Договорен Фонд КТБ Фонд Акции:
КТБ Фонд Акции е колективна схема от отворен тип за инвестиране
преимуществено в акции, търгувани на регулиран пазар в България. Фондът ще
инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност,
предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.
Договорният Фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в
ценни книжа и други ликвидни финансови активи с оглед постигане на
инвестиционните цели по-долу. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се
издават/продават на инвеститорите и изкупуват обратно от тях.
Инвестиционни цели: Осигуряване на дългосрочен ръст на стойността на
инвестициите на Фонда и нарастване стойността на инвестициите на
притежателите на дялове на Фонда, при поемане на умерен до висок риск и
осигуряване ликвидност на вложението.
Кой може да инвестира: Лица, търсещи висока доходност, които биха
искали да участват на пазара на рискови активи и готови да инвестират в
дългосрочен план.
Рискове
Въпреки, че основна инвестиционна цел на КТБ Фонд Акции е нарастване
стойността на вложенията на инвеститорите, последните могат да изгубят пари при
инвестиране в дялове на Фонда. Тяхната инвестиция не се ползва с гаранцията на
банков депозит.
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 се намалее в определени периоди.
Лихвен риск. Това е вероятността възвращаемостта от инвестициите в
дългови инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени
в лихвения процент.
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.
Валутен риск. Той се проявява в случаите, когато инвестициите са
направени в чуждестранна валута и стойността им зависи от курса на съответната
валута.

Ликвиден риск. Това е вероятността Фондът да не посрещне задълженията
си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни
активи.
Политически риск. Той се проявява при възникване на неблагоприятни
вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство.
Управление и функциониране
Управляващо Дружество. Цялата дейност на КТБ Фонд Акции,
включително неговия инвестиционен портфейл, продажбата и обратното
изкупуване на дялове и разкриването на информация се управлява от Управляващо
Дружество “КТБ Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н Средец, ул. “Граф Игнатиев” № 10.
Банка Депозитар. “Юробанк И Еф Джи България” АД (наричана по-долу и
само “Банка Депозитар”) съхранява активите на КТБ Фонд Акции и контролира
неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.
Инвестиционен Посредник. Инвестиционните сделки на Фонда, в изпълнение на
нарежданията на Управляващото Дружество, ще се извършват от “Корпоративна
търговска банка” АД.

