ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ СЛИВАНЕ
в съответствие с изискванията на чл. 145 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)
Представяне:
"Райфайзен Асет Мениджмънт /България/” ЕАД е еднолично акционерно
дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул.
“Гогол” № 18-20.
Управляващо дружество е вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията под ЕИК 175015558 и с разрешение за извършване на дейност като
управляващо дружество № 7-УД/22.12.2005 г., издадено от Комисията за финансов
надзор.
"Райфайзен Асет Мениджмънт /България/” ЕАД е лицето, което организира и
управлява договорните фондове с държава по произход Република България:
„ “Райфайзен (България) Фонд Акции”
„ “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”
„ “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”
Посочените договорни фондове са обект на преобразуване чрез сливане в
новоучредения договорен фонд:
„ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”.
Сливането ще бъде осъществено при изпълнение на следните изисквания:
I.

Вид на преобразуването и на участващите в него колективни
инвестиционни схеми
Това сливане е сделка, при която договорните фондове:
„ “Райфайзен (България) Фонд Акции”,
„ “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” и
„ “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”

към момента на прекратяване без ликвидация ще прехвърлят всички свои активи и пасиви
на новоучредения договорен фонд:
„ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”,
като вследствие на преобразуването инвеститорите получават дялове на новоучредения
договорен фонд (преобразуването чрез сливане се извършва по реда на Глава
четиринадесета “Преобразуване и прекратяване” от ЗДКИСДПКИ).
II.

Обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване.
Обемът на трите договорни фонда, които предстои да бъдат слети в новоучредения
договорен фонд е не по-малък от 8 мил. лева. Планираното сливане има за цел да
предложи на инвеститорите управление на активите по един икономически ефективен

начин. Преобразуването на съществуващите инвестиционни схеми “Райфайзен (България)
Балансиран Фонд”, “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” и “Райфайзен
(България) Фонд Акции” ще осигури по-голяма ликвидност на новия договорен фонд, която
ще бъде инвестирана приоритетно в чуждестранни компании.
От друга страна сливането ще създаде предпоставка за намаляване на разходите
по администриране и управление на дейността на колективната инвестиционна схема.
Алокацията на по-голям обем активи към чужди пазари ще осигури висока диверсификация
на портфейла в новосъздадения фонд, по-голяма гъвкавост и ефективност при управлението
на фонда.
III.

Очаквано въздействие на предложеното преобразуване върху
притежателите на дялове на преобразуващите се договорни
фондове.
Притежателите на дялове на сливащите се договорни фондове стават притежатели
на дялове на новоучредения договорен фонд чрез еквивалентно съотношение на замяна на
притежаваните от тях дялове в сливащите се фондове в дялове на новоучредения фонд.
Начинът за определяне на съотношението за замяна е представено по т. IV и т. V от
настоящия документ.

Цели и
инвестиционна
политика

“ДФ „Райфайзен (България)
Фонд Глобален Растеж””
(новоучреден договорен
фонд)
Основната инвестиционна цел на
договорния фонд е при
зададено умерено до високо ниво
риск чрез реализиране на
капиталови печалба, приходи от
дивиденти и лихви да осигури на
притежателите на дялове
нарастване на стойността на
инвестициите им. Фондът инвестира
основно в акции на български и
чуждестранни емитенти (до 90% от
активите), както и в дялове на други
колективни инвестиционни схеми.
Деривативните инструменти се
използват, като активен
инвестиционен инструмент с цел
увеличаване възвращаемостта и за
хеджиране срещу валутен, лихвен и
пазарен риск.

“Райфайзен (България)
Фонд Акции”
(сливащ се договорен фонд)

“Райфайзен (България)
Балансиран Доларов Фонд”
(сливащ се договорен фонд)

“Райфайзен (България)
Балансиран Фонд”
(сливащ се договорен фонд)

Основната инвестиционна цел на
договорния фонд е при
зададено умерено до високо ниво риск
чрез реализиране на капиталови
печалба, приходи от дивиденти и лихви
да осигури на притежателите на дялове
нарастване на стойността на
инвестициите им. Фондът инвестира
основно в акции на български и
чуждестранни емитенти (до 90% от
активите), както и в дялове на други
колективни инвестиционни схеми,
дългови ценни книжа, вкл. ДЦК и/или
други ценни книжа, издадени и/или
гарантирани от българската държава,
ипотечни, корпоративни и общински
облигации на български емитенти, и
чуждестранни ценни книжа с
фиксирана доходност, търгувани на
международно признати регулирани
пазари. Деривативните инструменти се
използват, като активен инвестиционен
инструмент с цел увеличаване
възвращаемостта
и за хеджиране
умерен до висок

Основната инвестиционната цел на
договорния
фонд е при зададено умерено ниво риск
чрез реализиране на капиталови
печалби, приходи от дивиденти и лихви
да осигури на притежателите на дялове
нарастване на стойността на
инвестициите им. Фондът инвестира
основно в облигации и акции (до 60 % от
активите), търгувани на регулираните
пазари в страната и чужбина, както и в
дялове на други колективни
инвестиционни схеми. Деривативните
инструменти се използват, като активен
инвестиционен инструмент с цел
увеличаване възвращаемостта и за
хеджиране срещу валутен, лихвен и
пазарен риск.

Основната инвестиционната цел на
договорния
фонд е при зададено умерено ниво
риск чрез реализиране на
капиталови печалби, приходи от
дивиденти и лихви да осигури на
притежателите на дялове
нарастване на стойността на
инвестициите им. Фондът инвестира
основно в облигации и акции (до 60
% от активите), търгувани на
регулираните пазари в страната и
чужбина, както и в дялове на други
колективни инвестиционни схеми.
Деривативните инструменти се
използват, като активен
инвестиционен инструмент с цел
увеличаване възвращаемостта и за
хеджиране срещу валутен, лихвен и
пазарен риск.

при инвестиране до и включително
50,000 лв. - 0,50%;
при инвестиране над 50,000 лв. 0,00%

Рисков профил
Характеристика
на типичния
инвеститор, към
когото е
насочена
дейността на
договорния фонд

умерен до висок
Фондът е подходящ за инвеститори с Фондът е подходящ за инвеститори
период на държане на инвестицията с по-дългосрочен хоризонт на държане
си от 3 до 5 години.
на инвестицията си.

умерен
Фондът е подходящ за инвеститори
с по-дългосрочен хоризонт на държане
на инвестицията си.

умерен
Фондът е подходящ за инвеститори
с по-дългосрочен хоризонт на
държане на инвестицията си.

Такса за
емитиране

За период от шест месеца, считано
от датата на началото на емитиране
на дялове инвеститорите не дължат
такса за емитиране.
След изпичане на периода по
изречение първо:
- при инвестиране до и включително
50,000 лв. - 0,35%;
- при инвестиране над 50,000 лв. 0,00%.

при инвестиране до $40,000
включително - 0,40%
при инвестиране над $40,000 - 0,00%

при инвестиране до и включително
50,000 лв. - 0,40%;
при инвестиране над 50,000 лв. 0,00%

Такси за обратно За период от шест месеца, считано 0,50%
изкупуване
от датата на началото на емитиране
на дялове инвеститорите не дължат
такса за обратно изкупуване.
След изпичане на периода по
изречение първо - 0,35%

0,40%

0,40%

Възнаграждение 2,20%
на
управляващото
дружество

2,85%

2,30%

2,30%

Общо разходи

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Общите разходи след сливането остават на ниво еднакво с тези на сливащите се
договорни фондове, като по този начин всички разходи, свързани с дейността на
новоучредения договорен фонд, включително годишното възнаграждение на
управляващото дружество, възнаграждението на банката депозитар и на регистрирания
одитор, не надвишават 5,00% (пет процента) от средната годишна нетна стойност на
активите по баланса на договорния фонд. За трите сливащи се фонда намаляват
разходите за управление, като в новоучредения договорен фонд те ще бъдат в размер на
2,20 от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на договорния фонд.
Два от сливащите се фондове “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” и
“Райфайзен (България) Балансиран Фонд” следват последователна балансирана
инвестиционна политика при поемане на умерен риск. Тези фондове инвестират основно в
акции и облигации, търгувани на регулирани пазари в страната и в чужбина. След
преобразуването за притежателите на дялове от двата фонда степента на риск ще се
повиши от умерен до висок. Промяната в рисковия профил отразява промените в
инвестиционната политика за тези фондове след преструктурирането. За новоучредения
договорен фонд се предвижда следване на инвестиционна политика, при която приоритет

ще бъдат инвестициите в по-рискови инструменти - акции на български и чуждестранни
емитенти (до 90% от активите на фонда).
“Райфайзен (България) Фонд Акции” инвестира предимно в акции на български и
чуждестранни емитенти и за притежателите на дялове в този договорен фонд след
преобразуването нивото на риск ще се запази.
Трите преобразуващи се договорни фонда ще претърпят промяна в приоритетите
при инвестиране, като досегашната насоченост в придобиване на ценни книжа предимно
на български емитенти ще се преориентира в разширяване на обхвата на инвестициите в
ценни книжа на чуждестранни емитенти, търгувани на международни регулирани пазари.
За реализирането на тези цели "Райфайзен Асет Мениджмънт /България/” ЕАД ще ползва
опита и компетентността на Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ (Raiffeisen KapitalanlageGesellschaft m.b.H) в качеството си на консултант. Двете дружества са сключили договор
за консултантски услуги.
Ефекти върху инвеститорите на сливащите се фондове “Райфайзен
(България) Балансиран Фонд”, “Райфайзен (България) Балансиран
Доларов Фонд”, “Райфайзен (България) Фонд Акции”:
В “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” са заложени стратегии целящи постигане
на по ‟ висока доходност от постигнатата до момента от сливащите се договорни фондове.
Съответно, за притежателите на дялове на сливащите се “Райфайзен (България)
Балансиран Фонд”, “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”, ще бъде отчетена
по-висока степен в рисковия профил на база структура на портфейла и концентрация на
рисковите инструменти в общия обем активи. За притежателите на дялове от “Райфайзен
(България) Фонд Акции”, рисковият профил няма да бъде променен поради сходство в
инвестиционната политика на новоучредения фонд и сливащия се.
Очакваният резултат от преобразуването е намаляване на разходите, които са за сметка
на колективната инвестиционна схема и, съответно на инвеститорите в нея, както и
облекчаване в администрирането на новата инвестиционна схема.
За инвеститорите в “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, “Райфайзен (България)
Балансиран Доларов Фонд”, “Райфайзен (България) Фонд Акции” ще има намаление на
разходите за възнаграждение на управляващото дружество, както и на разходите при
емитиране и обратно изкупуване на дялове от новоучредения фонд “Райфайзен (България)
Фонд Глобален Растеж”.
Не се предвижда промяна в начините и методите за оценка на финансовите инструменти
във връзка с предложеното преобразуване. Не се предвижда промяна в начина за
отчитане на всички начислени приходи в договорния фонд. Не се предвиждат промени в
правата на инвеститорите след преобразуване.
Въздействие върху инвеститорите на сливащите се инвестиционни
фондове:
Инвестиционна стратегия на новоучредения фонд - инвестирането в дялове на “Райфайзен
(България) Фонд Глобален Растеж” е свързано с поемане на риск. Фондът възнамерява да
реализира инвестиционните си цели, поемайки умерен до висок риск. С цел постигане на
по-висока доходност инвестиционната стратегия на фонда предвижда инвестиране в до
90% (деветдесет на сто) от активите в акции на български и чуждестранни емитенти, до
30% (тридесет на сто) в дялове/акции на български и/или чуждестранни колективни
инвестиционни схеми и борсово търгуеми фондове, както и в деривативни инструменти.
За “Райфайзен (България) Фонд Акции” вливането няма да окаже съществено въздействие
от гледна точка на рисковете, тъй като този инвестиционната стратегия на фонда не се
различава от тази на новоучредения. За “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”,
“Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”, чийто инвестиционни стратегии се

различават от тази на новоучредения фонд ще се налице различни по степен рискове от
поетите до момента. Съответно инвеститорите в “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”
и “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” бяха осведомени за увеличаване на
следните рискове:
1. Пазарен риск (включително риск от промяна на лихвените
проценти и валутен риск)
Движението на цените на ценните книжа зависи най-вече от развитието на
капиталовите пазари, което от своя страна се влияе от общото състояние на световната
икономика, както и от основните икономически и политически условия в съответните
страни, в които се инвестира (“пазарен риск”).
Основна компонента на пазарния риск е лихвеният риск, свързан с промените на
лихвения процент. При инвестиции в акции повишаването на средните лихвени проценти
може да окаже влияние и върху повишаване на лихвените разходи за компании, в които
фондът е инвестирал. Нарастването на лихвените разходи може да намали нормата им на
възвращаемост, което до окаже влияние върху борсовите котировки на акциите на
дружествата. От друга страна промяната в лихвените нива оказва влияние при оценката
на инвестициите в акции с случаите при прилагане на метода Дисконтирани нетни
парични потоци и определяне на нормата на дисконтиране.
Друга компонента на пазарния риск свързан с инвестициите в акции е валутният риск.
Активите на договорния фонд могат да се инвестират в инструменти, деноминирани във
валута, различна от валутата на фонда. Приходите от инвестициите на фонда и
плащанията по активи от портфейла на фонда се получават във валутите, в които фондът е
инвестирал. Стойността на такива валути може да спадне спрямо отчетната валута на
фонда. Поради това съществува валутен риск, който може да повлияе на стойността на
дяловете от фонда, доколкото активите му са инвестирани във валути, различни от
отчетната валута на фонда.

2. Риск, свързан с емитента на ценните книжа
Наред с общите тенденции на капиталовите пазари, върху цената на ценните
книжа на даден емитент влияе и спецификата на развитието на неговата стопанска
дейност. Рискът при тези инвестиции се свързва с търговските, юридическите,
управленските особености и характеристики на отделните компании-емитенти. И при
прецизен подбор на дружествата, в които ще се инвестира не може да бъде изключена
възможността от загуби, свързани със спад на стойността на акциите на емитента.
3. Ликвиден риск
Договореният фонд инвестира основно в ценни книжа, които са допуснати за
търговия на регулирани пазари, функциониращи редовно, признати и публично достъпни.
Независимо от горепосоченото, както при всяка инвестиция във финансови инструменти в
определени фази на икономическото развитие или в определени борсови сегменти може
да възникне риск, свързан с невъзможността за продажба на тези ценни книжа, в желания
от инвеститора момент. Наред с това съществува и риск ценните книжа, които се търгуват
на един сравнително малък пазарен сегмент, да бъдат подложени на значителни
колебания на цените.
Инвестиционната политика на фонда допуска да бъдат придобивани и наскоро издадени
ценни книжа, когато в условията на емисията е включено поемане на задължение за
искане допускане в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на
официален пазар на фондова борса или друг регулиран пазар, функциониращ редовно,

признат и публично и достъпен, като разрешението за допускане за търговия следва да
бъде получено най-късно до една година от издаването им.
4. Риск, свързан с инвестирането в деривативни инструменти
Управляващото дружество при спазване на ограниченията, определени в ЗДКИСДПКИ и
нормативните актове по неговото прилагане, както и съгласно правилата на фонда, може
да реализира стратегия за инвестиране на част от активите на фонда в деривативни
инструменти. В съответствие с инвестиционната политика на Договорния фонд,
деривативните инструменти ще бъдат използвани с цел защита срещу валутен и лихвен
риск /хеджиране/ и за постигане на капиталова печалба. Управляващото дружество не
може да предостави гаранции, че подобни стратегии, включващи деривати, ще бъдат
изпълнени успешно.
5. Оперативен риск
Оперативният риск е свързван с инвестирането и управлението на активите на
Фонда. Възможността от изтичане на информация за операциите на Фонда към външни
лица и евентуалната им злоупотреба със същата информация е важна част от оперативния
риск. Оперативният риск е свързан и с нормалното функциониране на договорния фонд
при инвестирането и управлението на активите с цел изпълнение на инвестиционната
политика при спазване на поставените ограничения.
С оглед на постигане на инвестиционните цели управляващото дружество може да
предприема стратегия на по-активна търговия с активите и увеличаване на оборота с
притежаваните активи. По-високият оборот с книжата в портфейла на фонда е свързан със
заплащането на повече такси и комисионни за брокерски операции на инвестиционните
посредници, с които управляващото дружество има сключени договори за брокерски
услуги.
6. Влияние на финансовата криза върху дейността на колективните
инвестиционни схеми и капиталовия пазар
Влиянието на глобалната финансова криза води до нестабилност на капиталовите
пазари, спад на борсовите индекси, висока волатилност в цените на финансовите
инструменти, понижена ликвидност и влошаване на макроикономическите данни на
различните икономики.
Данъчен режим - основни аспекти
По тази точка ще бъдат представени някои от основните аспекти на данъчния
режим на договорните фондове и на данъчния режим на притежателите на дялове относно
доходите им от сделки с дялове на договорни фондове съгласно действащото данъчното
законодателство. Препоръчително е всички инвеститори да се консултират по тези и други
данъчни въпроси с данъчни експерти, с оглед данъчния ефект в зависимост от конкретната
ситуация.
Емисиите дялове на трите сливащи се фонда са регистрирани за търговия на “Българска
фондова борса ‟ София” АД, Основен пазар BSE- Сегмент за колективни инвестиционни
предвижда се емисията дялове на новоучредения Договорен Фонд “Райфайзен (България)
Фонд Глобален Растеж”също ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова
борса ‟ София” АД, Основен пазар BSE- Сегмент за колективни инвестиционни схеми. По
този начин договорните фондове, като вид колективна инвестиционна схема, допусната до
публично предлагане в Република България, ползва преференциално данъчно третиране:

печалбата на Фонда не се облага с корпоративен данък, съгласно Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, чл. 174).
Облагане с данък добавена стойност
Управлението на дейността на Фонда, като вид колективна инвестиционна схема, е
освободена финансова услуга и не подлежи на облагане с данък добавена стойност
(ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 6).
Облагане доходите на притежатели на дялове от Фонда
Нетният доход от инвестиране на активите на фонда се отразява в нарастване на
нетната стойност на активите на Фонда и съответно - на стойността на дяловете от Фонда.
Притежателите на дялове могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията под
формата на капиталова печалба, която представлява положителната разлика между
продажната цена и цената на придобиване на дяловете (вследствие реализирана
продажба на дялове обратно на Фонда или на друго лице).
Данъчно облагане на доходите на притежателите на дялове във
Фонда
Не подлежат на данъчно облагане доходите на местни физически лица или
физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на
Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското
икономическо пространство от сделки с дялове на Фонда, вследствие реализирана
капиталова печалба в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на
дяловете, извършена на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на
финансови инструменти; респективно, с тези доходи се намалява счетоводният финансов
резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица,
които подлежат на облагане по реда на ЗКПО. При загуба от сделки с дялове,
лицата, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО, ще следва да увеличат
счетоводния си финансов резултат с отрицателната разлика между продажната цена и
цената, по която са придобити дяловете.
Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба), както
и изобщо с финансови активи, получени от физически лица от трети държави,
извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия
доход.
При преструктурирането всеки инвеститор в дялове на сливащите се три договорни
фонда ще получи еквивалента на съществуващата си инвестиция като дялове на
новоучредения договорен фонд. Последното не води до реализиране на капиталова
печалба и поради това е данъчно неутрално събитие. За всички случаи на обратно
изкупуване важат основните аспекти на данъчния режем, описани по-горе.
IV.

Критерии за оценка на активите към датата на изчисляване на
съотношението на замяна.
Коефициенти на замяна са съотношения, с които ще бъдат заменени дялове от
сливащите се фондове с дялове на новоучредения договорен фонд. Тези съотношения се
изчисляват на база последно пресметнатите НСА (нетна стойност на активите) на
сливащите се фондове на 21.02.2013 г.
НСА на сливащ се фонд се определя съгласно правилата за оценка на активите на
съответния фонд.

НСА за “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” ще бъде изчислена в
левовата си равностойност по фиксинга на БНБ за деня на последно пресметнатите НСА.
НСА на датата на сливане на новия фонд е равна на сумата от последно
пресметнатите НСА на сливащите се фондове:
НСАНФ = НСАА +НСАБ +НСАUS , където:
НСАНФ - НСА на новоучредения договорен фонд;
НСАА - НСА на “Райфайзен (България) Фонд Акции”;
НСАБ - НСА на “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”
НСАUS - НСА на “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”
НСА за един дял на новия фонд на дата на сливането се фиксира на 1.00 лев.
Общият брой дялове в обръщение на новия фонд е равна на НСА на датата на сливането
разделена на НСА за един дял.
V.
Метод за изчисляване съотношение на замяна.
Коефициентът на замяна за съответния сливащ се фонд е равна на последно
пресметнатата НСА за този фонд разделен на НСА на новия фонд:
KА = НСАА / НСАНФ
KБ = НСАБ / НСАНФ
KUS = НСАUS / НСАНФ
KА+ KБ+ KUS = 100%
Дяловете на инвеститорите в съответния фонд се преобразуват в дялове на новия
фонд, като броят дялове се умножи по съответния коефициент на замяна и се закръгля до
четвъртият знак след десетичната запетая. Поради това не възниква право за евентуално
парично обезщетение.
VI.
Контрол върху преобразуването от банката депозитар и
независимия одитор
“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в качеството си на банка депозитар на
преобразуващите се колективни схеми, участва в преобразуването като проверява дали
информацията от съдържанието т. I, т. VII и т. VII от настоящия документ отговаря на
изискванията на закона, на правилата на участващите в преобразуването договорни
фондове. Баката депозитар изготвя декларация за извършената проверка.
Контрол върху преобразуването осъществява и “КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, в
качеството си на независим одитор на преобразуващите се договорни фондове. На база
резултати от проверката независимият одитор изготвя доклад относно:
- възприетите критерии за оценка на активите към датата на изчисляване на
съотношението на замяна;
- метода за изчисляване на съотношението на замяна, както и действителното
съотношение на замяна, изчислено на датата на изчисляване съотношението на
замяна.
При поискване притежателите на дялове на “Райфайзен (България) Балансиран
Фонд”, “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” и на “Райфайзен (България)
Фонд Акции” могат да получат безплатно копие от документите, свързани с контрола
върху преобразуването.

VII. Планирана ефективна дата на преобразуване.
След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуване на
договорните фондове:
„ “Райфайзен (България) Фонд Акции”
„ “Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”
„ “Райфайзен (България) Балансиран Фонд”
чрез сливане в новоучредения договорен фонд: “Райфайзен (България) Фонд Глобален
Растеж”. Управляващото дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт /България/” ЕАД
уведомява Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса ‟ София” АД за
сроковете на сливането. На инвеститорите се предоставя информация за сливането чрез
публикуване на съобщение в централния ежедневник „Капитал Daily”, както и на
електронната страница на управляващото дружество в интернет: WWW.RAM.BG.
Съобщението ще съдържа:
- Начална и крайна дата на периода, през който на притежателите на дялове в
преобразуващите се договорни фондове се предоставя информация, която да им
позволи да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването
върху техните инвестиции или да упражнят правото си за обратно изкупуване.
Предвижданият период за предоставяне на информация на инвеститорите и
упражняване на правото за обратно изкупуване е 30 (тридесет) дни;
-

Датата на изчисляване на съотношението на замяна, която ще бъде фиксирана в
периода след крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване по &1 и
ефективната дата на преобразуването. Планираната дата на изчисляване на
съотношението на замяна е петият работен ден след крайния срок за подаване на
искане за обратно изкупуване по & 1;

-

Ефективната дата на преобразуването. Сливането в новоучредения договорен фонд
ще се осъществи на десетия работен ден след крайния срок за подаване на искане
за обратно изкупуване по &1;

-

Информация за спиране на обратното изкупуване за последните десет работни
дни преди ефективната дата на преобразуването.

VIII. Правила, при които ще се извърши прехвърлянето на активи
и замяната на дялове.
Към датата на преобразуване активите на сливащите се договорни фондове се
прехвърлят в новоучредения договорен фонд. Едновременно с това инвеститорите от
сливащите се фондове придобиват дялове на новоучредения договорен фонд в съответствие
със съотношението на замяна на дяловете, определено по реда на т. IV и V. Тези дялове
се записват по индивидуални подсметки на инвеститорите в Централен депозитар АД.
IX.
Правила на новоучредената колективна схема.
След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за сливане
Правилата на “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, плана за преобразуване
чрез сливане, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите ще бъдат
на разположение на инвеститорите на адреса на управление на управляващото
дружество в гр. София, ул. „Гогол” №18-20, в интернет ‟ чрез електронната страница
www.ram.bg, както и във всички офиси (“гишета”), в които ще се предлагат дялове на
Фонда.

X.

Разходи във връзка със сливането

Притежателите на дялове в преобразуващите се договорни фондове
“Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, “Райфайзен (България) Балансиран
Доларов Фонд” и “Райфайзен (България) Фонд Акции” имат право на обратно
изкупуване на дяловете си през периода на обратно изкупуване без да бъдат
начислявани допълнителни такси от управляващото дружество с изключение на
таксата за обратно изкупуване от съответния фонд.
Други такси, свързани с преобразуването не се предвиждат.
XI.
Място, време и начин, по който може да бъде получена
допълнителна информация за преобразуването, включително адрес,
телефон, работно време и лица за контакти.
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