КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 445 – ДФ
от 23.06.2020 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1366-1 от 11.06.2020 г., от ликвидатора на
договорен фонд (ДФ) „Алфа Индекс Имоти”, управляван от управляващо дружество
(УД) „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, за отписване на ДФ „Алфа Индекс Имоти” от
водените от Комисията за финансов надзор (КФН) регистри по чл. 30, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Допълнително са представени документи с
писмо, вх. № РГ-05-1366-1 от 19.06.2020 г.
ДФ „Алфа Индекс Имоти” се управлява от УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кракра” № 18 и е вписан в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН под номер РГ-05-1252.
С Решение № 220 – ДФ от 19.03.2020 г. на КФН е издадено разрешение на УД
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за прекратяването на ДФ „Алфа Индекс Имоти”,
съгласно взето решение от съвета на директорите на УД на заседание, проведено на
20.02.2020 г.
Вследствие на проведената ликвидация, са удовлетворени кредиторите на ДФ,
формирана е чистата стойност на имуществото на фонда и на дялопритежателите е
изплатена съответната част от чистото имущество на фонда, пропорционално на
притежаваните от тях дялове, а на тези, с които не е осъществен контакт, е открита
служебна сметка в банката депозитар на тяхно име, която сметка ще се поддържа една
година за сметка на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в постъпилото заявление и
представените документи по Закона за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), са спазени
изискванията за отписване на емисията дялове на ДФ „Алфа Индекс Имоти” и на ДФ от
водените от КФН регистри,
на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН във връзка с чл. 157, ал. 6 от
ЗДКИСДПКИ
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отписва издадената от ДФ „Алфа Индекс Имоти” емисия дялове, както и
ДФ „Алфа Индекс Имоти” като емитент и колективна инвестиционна схема,
управлявана от УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД от регистрите по чл. 30, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 от ЗКФН, водени от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от
съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на

индивидуалния
административен
акт.
При
Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
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