЕКСИ
АЛОКАЦИЯ ГРЪЦКИ ФОНД).
2. Промяна на инвестиционната цел и политика
а) Инвестиционната цел и политика ще бъдат променени както следва за (ЛФ) ФЛЕКСИ АЛОКАЦИЯ
ГРЪЦКИ ФОНД:
Стар текст

Нов текст

Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира
активите си предимно в акции и други еквивалентни
ценни книжа на компании, търгувани или допуснати на
Атинската Фондова Борса.

Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира
предимно в акции и други еквивалентни ценни книжа на
компании търгувани или приети на Атинската фондова
борса, в прехвърлими дългови ценни книжа (вкл.
облигации с фиксирана и плаваща доходност),
емитирани или гарантирани от Гръцкото правителство,
приети на официален пазар или търгувани на регулиран
пазар навсякъде по света и прехвърлими дългови ценни
книжа, емитирани от компании базирани в Гърция или
носещи експозиция в Гърция (вкл. ценни книжа с
фиксирана и плаваща лихва), приети на официален
пазар или търгувани на регулиран пазар навсякъде по
света.
Подфондът ще инвестира:
- най-малко 10% и не повече от 85% в акции и други
еквивалентни ценни книжа на компании, търгувани или
приети на Атинската фондова борса
- най-малко 10% и не повече от 85% в прехвърлими
дългови ценни книжа (вкл. облигации с фиксирана и
плаваща доходност), емитирани или гарантирани от
Гръцкото правителство, приети на официален пазар или
търгувани на регулиран пазар навсякъде по света и
прехвърлими дългови ценни книжа, емитирани от
компании базирани в Гърция или носещи експозиция в
Гърция (вкл. ценни книжа с фиксирана и плаваща
лихва),
- Подфондът може да инвестира повече от 35% от
активите си в Гръцки държавни облигации/T-Bills
- инвестиции в дялове на КИС и/или други колективни

На второ място Подфондът инвестира в банкови
депозити, инструменти на паричния пазар, ценни книжа
с фиксирана доходност и структурирани финансови
инструменти, както и във финансови деривативни
инструменти за целите на ефективно управление на
портфейл или хеджиране.
Ликвидни
активи,
предприятия
за
колективно
инвестиране, финансови деривативни инструменти и
структурирани финансови инструменти могат да бъдат
използвани в ограниченията, определени в раздели 3.1 и
4 на този Проспект.
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инвестиции и/или борсово търгувани фондове/ETFs,
позволени в Закона от 2010 година няма да надвишават
10% от активите на Подфонда.
На второ място, Подфондът инвестира в банкови
депозити, инструменти паричен пазар, както и във
финансови деривативни инструменти (както например,
но не само, в индексни фючърси и опции, фючърси и
опции върху облигации, FX форуърди и FX фючърси) за
целите на ефективното управление на портфейл или
хеджиране.

б) В инвестиционната цел и политика на (ЛФ) ФОНД ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ и (ЛФ) ФОНД
АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ще бъде определено, че Подфондовете могат да инвестират повече от
35% от активите си в държавни облигации САЩ и/или Германски държавни облигации.
в) В инвестиционната цел и политика на (ЛФ) ФОНД ДОХОД ПЛЮС $ ще бъде определено, че
Подфонда може да инвестира повече от 35% от активите си в държавни облигации САЩ.
3. Промяна в референтния портфейл за изчисление на относителен VaR
Новият референтен портфейл, използван за изчислението на относителен VaR, ще бъде както следва
за следните Подфондове:
Наименование
(ЛФ)
ФЛЕКСИ
АЛОКАЦИЯ ГРЪЦКИ
ФОНД

Референтен портфейл преди
промяната
100% Athens Stock Exchange Index

Референтен портфейл след
промяната
60% Athens Stock Exchange Index + 40%
G0GR Index.

4. Промяна в ливъридж
Максималното ниво на ливъридж за (ЛФ) ФЛЕКСИ АЛОКАЦИЯ ГРЪЦКИ ФОНД ще бъде променено от
150% на 170%.
Права на притежателите на дялове
В сила от датата на публикация на настоящето съобщение, притежателите на дялове, които са засегнати
от промените по-горе и които не одобряват тези промени, ще имат възможността да изкупят обратно
или да конвертират дяловете си без комисион за период от един месец, приключващ на 03.10.2018г.
Поръчки за обратно изкупуване или конвертиране ще бъдат адресирани до дистрибутора, съгласно
условията на Проспекта.
Актуализираните проспекти и съответните документи Ключова информация за инвеститорите на (ЛФ)
Фонд от фондове и (ЛФ) ще бъдат налични безплатно на адреса на регистрация на Управляващото
дружество и в клоновете на местния дистрибутор – Юробанк България, възможно най-скоро след като
Люксембургския финансов регулатор (CSSF) е издал официалната версия на проспекта, носеща печата
на регулатора.

Люксембург, 28.08.2018г.
Съветът на директорите
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