
# МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА СТАРТИРАНЕ НА 

 „ПЕРИОД НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПИСВАНЕ“ 

 

Уважаеми Клиенти, 

Уведомяваме Ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“, Белгия, действащо в Република 

България чрез „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“, България, получи разрешение 

от Комисията за финансов надзор, с решение № 164-ДФ от 08.03.2022г., за организиране 

и управление на шест нови подфонда на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, както 

следва: 

Име на подфонда ISIN code 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен BG9000006221 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран BG9000005223 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен BG9000004226 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран BG9000003228 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен BG9000002220 

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен BG9000001222 

„Обединена Българска Банка“ АД, като ексклузивен дистрибутор, стартира процедура 

по първоначално записване на дялове в посочените по-горе подфондове, което ще 

започне в 9:30ч. на 04.04.2022г. и ще завърши в 17.00 ч. на 06.06.2022г. („Период на 

първоначално записване“). В Периода на първоначално записване всички инвеститори 

могат да подадат необвързващо Заявление за интерес за записване на дялове в 

избраните подфондове, в клоновата мрежа на дистрибутора „Обединена Българска 

Банка“ АД, в рамките на работното време на клоновете.  

Дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по Цена при 

първоначално записване, равна на тяхната номинална стойност от 10 (десет) лева за 

един дял.  

Инвеститорът е длъжен да осигури по банкова си сметка при дистрибутора „Обединена 

Българска Банка“ АД необходимите средства за желаната от него инвестиция, до 

17.00ч. на 07.06.2022г.  

Инвеститорите, подали необвързващи Заявления за интерес за записване на дялове в 

избраните подфондове, ще имат правото да ги оттеглят до изтичане на Периода на 

първоначално записване, т.е. до 17.00 ч. на 06.06.2022г.,  като подпишат Заявление за 

отказ, в избран от тях клон. 

В 17.00 ч. на 06.06.2022г., неоттеглените към този час необвързващи Заявления за 

интерес за записване на дялове в избраните подфондове,  ще бъдат считани за поръчки 

за записване на дялове. В случай, че необходимите средства по поръчките за записване 

на дялове са налични до 17:00 ч. на 07.06.2022г., те ще бъдат изпълнени на 08.06.2022г.  

Първоначалното записване ще се счита за успешно, по отношение на съответен 

подфонд, ако са подадени необвързващи Заявления за интерес за записване на дялове 

от този подфонд в размер поне на 200 000 (двеста хиляди) лева. 

В случай, че Първоначалното записване не е успешно, съгласно критериите, посочени 

в предходния параграф, „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“, Белгия може да вземе 

решение да не продължи със стартирането на съответния подфонд и да откаже 



изпълнение на направените от инвеститорите необвързващи Заявления за интерес, без 

разходи за тези инвеститори. Това решение ще бъде публично обявено на уебсайта на 

Клона (www.ubbam.bg) и на уебсайта на Дистрибутора (www.ubb.bg). 

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“, Белгия има право да удължи Периода на 

първоначално записване с не повече от 20 (двадесет) работни дни, преди настъпването 

на Датата на завършване на първоначалното записване. В този случай ще бъде 

публикувано съобщение за удължаването на Периода на първоначално записване на 

уебсайта на Клона и на уебсайта на Дистрибутора, посочени по-горе.  

В рамките на Периода за първоначално записване, предвид това, че подфондовете все 

още не развиват дейност, няма да бъде публикувана нетна стойност на активите, 

емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в подфондовете.  

В случай, че Първоначалното записване е успешно, на 13.06.2022г., ще стартира 

публичното предлагане, включително приемането на поръчки за записване и обратно 

изкупуване на дялове в подфондовете, като първата нетна стойност на активите, 

емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в подфондовете ще бъде 

обявена на 14.06.2022г. на уебсайта на Клона и на уебсайта на Дистрибутора, посочени 

по-горе.  

Инвеститорите могат да намерят Проспекта на договорен фонд чадър „ОББ 

ЕкспертИйз“, както и Документите с ключова информация за инвеститорите на 

подфондовете, на български език безплатно във всички клонове на дистрибутора 

„Обединена българска банка“ АД в рамките на обичайното им работно време с клиенти, 

както и на неговия интернет адрес – www.ubb.bg, и на интернет адреса на „Кей Би Си 

Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg. При поискване, инвеститорите 

могат да получат хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на 

„Обединена българска банка“ АД в рамките на обичайното им работно време с клиенти.  

ВАЖНО! Това е маркетингово съобщение и не представлява инвестиционна 

консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. 

Стойността на дяловете в подфондовете се променя във времето и може да бъде по-

висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби 

и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на 

инвестираните средства. Затова моля прегледайте Проспекта и Документа с ключова 

информация за инвеститорите на подфонда преди вземане на окончателно 

инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани 

от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% 

от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 

40 000 лв., като компенсации се изплащат само в случаите, предвидени от закона.  

Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение 

на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на вашите права като 

инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf 

(ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). Информираме ви, че „Кей Би Си 

Асет Мениджмънт Н.В.“ Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на 

тези подфондове на територията на Република България. 

Желаем Ви успешни инвестиции! 

25.03.2022г. 
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