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__________________________________________________________________
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ на
(ЛФ) ФОНД ОТ ФОНДОВЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
подфонд съответно на (ЛФ) Фонд от фондове, договорен инвестиционен фонд,
организиран според законите на Великото херцогство Люксембург
(наричан по-нататък „Подфондът“)
__________________________________________________________________
Съветът на директорите на Управляващото дружество взе решение с резолюция от 24.07.2018г. за
следното:
1. Промяна на наименованието
Наименованието на Подфонда (ЛФ) ФОНД ОТ ФОНДОВЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ще бъде променено на
(ЛФ) ФОНД ОТ ФОНДОВЕ – ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ (в настоящия документ
наричан по-нататък (ЛФ) ФОНД ОТ ФОНДОВЕ – ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ).
2. Промяна на инвестиционната цел и политика
Инвестиционната цел и политика ще бъдат променени както следва за (ЛФ) ФОНД ОТ ФОНДОВЕ –
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ:
Стар текст

Нов текст

Инвестиционната цел на подфонда е нарастване на
капитала в дългосрочен план.
Подфондът инвестира активите си предимно в КИС и/или
други Колективни инвестиции, описани в Параграф 41
(1) подточка „е” от закона от 2010, които инвестират в
акци на компании от индустрията на недвижимите имоти
(REITS и т.н.) предимно на развитите пазари с наблягане
на Северна Америка/САЩ, или които извличат
значителна част от дохода си от тези съответни пазари.
Дялове от други Колективни инвестиции, както са
описани по-горе не могат да надвишават 30% от нетните
активи на подфонда съгласно параграф 46 (2) от закона
от 2010. Таргетирани Колективни инвестиции могат да
бъдат фондове, търгувани на борси (ETF’s), както са
описани по-горе търгувани на всеки подходящ пазар.
На второ място, подфондът може да инвестира в дялове
на КИС и/или други Колективни инвестиции които главно
инвестират в глобални акции, глобални акции свързани с
индустрията на недвижимите имоти и глобални REITS.
В допълнение, Подфондът може да инвестира в дялове
на КИС и/или други Колективни инвестиции, както са
описани по-горе, които инвестират в банкови депозити и
инструменти на паричния пазар и прехвърлими ценни
книжа.
В случай, че индиректни инвестиции през КИС и/или
други Колективни инвестиции, както са описани по-горе
не са възможни или с твърде големи разходи, или
ограничени от размера на таргетиранта Колективна
инвестиция, подфондът може директно да инвестира в
акции или конвертируеми ценни книжа, свързани с
допустими активи или други финансови инструменти,
свързани с допустими ценни книжа, емитирани от

„Подфондът цели да предостави средно/дългосрочно
нарастване на капитала чрез комбиниране на общата
възвръщаемост с най-високия възможен фокус върху
фактори на околна среда, социална и корпоративна
отговорност (ESG), осигурявайки превес на отговорно
инвестиране. За да постигне това, Подфондът ще следва
гъвкава стратегия за алокация.
Подфондът ще инвестира активите си предимно в дялове
на КИС и/или други Колективни инвестиции, както са
описани в член 41 (1), подточка (e) от Закона от 2010
година включително борсово търгувани фондове (ETF’s),
които инвестират главно в акции и техни деривативи
и/или прехвърлими дългови ценни книжа и техни
деривативи, които изпълняват над средното ниво
критерия ESG/устойчивост, създаден от международно
признати агенции и доставчици като напр. Morningstar
или Bloomberg, без да се ограничава само до тях.
На второ място, Подфондът може да инвестира активите
си в дялове на КИС и/или други Колективни инвестиции,
както са описани в член 41 (1), подточка (e) от Закона от
2010 година, включително борсово търгувани фондове
(ETF’s), които инвестират главно в банкови депозити,
инструменти паричен пазар и/или други еквивалентни
инвестиции.
В допълнение, Подфондът може и понякога ще
инвестира (до 50% от нетните си активи) директно в
банкови депозити и инструменти на паричен пазар в
съответствие с целта за гъвкавост.“
Ликвидности, финансови деривативни инструменти и
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компании от индустрията на недвижимите имоти в САЩ
и/или Европа. Такива директни инвестиции не могат да
надвишат като цяло 20% от нетните активи на
подфонда.

структурирани финансови инструменти могат да бъдат
използвани в ограниченията определени в раздели 3.1. и
4. на Проспекта.

Ликвидности, финансови деривативни инструменти и
структурирани финансови инструменти могат да бъдат
използвани в ограниченията, описани в част 3.1 и 4. от
Проспекта.

3. Промяна в референтния портфейл за изчисление на относителен VaR
Новият референтен портфейл, използван за изчислението на относителен VaR, ще бъде както следва
за Подфонда:
Наименование

Референтен портфейл преди
промяната

(ЛФ)
ФОНД
ОТ
ФОНДОВЕ – ФОКУС
СОЦИАЛНО
ОТГОВОРНИ
ИНВЕСТИЦИИ

50% FTSE EPRA/NAREIT Developed
Index + 50% FTSE EPRA/NAREIT N
America Index

Референтен портфейл след
промяната
90% MSCI AC World + 10% Eonia TR
Index (DBDCONIA Index)

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 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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