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Информация съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ 

(вкл. мерки, които предприема „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД при 

управлението на ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“ 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 Диверсифициран Фонд“. 

Провеждат се срещи с настоящи и потенциални инвеститори (клиенти) на Дружеството, 

с цел информиране и запознаване подробно с инвестиционния фокус и рисков профил на 

фонда, както и проучване на инвеститорския интерес. 

Водените преговори с инвеститори за сега нямат други конкретни резултати. 

Управляващото дружество ще продължи да прилага мерки, които да доведат до 

възстановяване размера на средно месечната нетна стойност на активите на договорния фонд  

до минимално изискуемия размер и да дадат възможност на портфейла да се представи по-

добре и да реализира положителен резултат. 

Предвид здравната и икономическа обстановка, както по света, така и в България, 

евентуален срок за стабилизирането на фонда и покачването на нетната стойност на активите 

му над 500 хиляда лева в съответствие с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ беше предвиден до края 

на 2021 година. Поради повторното настъпване на COVID-19 беше предвиден срок от още 60 

дни. 

Предвид негативните пазарни тенденции в последните 2 години, включително кризата 

в Украйна и тъй като, нетната стойност на активите на фонда след изтичането на предвидения 

срок продължава да бъде под минималните изисквания на ЗДКИСПДКИ в периода до 

30.06.2022 г. ще бъдат предприемани допълнителни мерки с цел повишаване на нетната 

стойност на активите на ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“. В случай, че в посочения срок 

не се постигне стабилизиране на фонда и покачване нетната стойност на активите му над 500 

000 лева в съответствие с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, то в срок до 10.07.2022 г. ще бъде прието 

решение за доброволно прекратяване на ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“ съгласно чл. 

363, буква "а" от Закона за задълженията и договорите поради това, че целите на фонда не 

могат да бъдат изпълнени. 
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