
        

 

 

 

Продукт 
Наименование на продукта: Договорен фонд “Капман Фикс” (ДФ), ISIN: BG9000004101, LEI 485100B5QNO9J3JUQN81, 
БУЛСТАТ 175875294. Наименование на създателя на договорния фонд: „Капман Асет Мениджмънт“ АД (УД). Договорен 
фонд “Капман Фикс” издава дялове които се предлагат в Република България. ДФ “Капман Фикс” се организира и управлява от 
УД „Капман Асет Мениджъмънт“ АД. на база разрешение на КФН № 270-ДФ от 28.04.2010 г. „Капман Асет Мениджмънт“ АД е 
лицензирано в Република България и е поднадзорно на Комисията за финансов надзор. Уебсайт на създателя на договорния 
фонд: https://capman.bg/asset-management/. За повече информация позвънете на +359 2 40 30 200. Компетентният орган, 
натоварен с надзора на „Капман Асет Мениджмънт“ АД във връзка с този основен информационен документ (ОИД) 
е  Комисията за финансов надзор.  
Дата на издаване на ОИД: 14.03.2023 г.  

 

Какъв е този продукт 

Вид: Договорен фонд “Капман Фикс” е колективна инвестиционна схема от отворен тип (UCITS фонд), чиято дейност е свързана 

с инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи, на парични средства, набрани чрез публично 

предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска. ДФ постоянно издава (продава) и 

изкупува обратно своите дялове, освен в случаите на временно спиране на продажбата/обратното изкупуване, предвидени в 

закона. Имуществото на ДФ е разделено на дялове - финансови инструменти, издадени от ДФ, които изразяват правата на 

техните притежатели върху неговите активи. ДФ издава само безналични дялове с еднакви права, с номиналната стойност на 

един дял 10 лв. ДФ издава на базата на нетната стойност на активите си частични дялове срещу направена парична вноска с 

определен размер. Броят на дяловете на ДФ се променя в резултат на тяхното издаване (продажба) или обратно изкупуване. 

Срок: Договорният фонд е създаден за неограничен срок, няма дата на падеж и не може да бъде прекратен автоматично. УД 

има правото едностранно да прекрати ДФ във всеки един момент. Депозитар: Обединена българска банка АД. 

Цели: Основната инвестиционна цел на договорен фонд “Капман Фикс” е да осигури на своите инвеститори не само запазване 

на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход 

в условията на нисък риск.    

ДФ инвестира преимуществено в инструменти на паричния пазар до 90% от активите си, дългови финансови инструменти - до 

90%; до 10% от активите си в акции и в деривативни финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели се прилага 

стратегия за активно управление на портфейла на фонда, доколкото пазарните условия го позволяват. Инвеститорите могат да 

закупуват или да предявяват дяловете си за обратно изкупуване всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа чрез подаване на 

писмена поръчка. В случай, че годишната печалба на ДФ не се разпределя като дивиденти, то тя се реинвестира като се 

увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. ДФ не дава право на избор по отношение на предстоящите 

конкретни инвестиции и този подход не включва или предполага използването на референтен показател. ДФ не възпроизвежда 

състава на индекс и не се управлява чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк). ДФ не е обвързан с инвестиции 

в определен сектор на икономиката или географски регион. Правилата на ДФ позволяват прилагане на подходящи стратегии и 

техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”) - сделки с деривативни финансови инструменти. 

ДФ инвестира в деривативни инструменти, които не изискват като обезпечение активи и няма да прилага техники за ефективно 

управление на портфейла, в резултат на  които  получава  като обезпечение активи. Подобни сделки са свързани с различни и 

по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че тези сделки и техники, ако бъдат 

осъществени, ще бъдат успешни. ДФ може да инвестира в дългови ценни книжа издадени от дружества, правителства и други 

субекти и за тях няма изискване минимален кредитен рейтинг.  

Правилата, проспекта, периодичните му отчети, както и допълнителна информация за договорния фонд и безплатно копие на 

проспекта могат да се получат всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в офиса на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД на адрес: 

гр. София, 1000, ул. ”Три уши” № 8, ет. 6. Посочените документи на български език и друга практическа информация в т.ч. 

актуалните цени на дяловете са достъпни и на електронна страница на УД в Интернет: http://capman.bg/asset-management/. 

Целеви непрофесионален инвеститор: Инвестицията в дялове на договорен фонд “Капман Фикс” е подходяща основно за 

инвеститори, които търсят реализиране на умерена доходност чрез постигане на стабилен ръст на стойността на инвестициите 

във фонда с цел нарастване на стойността на един дял. Типичният инвеститор в договорен фонд “Капман Фикс” търси 

увеличаване в реално изражение на средствата си в дългосрочен план като едновременно с това при нужда от средства може 

да се възползва от ликвидността на инвестицията си в дялове на договорния фонд. 

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа? 
Риск показател  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. 
Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба 
и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти. 

Основен информационен документ  

Показателят за риска се основава на допускането, че държите своите дялове от ДФ „С – БОНДС“  за 5 години. 

Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може 

да е по-малка. Препоръчителният период на държане на дяловете е три години.  

! 

1 3 4 5 6 7 2 

по-нисък риск             по-висок риск 

Показателят за риска се основава на допускането, че държите своите дялове от ДФ „Капман Фикс“  за 5 години. 

Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може 

да е по-малка. Препоръчителният период на държане на дяловете е три години.  

https://capman.bg/asset-management/


 

Обобщаващия показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той 

показва вероятността от парична загуба при този продукт в  резултат на пазарната динамика или защото Фондът няма да е в 

състояние да ви плати. На този продукт отредихме категория риск 2 от общо 7: (1=”най-нисък риск”; 2=“нисък риск”; 3=“средно 

нисък риск”; 4=“среден риск”; 5=“средно висок риск”; 6=“втори по значение риск”; 7=”най-висок риск“). Най-ниската 

категория не представлява безрискова инвестиция. 

Рисковите фактори, относими към дейността договорния фонд, които не са обхванати от показателя за риска са лихвен риск, 

риск от използване на деривати, политически риск, данъчен риск, оперативен риск, управленски риск и макроикономически 

риск. Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да изгубите цялата си инвестиция или част 

от нея. Ако „Капман Асет Мениджмънт“ АД от името на договорен фонд “Капман Фикс”не може да ви плати дължимото, бихте 

могли да загубите цялата си инвестиция. 

Сценарии за резултатите 

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, в т.ч. разходите за вашия консултант или 

лицето, което ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчния ви статус, който може да се отрази на 

вашата възвращаемост. Възвращаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на 

пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена. 

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-

благоприятните резултати при Фонда през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от 

наблюдаваната. Непрофесионалните инвеститори могат да загубят частично или изцяло инвестираните средства.  
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.  

Препоръчителен период на държане: 3 години 
Примерна инвестиция:  
10 000 лева (парична стойност) 

  Ако изтеглите инвестицията 
си след 1 година 

Ако изтеглите инвестицията 
си след 3 години 

Минимална възвращаемост - Няма гарантирана  минимална възвращаемост. Бихте могли да загубите инвестираните 
средства частично или изцяло 

Кризисен 
сценарий 

Какво бихте получили след приспадане 
на разходите 

7 677 лв 8 628 лв 

Средна годишна възвръщаемост -23,23% -4,80% 

Песимистичен 
сценарий 

Какво бихте получили след приспадане 
на разходите 

9 506 лв 9 435 лв 

Средна годишна възвръщаемост -4,94% -1,92% 

Този тип сценарий е възникнал за инвестиция при Фонда с начало декември 2021г. и край февруари 2023 г. 

Умерен 
сценарий 

Какво бихте получили след приспадане 
на разходите 

10 314 лв 10 931 лв 

Средна годишна възвръщаемост 3,14% 3,01% 

Този тип сценарий е възникнал за инвестиция при Фонда с начало октомври 2018г. и край октомври 2021 г. 

Оптимистичен 
сценарий 

Какво бихте получили след приспадане 
на разходите 

10 896 лв 11 267 лв 

Средна годишна възвръщаемост 8,96% 4,06% 

Този тип сценарий е възникнал за инвестиция при Фонда с начало август 2016г. и край октомври 2019 г. 

  

Какво става ако „Капман Асет Мениджмънт“ АД от името на договорен фонд “Капман Фикс” не е в състояние да 
изплати дължимата сума? 

Тъй като инвестирате директно в ДФ, невъзможността на Управляващото дружество „Капман асет мениджмънт“ АД или банката 

депозитар да извършват плащания (напр. поради несъстоятелност или еквивалентна процедура) няма да има преки последици 

за способността на ДФ да извършва обратни изкупувания на дялове. Активите и пасивите на ДФ са отделени като обособено 

имущество, което се управлява и разпределя само в полза на инвеститорите в него. В случай, че самият ДФ не може да извършва 

обратни изкупувания, може да загубите цялата си инвестиция. Инвестициите не са гарантирани с Гаранционен фонд, създаден 

от държавата или с друг вид гаранция. 

 
Какви са разходите? 
Разходи във времето 

В таблиците са посочени сумите, взети от вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от 

това колко средства инвестирате, колко време държите дяловете от ДФ “Капман Фикс” и какви са неговите резултати. 

Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди 

на държане. 

Нашите допускания са следните: 

- Първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвращаемост), за останалите периоди 

на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий. 

- Инвестирани са  10 000 лв. 

 

 



 

 

 
  Ако изтеглите инвестицията 

си след 1 година 
Ако изтеглите инвестицията 

си след 3 години 

Общо разходи 103 лв. 277 лв. 

Годишно отражение на разходите (*) 1,03% 0,90% 

*Това показва как разходите намаляват годишната ви възвращаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите 

инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвращаемост се очаква да бъде 

3,91% преди приспадането на разходите и 3,04% - след това. 

 
Елементи на разходите 

 

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестиците Ако изтеглите инвестицията 

след 1 година 

Такси за записване Когато правят първоначална инвестиция, инвеститорите в ДФ 

“Капман Фикс” плащат комисиона в размер на 0,1% от 

нетната стойност на активите на дял и комисионата е еднаква 

за всички инвеститори. 

10 лв. 

Такси за обратно 

изкупуване 

При изтегляне на инвестицията, от нея се удържа 0,1% от 

нетната стойност на активите на дял, преди да ви бъде 

изплатена.  

10 лв. 

Текущи разходи (удържани всяка година) 

Такси за управление и 

други администра-

тивни или оперативни 

разходи 

Таксите за управление и други административни или 

оперативни разходи възлизат годишно на 0,8% от стойността 

на вашата инвестиция. Това е приблизителна оценка въз 

основа на действителните разходи през миналата година. 

80 лв. 

Разходи по сделки  Разходите по сделки възлизат годишно на 0,1% от стойността 

на вашата инвестиция. Това е приблизителна оценка на 

разходите ни за покупко-продажба на финансови 

инструменти. Действителната стойност ще варира в 

зависимост от това, колко купуваме и продаваме. 

3 лв. 

Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства 

Такси за постигнати 

резултати и отсрочено 

възнаграждение 

При този продукт няма такса за постигнати резултати  

 

Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано? 

Препоръчителният срок на държане на дяловете на ДФ “Капман Фикс” е 3 години. Препоръчителният период е съобразен с 

рисковия профил на ДФ и финансовите инструменти, в които се инвестира, като срокът е определен с цел да се намалят 

неблагоприятните последици от пазарни колебания. Инвеститорите имат право по всяко време (и преди края на 

препоръчителния период) да изтеглят своите средства. Предсрочното обратно изкупуване на дяловете не се отразява на 

рисковия профил или на резултатите на ДФ. При обратно изкупуване, независимо дали е преди или след края на 

препоръчителния срок на държане, се начислява такса при изтегляне на инвестицията в размер на 0,1% от нетната стойност на 

активите на дял, преди да изплащане на инвестицията. Видовете разходи са описани в точка „Какви са разходите?“ по-горе. 

Размерът на текущите и съпътстващите разходи се различава в зависимост от периода на държане на дяловете. 

Как мога да подам жалба? 

Жалбите се подават в писмена форма на адрес: София, 1000, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, през интернет страница 

https://capman.bg/asset-management/ или на електронна поща mail@capman.bg.  

Жалби срещу управляващото дружество могат да бъдат подавани и пред Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg.  

 

Друга полезна информация 

Можете да се запознаете безплатно с документите на ДФ и информацията за възвращаемостта за минали периоди, които са 
публикувани на интернет страницата на управляващото дружество - https://capman.bg/asset-management/. Възвращаемостта 
за минали периоди е представена за последните 10 години. Сценариите за резултатите за минали периоди се изчисляват и 
публикуват ежемесечно на интернет страницата на управляващото дружество - https://capman.bg/asset-management/.  
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