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Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ 
(вкл. мерки, които ще предприеме „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД при 

управлението на ДФ „Глобал Опортюнитис“ с цел повишаване на 
нетната стойност на активите на договорния фонд) 

 
Основна причина за спада на активите на фонда към началото на 2017 година са обратни 
изкупувания на дялове от страна на инвеститори.  
Мерките, които УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ ще предприеме при управлението на ДФ 
„Глобал Опортюнитис“ с цел повишаване на нетната стойност на активите на договорния 
фонд са: 

- Предвижда се привличане на нови клиенти чрез маркетингови техники и мерки. При 
постигане на положителен резултат се планират презентации пред институционални 
и частни инвеститори, с цел запознаване с дейността на Управляващото Дружество, 
представяне на ДФ „Глобал Опортюнитис“, както и запознаване с инвестиционната 
стратегия на Фонда.  

- Прилагане на метода на директен маркетинг и срещи лице в лице с настоящи 
инвеститори (клиенти) от другите договорни фондове, които управлява Инвест Фонд 
Мениджмънт, с цел информиране и запознаване подробно с инвестиционния фокус и 
рисков профил на фонда 

- Пренасочване на част от ресурсите на управляващото дружеството, съобразно със 
собствените му възможности, към приоритизиране на електронната услуга за покупка 
на дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Управляващо 
Дружество „Инвест Фонд Мениджмънт”, през интернет, с цел привличане на нови 
инвеститори. 

- Избор на качествени активи за фонда, които да дадат възможност на портфейла да се 
представи по-добре, да реализира положителен резултат и да постигне  основните 
инвестиционни цели, а именно да осигури на притежателите на дялове съхраняване и 
нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен 
лихвен, дивидентен и капиталов доход при високо ниво на риск и постигане на по-
висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен 
рисков профил.   

Прилагането на горе описаните мерките ще започне незабавно. Информация за 
резултатите от тях ще бъдат изпращани до 10 – то число на месеца на Комисията за 
финансов надзор до достигане на минималния размер от 500 000 лв. 
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