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ДО ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, 

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ” 

 

 

от: УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 175256096, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 

6, ет. 3, представлявано от Мирослав Петров Севлиевски 

и Анатолий Георгиев Георгиев 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 

Във връзка с изискването на чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ с настоящето представяме 

копие от оповестената информация от страна на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД на 

интернет страницата на дружеството за предприетите мерки при управлението на ДФ 

“Инвест Облигации” с цел повишаване на нетната стойност на активите на договорния фонд: 

 

„Продължава прилагането на мерки  с цел повишаване на нетната стойност на активите на 

ДФ “Инвест Облигации”. 

 

Провеждат се срещи с настоящи инвеститори (клиенти) на Дружеството, с цел информиране 

и запознаване подробно с инвестиционния фокус и рисков профил на фонда, както и 

проучване на инвеститорския интерес.  

 

Управляващото дружество е назначило по договор нов инвестиционен консултант – Боян 

Гиргинов (14.03.2019 г.), на когото ще бъде възложено актуализиране на инвестиционната 

стратегия на ДФ „Инвест Облигации“, с цел привеждането дейността му в съответствие с 

регулаторните изисквания. 

 

Извършени са промени в проспекта и всички документи на ДФ Инвест Облигации, като 

разшири обхвата на инвестиционните ограничения и финансовите инструменти на фонда с 

цел повишаване на възможностите за инвестиции и постигане на доходност, която да 

увеличи инвеститорската база. Същите са внесени в КФН за одобрение. 

 

В случай че нетната стойност на активите на фонда продължава да бъде под минималните 

изисквания на ЗДКИСПДКИ въпреки предприетите мерки, управляващото дружество ще 
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разгледа възможности за преобразуване или прекратяване на колективната инвестиционна 

схема, като отчете предпочитанията на инвеститорите. 

 

 

 

гр. София 08.05.2020 г.                                           С уважение: 

 

 

 ________________ 

 / Мирослав Севлиевски,  

 Изпълнителен Директор / 

 

 

 ________________ 

 / Анатолий Георгиев,  

 Член на СД и Представляващ / 


