
К Л Ю Ч О В А  И Н Ф О Р М А Ц И Я  З А  И Н В Е С Т И Т О Р И Т Е 

Този документ предоставя ключова информация на инвеститорите относно този фонд. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква по закон, за да 
Ви помогне да разберете естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да прочетете този документ, за да можете да 

вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция. 
“Тренд Фонд Паричен Пазар”, ISIN: BG9000003129, управляван от УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД, ЕИК 175436564, със седалище и адрес на управление:  

гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, па. № 5 

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 

 Вид на Фонда: Фондът представлява фонд на паричния пазар по смисъла на Насоките на Комитета на Европейските регулатори за ценни книжа (Committee of 
European Securities Regulators или съкратено „CESR”) относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар от 19 май 2010 г., ref.: CESR/10-049 (наричани по-
долу Насоки на CESR).  

 Основни инвестиционни цели са запазване на реалната стойност на инвестициите на притежателите на дялове, както и в кратко- и средносрочен план нарастване на 
стойността на инвестициите чрез реализиране на доход, сравним и по възможност надвишаващ този при алтернативните форми на инвестиране на паричния пазар.  

 Основни категории активи, в които Фондът инвестира: С оглед изпълнение на основната инвестиционна цел за запазване реалната стойност на инвестициите, се 
предвижда основната част от активите да бъде инвестирана във висококачествени, краткосрочни и нискорискови инструменти като инструменти на паричния пазар и дългови 
ценни книжа, издадени от Република България и други държави членки, инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар в Република 
България, друга държава членка или трета държава (вкл. емитирани от трети държави), както и допустимите от закона и Правилата  влогове в кредитни институции, и други 
допустими нискорискови и ликвидни финансови активи, в това число дялове на други колективни инвестиционни схеми на паричния пазар (вкл. краткосрочни), съобразени с 
Насоките на CESR. Фондът може да инвестира в деривативни финансови инструменти само с цел хеджиране и в съответствие с инвестиционната си политика като фонд на 
паричния пазар. 

 Географският фокус на Фонда, определен според валутата, в която са деноминирани активите на Фонда, е насочен към Европа, вкл. Еврозоната. Не са допустими 
инвестиции в инструменти, деноминирани във валути извън този регион. 

 Среднопретегленият матуритет (“Weighted Average Maturity” или “WAM”) на портфейла на Фонда, определен според оставащия срок до следващата актуализация 
на лихвения процент на ценните книжа спрямо лихвения процент на паричния пазар, не може да надхвърля 6 месеца. 

 Среднопретегленият оставащ срок до окончателния падеж (“Weighted Average Life” или “WAL”) на портфейла на Фонда, определен според остатъка до 
окончателния падеж (пълно изплащане на главницата) на ценните книжа, не може да надхвърля 12 месеца. 

 Договорният Фонд е разделен на дялове, които постоянно (всеки работен ден) издава/продава на инвеститорите при условията на публично предлагане, и постоянно 
(всеки работен ден) изкупува обратно от инвеститорите. 

 Минимална инвестиция. Стойността на всяка покупка на дялове на Фонда е най-малко 5 000 лева. 

 Минимална стойност на обратното изкупуване. Минималната стойност на обратното изкупуване от един инвеститор по една сделка е 5 000 лева. 

 Договорният Фонд няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван, не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски 
или друг пазарен сектор (с изключение на горепосоченото относно географския фокус на Фонда), или на определени класове активи. 

 Фондът не разпределя получените в процеса на инвестиране дивиденти, както и самият Фонд не разпределя дивиденти в полза на притежателите на дялове - 
увеличената стойност на инвестицията може да бъде усвоена под формата на капиталова печалба, при предявяване на дяловете за обратно изкупуване от Фонда или 
продажбата им на трети лица.  

 Инвестиционните ограничения на Фонда предвиждат възможност за инвестиции в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, които могат да бъдат 
издадени както от българската държава, от друга държава членка или трета държава, така и от общини, други регионални или местни органи, от банки (вкл. ипотечни облигации) 
и други дружества и правни субекти. 

 
ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА 

 
 

 
 
 
 

• Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция 
• Разпределянето на Договорния Фонд на позиция 2 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия ниско рисков профил. Рисковият профил се базира на 
умерените флуктуации в стойността на дяловете му в миналото, поради което вероятността за реализиране на доход, а също така и рискът от загуби се определя като нисък до 
умерен. Фондът поддържа балансиран портфейл, съставен от дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, което също определя рисковия му профил на нисък до 
умерен.. 
Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Договорния 
Фонд 

 Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Договорния Фонд може да се промени с времето 

 Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция 

 Разпределянето на Договорния Фонд на позиция 2 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия рисков профил. Ниският рисков профил се базира на 
статута на Фонда като фонд на паричния пазар съгласно Насоките на CESR и предвидените като основни за Фонда инвестиции във висококачествени краткосрочни и 
нискорискови инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа.  

 Специфични (несистемни) рискове: Лихвен риск. Значителна част от активите на Фонда ще се инвестират в инструменти на паричния пазар и дългови ценни 
книжа. Лихвеният риск е вероятността възвращаемостта от инвестициите в дългови инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени в лихвения 
процент. При инвестиране в ценни книжа, които не са деноминирани в основната валута на Фонда и са издадени от чуждестранни емитенти, съответно се търгуват на 
чуждестранни пазари, инвеститорите във Фонда следва да имат предвид, че е налице лихвен риск, свързан с чуждестранния пазар. Управляващото Дружество ще се стреми да 
минимизира този риск, чрез подбиране на дългови ценни книжа, издадени от стабилни във финансово отношение емитенти и държави с ниски като стойност и слабо волатилни 
лихвени проценти. С цел ограничаване на този риск Фондът ще спазва и изискването, установено в Насоките на CESR, среднопретегленият матуритет на портфейла (“WAM”) да 
не надхвърля 6 месеца, както и е възможно да извършва сделки по хеджиране на лихвения риск. Пазарен риск. Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират 
поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда. По този начин стойността на дяловете на Фонда може да намалее в определени периоди. При инвестиране в 
инструменти, деноминирани във валута, различна от базовата валута на Фонда, издадени от чуждестранни емитенти, съответно търгувани на чуждестранни пазари, 
Управляващото Дружество ще се стреми да минимизира този риск, като проучва предварително и подбира инструменти и пазари, които са по-слабо волатилни, в съответствие с 
рисковия профил на Фонда. Кредитен риск. Издателят, съответно лицето гарантиращо дълговите книжа, в които инвестира Фонда, може да не е в състояние или да откаже да 
изплати дължимите лихви или главница. Фондът може да инвестира само в инструменти с високо кредитно качество. За ограничаване на този риск е въведено и изискването 
среднопретегленият оставащ срок до окончателния падеж („WAL”) на портфейла да не надхвърля 12 месеца. Ликвиден риск. Това е вероятността Фондът да не посрещне 
задълженията си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни активи. Този риск е по-съществен при развиващи се пазари (какъвто е българският) и 
засяга в по-голяма степен акциите и ценните книжа, свързани с тях (в които Фондът изобщо не може да инвестира). Ограничението за WAL на портфейла, описано по-горе 
относно управление на кредитния риск, се използва и за ограничаване на ликвидния риск. Валутен риск. Той се проявява в случаите, когато инвестициите са направени в 
чуждестранна валута и стойността им зависи от курса на съответната валута спрямо базовата валута на Фонда (български лев). Фондът може да инвестира в ценни книжа, 
деноминирани във всички европейски валути, вкл. Еврозоната. Фондът ще хеджира валутния риск, произтичащ от инвестиране в ценни книжа, деноминирани във валута, 
различна от лев и евро (докато левът е фиксиран към еврото посредством системата на валутен борд), но тези хеджиращи сделки сами по себе си също носят определени 
рискове. Управленски риск. Възниква поради активното управление на портфейла на Фонда. Оперативен риск. Отнася се до риска от директни или индиректни загуби или 
неочаквани разходи за Фонда в резултат на недостатъчен или неадекватен вътрешен контрол, човешки акт, огранизация или външно събитие. Инфлационен риск. Възможно е 
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ръстът на инфлацията да компенсира значителна част или целия доход на притежателите на дялове от Фонда, поради което инвеститорите във Фонда да не получат реален 
доход под формата на нараснала покупателна способност или той да е незначителен. Риск от концентрация. Отнася се до възможността от загуби поради неправилна 
диверсификация на експозиции към емитенти или групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област. Риск от инвестиции в 
деривати. Управляващото Дружество може да сключва сделки с деривати само с цел хеджиране на други финансови инструменти. Независимо от това, дериватите носят 
допълнителни, специфични за тях рискове (освен горепосочените пазарен, кредитен и ликвиден риск) – в това число допълнителен управленски риск, риск на лостовия ефект и 
риск от погрешно оценяване на деривата. 

 Системни рискове: Общ макроикономически риск. Макроикономическият риск е вероятността да бъде нарушена макроикономическата стабилност в България. 
Системен лихвен риск. Системният лихвен риск е вероятността от покачване на лихвените проценти до нива, които да намалят ръста на икономиката посредством 
ограничаване на кредитирането. Системен валутен риск. Системният валутен риск е свързан с евентуална девалвация или обезценяване на лева спрямо чужестранните 
валути. Системен инфлационен риск. Системният инфлационен риск е вероятността от покачване на инфлацията до нива, които ограничават силно ръста на икономиката чрез 
повишаване на крайните цени на потребление, свиват вътрешното търсене и водят до висока безработица. Политически риск. Той се проявява при възникване на 
неблагоприятни вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство. Законодателни промени. Понастоящем печалбата на Фонда не се облага с 
корпоративен данък. Промяна в данъчните закони, както и на други приложими закони и нормативни актове може да се отрази неблагоприятно върху финансовите резултати на 
Фонда. Други системни рискове. Други рискове, породени от световната политическа и икономическа конюнктура, са възможната нестабилност или военни действия в региона. 
Бедствията и авариите са фактори, усложняващи всяка система за управление на рисковете.  

Повече информация относно рисковете може да намерите в Раздел „Рискови фактори” от Проспекта на Фонда, който е достъпен на Интернет страницата на 
Управляващото Дружество: www.corp-am.com. 

 
ТАКСИ 

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията: 

Такса за записване (входна такса) 0.4 % от нетната стойност на активите на дял, но не повече от 20 лева по една подадена поръчка 

Такса за обратно изкупуване (изходна такса)  0.4 % от нетната стойност на активите на дял, но не повече от 20 лева по една подадена поръчка 

Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от 
Управляващото Дружество), който може да удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във Фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви 
бъдат изплатени от Фонда.  

Такси за допълнителни услуги извън горепосочените такси (ако такива бъдат поискани от инвеститорите): за издаване на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за издаване на 
дубликат на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по подсметка на притежателя на дялове при инвестиционен 
посредник, банка депозитар или банка попечител – 10.00 лв. на трансфер; за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и 
депозитарни разписки – 4.00 лв. 

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*: 

Текущи такси общо 0,75 % от средната стойност на активите на Фонда  

Възнаграждение за управляващото дружество** 0.41 % от средната стойност на активите на Фонда 

Други оперативни разходи*** 0,34 % от средната стойност на активите на Фонда 

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства: 

Възнаграждение за успех /постигната доходност/: няма 

* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2014 г.. Те могат да варират за 
различните години. 

** Възнаграждението на Управляващото Дружество се дължи за всеки календарен ден и е в размер на 0.7% от стойността на активите на Фонда към всеки ден на 
определяне на НСА, разделен на реалния брой дни в годината. За неработни дни възнаграждението е равно на определеното от последния работен ден, в който е 
изчислена НСА. 

*** В “Други оперативни разходи” са включени всички останали оперативни разходи за сметка на Фонда (извън възнаграждението на Управляващото Дружество), 
включително: възнаграждение на Банката Депозитар; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, други регулирани 
пазари и организации, осигуряващи клиринг и сетълмент, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; възнаграждението на одиторите за 
заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, 
членство и други подобни на Комисията, Борсата (ако дяловете са регистрирани за търговия) и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; 
разходите по осъществени сделки с ценни книжа или други ликвидни финансови активи и при преоценка на инвестициите в такива ценни книжа и активи,  разходите от 
отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред; други разходи, 
посочени в правилата за сметка на Фонда, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове във Фонда, както и други извънредни 
разходи, свързани с дейността на Фонда. 

Инвеститорът може да се запознае с актуалните такси за записване и обратно изкупуване от своя финансов консултант или посредник. 
Платените от инвеститорите такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и дистрибуция на дялове на Фонда, 
и тези разходи водят до намаляване на потенциалния растеж на инвестицията. 
Повече информация за таксите на Фонда можете да получите от Проспекта на Фонда, който може да бъде намерен на Интернет страницата на Управляващото 
Дружество: www.trend-am.com 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ 

 
ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

             Банка Депозитар на Фонда е “Юробанк България” АД, гр. София, София 1766, бул. "Околовръстен път" 260, телефон: (02) 816 600, факс: (02) 988 8110, електронен 
адрес (e-mail): custody@postbank.bg и Интернет страница (web-site): www.postbank.bg.  

 Безплатно, допълнителна информация за Фонда, копия от неговия проспект, от годишните и междинните финансови отчети, други документи, както и друга 
практическа информация и актуалните цени на дяловете на Фонда ще бъдат достъпни за инвеститорите в офиса на Управляващо Дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД на 
адрес: гр. София,  р-н Средец, ул. „Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5; телефон: (+359 2) 4949084, факс: (+359 2) 9888213, e-mail: trend@trend-am.com, лице за 
контакти: Константин Гавалюгов, от 9:00 до 17:00 ч; на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com. Информацията по тази точка е налична на 
български език. 

 Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора 
“Тренд Асет Мениджмънт” АД не може да бъде подведено под гражданскоправна отговорност само въз основа на Ключовата информация за инвеститорите, освен ако същата е 
подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от Проспекта на Фонда.  
УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД е получило разрешение за организиране и управление на Фонда в Република България по Решение № 816-ДФ от 25.07.2012 г. на българската 
Комисия за финансов надзор и подлежи на регулиране от страна на българската Комисия за финансов надзор. Ключовата информация за инвеститорите представлява 

http://www.zf-bg.com/
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http://www.corp-am.com/
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преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща, и кореспондира със съответните части на Проспекта към 29 юли 2015 г. Към  29 юли 2015 г. ключовата 
информация за инвеститорите е актуална и вярна. 


