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Права на притежателите на дялове,  
издадени от колективни инвестиционни схеми (договорни фондове),  

организирани и управлявани от „Скай управление на активи“ АД 

 

Правата на притежателите на дялове са регламентирани в ЗДКИСДПКИ, актовете по неговото 

прилагане, Закона за задълженията и договорите и Правилата и Проспекта на съответния фонд. 

Основните права по дяловете включват право на обратно изкупуване на дяловете по искане на 

притежателя, право на информация, право на ликвидационен дял при прекратяване на фонда и 

право на подаване на жалба. Дяловете не дават на притежателите си вещни права върху 

имуществото на фонда, както и върху финансовите инструменти, включени в него.  

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 фонда 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 и Проспекта на фонда 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, 

документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети на фонда, както и на 

друга публична информация относно фонда, които са достъпни на www.skyfunds.bg. 

Управляващото дружество оповестява информация за договорния фонд съгласно изискванията 

на закона, включително последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет на 

фонда и уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на 

дяловете на фонда (т.нар. “важна информация”). Управляващото дружество предоставя 

безплатно, при поискване от инвеститорите записващи дялове, горепосочените отчети и 

информация във всички офиси (“гишета”) на управляващото дружество, където се извършва 

продажбата/обратното изкупуване на дяловете, както и ги оповестява чрез електронната 

страница на управляващото дружество www.skyfunds.bg . 

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. 

Право на подаване на жалба. Всеки инвеститор има право да подава жалби без да заплаща 

такса. Информация за реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно процедурата за 

разглеждане на жалби е налична на електронната страница на управляващото дружество  

www.skyfunds.bg  
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