
Права на притежателите на дялове, издадени от договорните фондове, управлявани 

от „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД 

 

УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД („Управляващото дружество“) управлява 8 договорни 

фонда – 7 колективни инвестиционни схеми и един национален договорен фонд от отворен тип 

(„договорните фондове“). Дяловете на договорните фондове са безналични, поименни 

финансови инструменти регистрирани по лични подсметки на инвеститорите към сметката на 

Управляващото дружество в “Централен депозитар” АД. “Централен депозитар” АД води книга 

на притежателите на дялове и може да издава, по искане на притежателите на дялове, 

удостоверителен документ за собственост. 

Всички дялове, издавани от договорните фондове, дават еднакви права на своите 

притежатели. 

Право на обратно изкупуване 

Всеки инвеститор в договорен фонд има право по всяко време, в рамките на работните дни и 

работно време, да подаде поръчка за обратно изкупуване на притежаваните от него дялове, 

която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в правилата и проспекта на съответния 

фонд, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона или правилата на 

съответния фонд. Поръчката за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички 

притежавани от инвеститора дялове. 

Право на информация 

Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в проспекта, документа с ключова 

информация за инвеститорите и периодичните отчети на съответния фонд, както и на друга 

публична информация относно него. Управляващото дружество предоставя безплатно, при 

поискване от инвеститорите, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите и 

последните публикувани годишен и 6-месечен отчет на съответния фонд. 

Право на ликвидационна квота 

При ликвидация на съответния фонд всеки инвеститор има право на пропорционална част от 

имуществото му, съответстваща на притежаваните от него дялове.  

Право на подаване на жалба 

Всеки инвеститори има право да подава жалби без да заплаща такса за това. Информация 

относно политиката за жалбите може да бъде открита на страницата на Управляващото 

дружество в Интернет.  

Посочените права могат да бъдат определени като облигационни права. Дяловете не дават 

на притежателите си вещни права върху имуществото на съответния фонд, включително и върху 

финансовите инструменти в неговия портфейл.  

Дяловете не дават право на глас на притежателите си, тъй като договорните фондове са 

неперсонифицирано обособено имущество и няма дружествени органи, в това число общо 

събрание или друг подобен орган. 

Договорните фондове не разпределя доход между притежателите на дялове.  

 


