Права на притежателите на дялове в колективните инвестиционни схеми,
организирани и управлявани от УД Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД
Договорен фонд „Смарт Глобал Фънд”, наричан по-долу „Договорен фонд”,
„ДФ” или само „Фондът”, организиран и управляван от управляващо дружество „Смарт
Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД (Управляващо дружество, УД, УПРАВЛЯВАЩОТО
ДРЕЖЕСТВО), издава/продава/изкупува обратно дялове, предоставящи еднакви права
на техните притежатели. Броят дялове на договорния фонд се променя в зависимост от
обема на извършените продажби и обратно изкупуване на дялове.
Фондът е разделен на дялове, които постоянно се издават/продават и изкупуват
обратно. Той не е юридическо лице и няма органи на управление. Управлява се от
управляващо дружество. Инвестиционната цел е нарастване на стойността на
инвестициите на притежателите на дялове при поемане на умерен риск в средно и
дългосрочен план и осигуряване на ликвидност на вложението. Няма ограничения за
лицата инвеститори. Минималната инвестиция е 100 /сто/ лв.
Фондът е обособено имущество за колективно инвестиране в посочените по-горе
инструменти и инвестиционни цели. „Капиталът” на фонда е равен на нетната стойност
на активите (НСА) му, която се определя ежедневно.
Договорният фонд е емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават
право на съответната част от имуществото на Фонда, включително при ликвидацията
му, право на обратно изкупуване, както и други права съгласно Проспекта,
ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му, и които са описани по-долу.
Имуществото на Договорния фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност
на дяловете на ДФ е 1.00 (един) лев. Дяловете на Договорния фонд се придобиват по
емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния фонд се променя в резултат на
тяхната продажба или обратно изкупуване.
Дяловете на Договорния фонд са безналични, поименни финансови инструменти,
регистрирани по сметки в Централен депозитар.
Права на инвеститорите във Фонда:
* Право на обратно изкупуване
* Право на информация
* Право на ликвидационен дял
* Право на жалба
Право на обратно изкупуване
Това е специално право, характерно за дяловете на договорните фондове и за
акциите на инвестиционните дружества от отворен тип. Всеки притежател на дялове от
ДФ по всяко време, в рамките на работните дни и време, има право да иска дяловете му
да бъдат изкупени обратно от Договорния фонд при условията, предвидени в Правилата
на Фонда и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в
закона, в Правилата на Фонда и в този Проспект случаи. Искането 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 и
периодичните отчети на Договорния фонд, както и на друга публична информация
относно Фонда.

Управляващото дружество оповестява информация за Договорния фонд съгласно
изискванията на закона, включително последния публикуван годишен и шестмесечен
финансов отчет на Фонда и за настъпването на други обстоятелства, подлежащи на
вписване във водения от комисията регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН,
както и за настъпили промени в тези обстоятелства.
Право на ликвидационен дял
Всеки инвеститор има право на част от имуществото на Фонда при неговата
ликвидация, съответна на притежаваните от него дялове. Това право е условно - то
възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията
на Фонда, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало
имущество за разпределяне между притежателите на дялове и до размера на това
имущество.
Дяловете не дават право на глас на притежателите си, тъй като Фондът е
неперсонифицирано обособено имущество и няма дружествени органи като общо
събрание на акционерите или друг подобен орган.
Право на жалба
Всеки инвеститор има право на подаване на жалба, без да заплаща такса.
Информацията относно Политиката за разглеждане на жалби на УД „Смарт Фънд Асет
Мениджмънт“ ЕАД се предоставя безплатно на инвеститорите.
Прехвърляне на дялове
Собствеността върху дяловете, издадени от фонда, се прехвърля свободно, без
ограничения и условия, като се спазват разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗПФИ,
наредбите относно прилагането им и правилата на "Централен депозитар" АД.
Прехвърлянето на собствеността върху дяловете се счита за извършено от
момента на регистрация на сделката в Централния депозитар АД. Прехвърлянето на
собствеността върху дялове на фонда в случаите на дарение и наследяване, както и при
сделки за покупко-продажба между физически и/или юридически лица, се извършва
чрез лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен
агент.
Вторичната търговия (покупко-продажби) с дялове на Договорния фонд се
извършва само чрез лицензиран инвестиционен посредник.

