Договорен фонд
Скай Финанси
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Профил
•

СКАЙ Финанси е единственият фонд сред българските
високорискови фондове с фокус върху инвестиции в акции на
европейски банки и финансови компании.

•

СКАЙ Финанси е сред най-добре представилите се фондове
през последните 5 години по данни на БАУД.

•

Фондът инвестира в акции на финансови компании с наличие
на подцененост, потенциал за растеж по-висок от този на
икономиката като цяло и достатъчно добра ликвидност.
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Предимства
•

Диверсификация – въпреки секторната си ориентация фондът
инвестира на различни европейски пазари, което намалява риска за
клиентите

•

Ликвидност – дяловете на фонда могат да се продадат обратно във
всеки един момент от клиента

•

Ниски разходи – инвестирането на набраните от фонда средства
позволяват постигане на по-ниски разходи, заради по-високите суми,
докато индивидуален клиент трудно би изготвил собствен портфейл
при ниски разходи

•

Професионално управление – изборът на акции за инвестиране и на
време за закупуване и продаване на акциите изисква познаване и
постоянно следене на пазара, което е допълнителен ангажимент за
непрофесионален клиент
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Срокове на инвестицията
•

Срокът на инвестицията зависи единствено от решението на
инвеститорите и може да се променя по всяко време. Фондът не налага
ограничения за размера и срока на инвестицията.

•

При отсъствието на глобални кризи, колебанията на пазара имат
тенденция да се движат в синхрон с развитието на икономиките, в
дългосрочен план. Поради тази причина СКАЙ Управление на активи
препоръчва срок от над три години.
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За кого е подходящ фонда?
•

Фондът е подходящ за инвеститори, които имат интерес към финансови
компании в Европа и желаят да инвестират на капиталовите пазари чрез
продукти, предлагащи определена степен на диверсификация, със
средно до високо ниво на риск и възможности за реализиране на повисока доходност.

•

Фондът е подходящ и за инвеститори с богати познания за капиталовите
пазари, които участват активно на българската фондова борса, но
желаят да разнообразят портфейла си чрез включването в него на акции
от други страни при сравнително ниски разходи.
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Структура на активите
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Цена на дял
Нетна стойност на активите на дял за последните три години, в лева
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Данъчно облагане
Доходите на местните физически и юридически лица от
сделки с дялове на фонда в случаите на обратно
изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на
фондовата борса не подлежат на данъчно облагане.
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Обща информация
Тип на фонда:

Договорен фонд от отворен тип с фокус в акции

Инвестиционен фокус:

Акции на финансови компании, търгувани на борсите в Централна и
Източна Европа, както и акции на водещи европейски банки

Страна на регистрация:

България

Фондова борса:

Не се търгуват

Начало на публичното
предлагане:

02.05.2007

Валута:

Български лев

Разходи за покупка:

За дялове клас А от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума.
За дялове клас В няма такса при покупка.

Разходи за обратно изкупуване:

За дялове клас А няма разходи при обратно изкупуване. За дялове
клас В таксата е 2% с изключение на изпълнените инвестиционни
схеми, когато няма такса.

Такса за управление:

3% от средногодишната нетна стойност на активите

Управляващо дружество:

СКАЙ Управление на активи АД

Портфолио мениджър:

Иван Иванов

Банка Депозитар:

Юробанк България

skyfunds.bg

Контакти

СКАЙ Управление на активи АД
ул. Екзарх Йосиф №31
1000 София
тел.:
факс:

02 815 4000
02 815 4010

e-mail: contact@skyfunds.bg
www.skyfunds.bg
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Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на
договорния фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е
гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят
инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на СКАЙ
Финанси не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.
Предходните резултати от дейността на договорния фонд нямат връзка
с бъдещите резултати от неговата дейност. Проспектът и правилата на
фонда са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и
на адрес www.skyfunds.bg .
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