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         Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ 
 

 
 
С оглед на обстоятелството, че от м. април 2019г. в продължение на шест 
последователни месеца средномесечна нетна стойност  на активите на ДФ Тренд 
Фонд Консервативен (с предишно наименование ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар) 
е по – малка от 500 000 лв., Ви информираме, че причините довели до това са, че 
към 31.12.2018г. нетната стойност на активите на фонда са били 502 745.99 лв. и 
през 2019г. е нямало нови записвания на дялове от фонда, а само обратни 
изкупувания от инвеститори, като фондът е генерирал отрицателна доходост през 
периода. Така нетната стойност на активите е намаляла под 500 000 лв.  
УД Тренд Асет Мениджмънт АД ще предприеме следните мерки с цел 
повишаване на нетната стойност на активите на фонда: 
 

• Привличане на нови клиенти - институционални инвеститори, както и 
индивидуални, непрофесионални инвеститори чрез презентации с цел 
запознаването им с инвестицонната стратегия на фонда. 

• Организиране на срещи с инвеститори, притежващи дялове от останалите 
фондове, които се управляват от УД Тренд Асет Мениджмънт АД и запознаването 
им с инвестиционните цели и стратегии на ДФ Тренд Фонд Консервативен и 
неговия рисков профил.   

• Попълване на портфейла на Фонда с активи, които ще дадат възможност да се 
реализира положителен резултат. 

Гореописаните мерки започват да се прилагат незабавно.  
 

• На 09.10.2019г Съвета на Директорите реши считано от 01.11.2019г. да се 
прекрати начисляване на възнаграждението  на Управляващото дружество от ДФ 
Тренд Фонд Консервативен до достигане на минималния размер на нетната 
стойност на активите от 500 000 лв. 

Гореописаната мярка започва да се прилага от 01.11.2019г.  
 
Считаме, че прилагайки  изброените мерки  ДФ Тренд Фонд Консервативен ще 
възстанови размера на нетната стойност на активите си в срок до шест месеца. 
 
Съгласно чл. 9, ал.2 УД Тренд Асет Мениджмънт АД ще предоставя информация 
за резултатите от предприетите мерки до 10 -то число всеки месец до достигане 
на минималния размер от 500 000 лв. 
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