Информация до притежателите на дялове в договорен фонд
„Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“
съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“)

Уважаема/и госпожо/господине,

Настоящият документ е предназначен за Вас, в качеството Ви на притежател на
дялове в договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“,
ЕИК 176464100 („Договорния фонд“), организиран и управляван от управляващо
дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД, ЕИК 175015558, със
седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола
Вапцаров“ № 55, Експо 2000, притежаващо лиценз № 7-УД / 22.12.2005 г., издаден от
Комисията за финансов надзор.

Молим да прочетете този документ внимателно, тъй като съдържа
важна информация относно Вашата инвестиция в Договорния фонд.
А. Замяна на главната колективна инвестиционна схема на Договорния фонд
Договорният фонд е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на
чл. 68, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира не по-малко от 85% от своите активи в
дялове на австрийския инвестиционен фонд „Райфайзен Глобален Акции“
(Raiffeisen-Global-Aktien), организиран и управляван от австрийското управляващо
дружество Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х (Raiffeisen KapitalanlageGesellschaft m.b.H.), като главна колективна инвестиционна схема на Договорния фонд.
С Решение № 655-ДФ от 02.09.2021 г. Комисията за финансов надзор е одобрила
замяната на „Райфайзен Глобален Акции“ (Raiffeisen-Global-Aktien), като главна
колективна инвестиционна схема на Договорния фонд, с „Райфайзен Устойчиви
Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien), който инвестиционен фонд също е
организиран и управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х (Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).
В тази връзка, считано от 18.11.2021г., Договорният фонд ще започне да инвестира не
по-малко от 85% от своите активи в дялове на „Райфайзен Устойчиви Акции“
(Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien), като негова нова главна колективна инвестиционна
схема.
Б. Очаквано въздействие на замяната на главната колективна инвестиционна
схема върху притежателите на дялове в Договорния фонд
Нивото на риск, свързан с инвестицията на притежателите на дялове в Договорния
фонд, няма да се промени съществено в резултат от замяната на „Райфайзен Глобален
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Акции“ (Raiffeisen-Global-Aktien) с „Райфайзен Устойчиви Акции“ (RaiffeisenNachhaltigkeit-Aktien), като нова главна колективна инвестиционна схема на Договорния
фонд, доколкото синтетичните индикатори за риска и доходността, определени за двата
главни фонда са сходни – този на „Райфайзен Глобален Акции“ (Raiffeisen-Global-Aktien)
отговаря на 6-а степен по 7 степенната скала на индикатора, а този на новия главен
фонд „Райфайзен Устойчиви Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) отговаря на 5-а
степен по 7 степенната скала на индикатора.
От гледна точка на инвестиционния резултат, притежателите на дялове в Договорния
фонд могат да очакват сходни с досегашните възвръщаемост и волатилност на
инвестицията в Договорния фонд. Не се очаква представянето на Договорния фонд да
се промени неблагоприятно в резултат от смяната на неговата главна колективна
инвестиционна схема.
„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД препоръчва на инвеститорите в
Договорния фонд да се запознаят внимателно с документите с ключова
информация за инвеститорите на Договорния фонд и на „Райфайзен Устойчиви
Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien), които са приложени към това писмо,
преди да вземат решение дали да продължат инвестицията си в Договорния фонд.
В. Право на обратно изкупуване на притежаваните дялове в Договорния фонд
Поради планираната замяна на главната колективна инвестиционна схема, в
качеството Ви на притежател на дялове в Договорния фонд имате право на обратно
изкупуване на притежаваните от Вас дялове, без да Ви бъде начислена допълнителна
такса от „Райфайзен Асет Мениджмън (България)“ ЕАД освен приложимата такса за
обратно изкупуване, както следва:
• 0,00% от нетната стойност на Вашите дялове при срок на инвестицията над 6 месеца;
• 0,70% от нетната стойност на Вашите дялове при срок на инвестицията до 6 месеца.
Можете да упражните Вашето право на обратно изкупуване в срок от най-малко
30 (тридесет) дни от получаване на този документ, но не по-късно от 12.11.2021 г.
Поръчки за обратно изкупуване ще бъдат приемани всеки работен ден до 12.11.2021 г.,
включително, в часовия интервал от 8:30 ч. до 16:00 ч. в определените за това офиси
на дистрибутора на Договорния фонд – „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.
След тази дата Договорният фонд ще започне да инвестира в дялове на „Райфайзен
Устойчиви Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien), като негова нова главна колективна
инвестиционна схема. Вие ще запазите Вашето право на обратно изкупуване на
притежаваните от Вас дялове по реда, описан в проспекта на Договорния фонд.
Г. Предоставяне на информация във връзка със замяната на главната
колективна инвестиционна схема на Договорния фонд
Приложени към настоящото, за Ваша информация, можете да намерите копия от
документа с ключова информация за инвеститорите („ДКИИ“) на Договорния
фонд и от ДКИИ на „Райфайзен Устойчиви Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien).
Допълнителна информация за Договорния фонд, копия от неговия проспект, ДКИИ
годишните и междинните финансови отчети, както и копия от проспекта, ДКИИ,
годишния и 6-месечния отчет на „Райфайзен Устойчиви Акции“ (Raiffeisen-NachhaltigkeitAktien) са достъпни безплатно и се предоставят при поискване на хартиен носител или
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електронен носител в определените за това офиси на „Райфайзенбанк (България)“
ЕАД, на адреса на управление на „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД в
гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, Експо 2000, всеки
работен ден между 8:30 и 17:30 ч., както и на интернет страницата на УД “Райфайзен
Асет Мениджмънт (България)” ЕАД – www.ram.bg. Информацията за Договорния фонд
е на български език, а за „Райфайзен Устойчиви Акции“ (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien)
на английски, с изключение на ДКИИ, който е на български език.

С уважение,

гр. София

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД

24.09.2021 г.
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