ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

на
ВФ АЛТЪРНАТИВ АД
(VF ALTERNATIVE AD)

ВФ Алтърнатив АД е самоуправляващ се АИФ по чл. 195, ал. 2, т.2 от ЗДКИСДПКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ИНВЕСТИТОРИТЕ

АКЦИИТЕ НА ВФ АЛТЪРНАТИВ АД ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ
ИНВЕСТИТОРИ СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДАДЕНО В РАЗДЕЛ 1 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ
ЗАКОНЪТ ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОНДОВЕ ИЗПОЛЗВАТ СТРАТЕГИИ, КОИТО ЧЕСТО ПРЕДПОЛАГАТ ВИСОК
РИСК ВКЛЮЧИТЕЛНО РИСКЪТ ОТ ПЪЛНА ЗАГУБА НА ИНВЕСТИРАНИТЕ СРЕДСТВА.

АКЦИИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОНДОВЕ НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ
ИНВЕСТИТОРИ, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДАДЕНО В РАЗДЕЛ 1 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ
ЗАКОНЪТ ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И ЗА ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО НЕ
РАЗПОЛАГАТ С ДОСТАТЪЧНО ЗНАНИЯ, ОПИТ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОНЕСАТ ПЪЛНА ЗАГУБА НА
ПЪРВОНАЧАЛНОТО ВЛОЖЕНИЕ.

ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИ НА ВФ АЛТЪРНАТИВ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ Е
НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 242 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ
СХЕМИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 71 АЛ.
4 И ЧЛ.78 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

ПРОДЪЛЖАВАЙКИ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ОПРЕДЕЛЕН КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН
КЛИЕНТ СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДАДЕНО В РАЗДЕЛ 1 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ЗАКОНЪТ ЗА
ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

1. Основна информация за ЛУАИФ
ВФ Алтърнатив (наричано от тук нататък ЛУАИФ) с юридическа форма на акционерно дружество
(АД), е самоуправляващ се АИФ по чл. 195, ал. 2, т.2 от ЗДКИСДПКИ. ЛУАИФ ще инвестира в:
▪

▪

▪

компании, притежаващи и/ или разработващи проекти с недвижими имоти за жилищни,
туристически, производствени и логистични цели, които се очаква да генерират приходи от
отдаване под наем, продажба на имоти и управлението им;
в съществуващи и новостартиращи компании, развиващи проекти в сферата на нови
технологии за възобновяема енергия, електронни разплащания, устойчиво производство
на чисти храни в земеделието и аква културите;
Във финансови инструменти, включително Държавни Ценни Книжа издадени от
Българската Държава, акции на Български публични дружества, акции на непублични
компании, облигации, деривативи и високо ликвидни финансови инструменти.

Съгласно правилата, определенията и насоките, публикувани в ESMA 2013/611, ЛУАИФ няма да
разработва недвижими имоти, включително да извършва строителни дейности. ЛУАИФ няма да
купува, продава или участва в търговски сделки със суровини и материални блага или да предоставя
нефинансови услуги.

Основни характеристики на ЛУАИФ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Име на ЛУАИФ: ВФ Алтърнатив АД
Търговско наименование: ВФ Алтърнатив АД
ЕИК: 204692929
Дата на регистрация: 26.07.2017
Адрес на централата на дружеството: ул. Г.С.Раковски № 193, вх.А, ет.1, ап.2, гр. София,
България
Адрес за кореспонденция: ул. Г.С.Раковски № 193, вх.А, ет.1, ап.2, гр. София, България
Лице за контакт: Стефан Павлов, Изпълнителен Директор
E-mail на лицето за контакт: spavlov@vfalternative.com
Телефон за контакт: 02 448 60 20
Общ e-mail: contact@vfalternative.com
Уебсайт: www.vfalternative.com
Предмет на дейност: Управление на предприятия, извършване на инвестиции и
търговски сделки, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, предоставяне
на консултантски услуги по инвестиционни и търговски сделки, извършване на

консултации в областта на финансите и управление на предприятия, маркетингови,
инвестиционни и финансови анализи както и всякакви други дейности незабранени от
закона. Акциите на дружеството се предвижда да се търгуват на регулиран пазар.

▪
▪
▪
▪
▪

Капитал: 4 000 000 лв (четири милиона лева)
Общ брой акции: 400 (четиристотин акции)
а. 399 (триста деветдесет и девет) обикновени безналични акции, клас Б
б. 1 (една) безналична привилегирована акция, клас А
Номинал на една обикновена акция: 10 000 лв (десет хиляди лева)
Номинал на привилегированата акция: 10 000 лв (десет хиляди лева)
Разпределение на акционерния капитал:
Квалифицирано участие:

▪
▪
▪

Росен Иванов Апостолов: 150 броя обикновени безналични акции от клас Б, всяка
предоставяща правото на един глас (общо 150 гласа), представляващи 37,50 % от
капитала на дружеството
Мария Ставрева Стаменова: 124 броя обикновени безналични акции от клас Б,
всяка предоставяща правото на един глас (общо 124 гласа), представляващи 31 %
от капитала на дружеството
Генчо Павлов Стаменов: 125 броя обикновени безналични акции от клас Б, всяка
предоставяща правото на един глас (общо 125 гласа), представляващи 31,25 % от
капитала на дружеството
Акционери с дял под 10%:

▪

Стефан Генчев Павлов: 1 брой привилегирована безналична акция от клас А,
предоставяща правото на един глас (общо 1 глас), представляваща 0,25% от
капитала на дружеството

Бордът на Директорите на ЛУАИФ е със следния състав:

▪
▪
▪

Стефан Генчев Павлов
Марио Евгениев Панков
Катерина Александрова Боева

Одитор: Оптима Одит 2016
▪
▪
▪
▪
▪

ЕИК: 203974847
Отговорно лице: Дафин Средков
Адрес: гр. София 1680; Район р-н Красно село; Квартал Белите брези; ул. “Кюстендил” 23
Управител: Дафин Асенов Средков
Едноличен собственик на капитала: Дафин Асенов Средков

▪
▪
▪

Телефон: 02/980 99 27
E-mail: office@optimaudit.com
Уебсайт: https://optimaudit.com

Независим юридически и данъчен съвет: Предстои сключване на договор за консултантски услуги
с международна консултантска компания.
2. Информация за членовете на ръководния орган на ЛУАИФ
Управляващи лица

▪

Стефан Генчев Павлов

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Опит в управлението на активи: Над 15 Години
Образование: Висше
Лицето не е обявявано в несъстоятелност. Лицето не е било член на управителния
орган на дружество, което е обявявано в несъстоятелност през последните 3
години.
Лицето не е осъждано за престъпление от умишлен характер.

Катерина Александрова Боева

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Заемана длъжност: Изпълнителен Директор

Заемана длъжност: Директор
Опит в управлението на активи: Над 5 години
Образование: Висше
Лицето не е обявявано в несъстоятелност. Лицето не е било член на управителния
орган на дружество, което е обявявано в несъстоятелност през последните 3
години.
Лицето не е осъждано за престъпление от умишлен характер.

Марио Евгениев Панков

▪
▪
▪
▪
▪

Заемана длъжност: Директор
Опит в управлението на активи: Над 7 години
Образование: Висше
Лицето не е обявявано в несъстоятелност. Лицето не е било член на управителния
орган на дружество, обявявано в несъстоятелност през последните 3 години.
Лицето не е осъждано за престъпление от умишлен характер.

Вътрешен контрол

▪
▪
▪

Лице, извършващо контрола: Отдел “Контрол и нормативно съответствие”
Тип на контрола: Вътрешен, независим от Борда на Директорите
Телефон: 02/448 60 20 ext. 111

▪
▪

Отговорен служител: Иван Алексиев
Заемана длъжност: Юрисконсулт

Специални мерки свързани с организационната структура на ЛУАИФ
ЛУАИФ използва структура, според която отдел “Вътрешен контрол и нормативно съответствие”
действа независимо от останалите звена и не е пряко подчинен на управляващите лица.
3. Структура
Капиталът на ЛУАИФ е съставен от два типа акции:
Клас А привилегировани на обща стойност 10 000 лева разпределен в 1 (един) брой акции с
номинална стойност 10 000 лева. Акцията от Клас А е привилигирована, поименна, безналична
като предоставя правото на 1 (един) глас и ще има специални привилегии, но няма да има
гарантиран дивидент.
Клас Б обикновени на обща стойност 3 990 000 лева разпределен в 399 (триста деветдесет и
девет) броя акции, като всяка една акция е с номинална стойност 10 000 лева. Акциите от клас Б
ще бъдат обикновени, поименни, безналични с право на 1 (един) глас.
Бъдещото увеличение на капитала на ЛУАИФ ще се извършва чрез емитиране на нови акции,
съгласно разпоредбите на ТЗ.
4. Инвестиционна стратегия
Съгласно правилата, определенията и насоките в ESMA 2013/611, ЛУАИФ няма да разработва
недвижими имоти, включително да извършва строителни дейности. ЛУАИФ няма да купува,
продава или участва в търговски сделки със суровини и материални блага или да предоставя
нефинансови услуги.
ЛУАИФ ще инвестира капитала си основно в:

▪

В компании, притежаващи и/ или разработващи проекти с недвижими имоти за
жилищни, туристически, производствени и логистични цели, които се очаква да
генерират приходи от отдаване под наем, продажба на имоти и управлението им.
Инвестиционния потенциал на всяка целева компания ще бъде оценяван след детайлен
анализ на редица съществени фактори като: опит на мениджмънта, финансовите
параметри и оценка на риска на проектите, географско им разположение с фокус върху
България, изходна стратегия и ликвидност.
Географски обхват: Източна Европа (основно България), Гърция, Великобритания и
Испания.
Проекти в процес на оценка

1. Проект включващ имоти в капитала на ВФ Алтърнатив АД – имоти с обща площ от
14 574 кв.м в курортния комплекс попадащ в с.Говедарци. Има подписано писмо за
намерение от водеща строителна компания за изграждане на туристически обект.
Предвидената плътност на застрояване е 30%. Коефициент на интензивност - 1,2.
Получено е писмо за намерение.
2. Логистичен хъб – ЛУАИФ има подписан меморандум за сътрудничество за развитие
на инфраструктура с водещ логистичен оператор. ЛУАИФ планира да инвестира в
дялове на оператора сума в рамките на 500 хил евро, които операторът ще вложи в
изграждането на нови сгради. Инвестицията е за срок от 10 години.
3. Обсъждат се варианти за инвестиция, чрез която компанията-бенефициент да
придобие сграда за собствени нужди. Инвестицията ще бъде за период от минимум 5
години при средна очаквана възвръщаемост от 12% и ще бъде в размер на до 1 млн.
евро. В момента се водят преговори за уточняване на параметрите на сделката и има
двустранно подписан меморандум за сътрудничество и развитие на инфраструктура.

▪

В съществуващи и новостартиращи компании, развиващи проекти в сферата на нови
технологии за възобновяема енергия, електронни разплащания, устойчиво
производство на чисти храни в земеделието и аква културите. Подборът ще се извършва
на базата на детайлен анализ на всяка целева компания, оценка на мениджмънта,
оценка на технологиите и тяхната приложимост в реално производство с възможности
за глобално равитие на проектие в бъдеще, анализ на пазарите за реализация на
продукцията съобразно георграфското разположение на проектите и икономическата
среда.
Географски обхват: Европа, Северна Америка, Азия
Проекти в процес на оценка
1. Проект Екосистема - тилапия, скариди и зеленчуци – очакван 115 тона/година;
статут: набиране на средства за закупуване на оборудване и приспособяване на
съществуващи сгради; целеви дял: 20% от първоначалния етап на финансиране/ Seed
and Bridge round/ или до 1 млн евро. Локацията на проекта е в Северна Америка.
Подписани са договори за конфиденциалност и се уточняват инвестиционните
параметри на сделката.
2. Проект Премиум - сьомга. – 450 тона/година; статут: набиране на средства за
разширяване на производството; целеви дял: 20% от втори етап на финансиране
или до 1 млн евро. Локацията на проекта е в Северна Америка. Подписани са
договори за конфиденциалност и се уточняват инвестиционните параметри на
сделката.
▪

Във финансови инструменти, включително Държавни Ценни Книжа издадени от
Българската Държава, акции на Български публични дружества, акции на

непублични компании, облигации, деривативи и високо ликвидни финансови
инструменти.
Цялостното управление на портфейла на ЛУАИФ ще бъде с цел максимизиране на стойността на
акциите като ЛУАИФ не предвижда изплащането на дивиденти.
ЛУАИФ не планира да използва левъридж.
ЛУАИФ няма да предоставя инвестиционен съвет под каквато и да е форма.
ЛУАИФ ще предприеме мерки целящи да недопускат акциите на дружеството да се предлагат на
непрофесионални инвеститори.
5. Правила за оценка на активите
Всички финансови активи държани от ЛУАИФ, за които съществува ликвиден пазар, ще бъдат
оценявани на пазарна цена затваря, изчислена като средно аритметична на цена „Купува“ и цена
„Продава“ на двете най-близки поръчки за последния работен ден, предшестващ деня на отчитане
на ЛУАИФ.
Всички реални активи ще бъдат определяни на база независими експертни оценки на активите и
паричните потоци, които те ще генерират (например, приходи от отдаване под наем при
недвижими имоти) като тази оценка ще се извършва веднъж годишно.
Проекти в начален стадии, чиито акции не се търгуват публично, ще бъдат определяни на база
Нетна стойност на активите (Net asset value) изчислена от дисконтираните парични потоци, които се
очаква да генерират. Дисконтовият фактор ще се определя за всеки проект като в общият случай
дисконтов фактор ще бъде цената на капитала за конкретния проект (weighted average cost of capital,
WACC).
6. Такси

▪

Встъпителна (първоначална) такса: 1% удържани еднократно върху всяка единична
инвестирана сума, изчислени като:
1% х I, където „I“ е номиналната инвестирана сума

▪

Годишна такса за управление: 2.5% върху пазарната стойност на управляваните активи,
удържани еднократно в края на всяка календарна година, изчислени като:
2.5% x MKT, където „MKT“ е пазарната капитализация на АИФ

▪

Такса при доходност за календарната година, надхвърляща 5% (performance fee): 20%
върху разликата от реализираната доходност за периода и прагът, изчислена като:
20% х (r-T), където:
„r“ е (MKTt1-MKTt0)/MKTt0
T = 5%
t0 е цена затваря за последния ден на календарната година, в който се извършва
търговия на БФБ, определена като базисна година
t1 е цена затваря за последния ден на календарната година, в който се извършва
търговия на БФБ, на годината следваща базисната t0

7. Управление на риска
ЛУАИФ ще инвестира в различни по рисков профил активи – от ниско/ средно рискови в сектора на
недвижимите имоти до високорискови активи и инвестиции в неликвидни акции на
новостартиращи компании намиращи се в ранен или ембрионален стадии (стартъпи).
Всеки един инвеститор поискал информация ще получи детайлно описание на дейността на ЛУАИФ,
инвестиционната стратегия и рисковете, свързани със стратегията на дружеството, както и
предупреждения за нивото на риск, характерно за инвестирането в подобен тип акции.
ЛУАИФ ще изчислява за собствена употреба вероятностите и очакваните резултати при негативни
сценарии, включително извършвайки вътрешни стрес тестове и анализ на сценарии, допускащи
пълна загуба на вложението в определен актив или група активи.
ЛУАИФ ще взема предвид корелацията между движението на пазарните цени на подържаните в
портфейла активи, но основополагащо при избора на нови инвестиции, които да бъдат включени в
портфейла, ще бъдат несистематичният риск и очаквана доходност или ръст.
ЛУАИФ разполага с отдел „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“, който не е подчинен на
лицата, управляващи ЛУАИФ. Този отдел има за цел ранната идентификация и превенцията на
злоупотреби на служители на ЛУАИФ, спазване на регулаторната рамка, обект на която е ЛУАИФ,
превенцията на пазарни злоупотреби и действия с вътрешна информация, пруденциалната
проверка и оценка на лицата, с които ЛУАИФ има търговски, включително клиентски отношения,
наличието на политическа обвързаност от страна на акционерите на ЛУАИФ както и стриктното
прилагане на мерките на ЗМИП.
8. Мерки срещу предлагането на непрофесионални инвеститори
ЛУАИФ ще предприеме мерки, целящи да недопускат предлагането на акции на ЛУАИФ на
непрофесионалнио инвеститори, съобразно изискванията на чл. 242 ал.1 от ЗДКИСДПКИ. На
потенциални инвеститори ще се предлагат само акции от клас Б и само при условие, че тези

инвеститори бъдат категоризирани като професионални инвеститори, съгласно изискванията на
раздел 1 от приложение 1 към ЗПФИ. Пълният списък от мерки е публикуван в Анекс 1 към
Информационния документ.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Стефан Генчев Павлов:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Притежава 100% от Интернет Солюшънс ЕООД с ЕИК 201716766 и адрес България, гр.
София 1000, район р-н Средец, ул. „6-ти Септември” №33, ет.1, ап.1
Притежава 100% от ВФЕ ВЕНЧЪР КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ГмбХ (VFE Venture Capital Holding
GmBH) с идентификация 75Fr186/16 и адрес Austria, Wien, Wien 1190, Windhabergasse
11/Top 5
Притежава, чрез VFE Venture Capital Holding GmBH, 100% от Кепитъл Венчър България
ЕООД с ЕИК 202350802 и адрес гр. София 1142, район р-н Средец, ул. „Георги С.
Раковски” № 193, вход „А”, 2 етаж, ап. 2
Притежава, чрез Кепитъл Венчър България ЕООД, 100% от Виза Фри Юръп ЕООД с ЕИК
202363721 и адрес гр. София 1142, район р-н Средец, ул. „Георги С. Раковски” № 193,
вход „А”, 2 етаж, ап. 2
Притежава, чрез Виза Фри Юръп ЕООД, 33.33% от ЕС ВИ ЕС Инвестмънт АД с ЕИК
204829192 и адрес България, гр. София 1421, район р-н Лозенец, ул. „Славище”, № 1,
партер
Притежава, чрез Виза Фри Юръп ЕООД, 50% от Евростатум България ООД с ЕИК
205041469 и адрес гр. София 1142, район р-н Средец, ул. „Георги С. Раковски” № 193,
вход „А”, 2 етаж, ап. 2
Притежава, чрез Кепитъл Венчър България ЕООД, 50% от Прайват Екуати Фънд ООД с
ЕИК 202618924 и адрес България, гр. София 1142, район р-н Средец, ул. „Георги С.
Раковски” № 193, вход „А”, ап. 3
Притежава, чрез Кепитъл Венчър България ЕООД, 50% от Прайвит Екуити Фънд
Мениджмънт ООД с ЕИК 202415246 и адрес България, гр. София 1142, район р-н
Средец, ул. „Георги С. Раковски” № 193, вход „А”, ап. 3
Притежава 33.33% от Баня Виталити Резиденс ООД с ЕИК 201051131 и адрес България,
гр. София 1000, район р-н Средец, ул."6-ти септември" No 33, ет. 1
Притежава 42% от БСД ООД с ЕИК 121834041 и адрес България, гр. София 1508
район р-н Триадица, ул. ЯНКО ЗАБУНОВ бл. 50 вх.Б ет.14 ап.83
Притежава 25% от Девониан Кепитъл ООД с ЕИК 204568828 и адрес България, гр. София
1142, район р-н Средец, ул. „Г. С. Раковски” № 193А, ет. 1, ап. 2

Росен Иванов Апостолов:

▪
▪

Притежава 50% от Апостолови Консулт ООД с ЕИК 175183292 и адрес гр. София 1000
район р-н Триадица, бул. “Витоша” №16, ет.1, ап.2
Притежава 50% от Апостолови Партнерс ООД с ЕИК 175455493 и адрес България, гр.
София 1000, район р-н Средец, ул. 6-ти Септември No 33, ет. 1

Мария Ставрева Стаменова

▪

Притежава 59% от РТА Консултинг ООД с ЕИК 200765721 и адрес България, гр. София
1142, район р-н Средец, бул. “Евлоги Георгиев” № 25

▪

Притежава, чрез РТА Консултинг ООД, 40% от Еко Вю ООД с ЕИК 202143536 и адрес
България, гр. София 1000, район р-н Средец, ул. “6-ти септември” №33, ет.1, ап.1

▪

Притежава, чрез РТА Консултинг ООД, 67% от Еко Шабла ООД с ЕИК 202141642 и адрес
България, гр. София 1000, район р-н Средец, ул.6-ти септември No 33, ет. 1, ап. 1

Марио Евгениев Панков

▪

Притежава 100% от Данубиа Интернешънъл ЕООД с ЕИК 201957774 и адрес България,
София 1113, район р-н Слатина, ул. Галилео Галилей 20Б, вх. Б, офис 4

Катерина Александрова Боева

▪

Притежава 50% от Проджектийм ООД с ЕИК 200439316 и адрес гр. София 1124
район р-н Средец, ул.ЦАР ИВАН АСЕН ІІ No 18, ет. 4, ап. 13

▪

Притежава 100% от Силвър Пешън 2014 ЕООД с ЕИК 203045814 и адрес гр. Варна 9000
район р-н Приморски, с.о. ВАЯЛАР No 723-618

▪

Притежава 50% от Силвър Пешън ООД с ЕИК 200439444 и адрес гр. София 1172
район р-н Изгрев, ж.к. ДИАНАБАД, бл. 4, ет. 10, ап. 64

АНЕКС 1
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИ НА ЛУАИФ НА
НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ
С цел спазване на разпоредбите на чл. 245 ал.1 т.7 от ЗДКИСДПКИ, ВФ Алтърнатив ще
прилага комплексен набор от мерки, целящи предотвратяване на предлагането на акции
на дружеството на непрофесионални инвеститори, класифицирани съгласно
определението в раздел 1 от приложение 1 към ЗПФИ.
1. Номиналът на една акция на ЛУАИФ, независимо дали тя е от клас А или клас Б, е много
висок в сравнение с други публични компании, чиито акции се търгуват на Българска
Фондова Борса. Определеният номинал е 10 000 (десет хиляди лева).
2. Предлагането на акции на ЛУАИФ ще се извършва така, че единичната пазарна поръчка,
включително чрез електронни системи за търговия, да не може да бъде по-ниска от 20
лота (с равностойност на поръчката по номинал от двеста хиляди лева). Възможността за
прилагането на тази мярка е потвърдена от Българска Фондова Борса.
3. ЛУАИФ ще напомня регулярно на участниците на пазара, че според разпоредбите на чл.
245 ал.1 т.7 от ЗДКИСДПКИ акциите на дружеството не могат да се предлагат на
непрофесионални клиенти.
4. Информационният документ ще съдържа ясно и отчетливо предупреждение към всеки
един инвеститор, относно нивата на риск, свързани с инвестирането в алтернативни
фондове, ограниченията наложени чрез чл. 245 ал.1 т.7 от ЗДКИСДПКИ и изискванията по
чл. 71 ал. 4 и чл. 78 от ЗПФИ.
5. Акциите на ЛУАИФ няма да бъдат достъпни за търговия на други пазари в ЕС.

