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Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ „ЦКБ Прайвит“,  
към 28.02.2023 г., съгласно чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 

 
Инвестиционна политика на фонда 
 

ЦКБ Прайвит е високорискова колективна инвестиционна схема от отворен тип. 

Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на текущи доходи 

под формата на дивиденти от включени в портфейла му акции, както и от разпределяне на 

дивиденти/доход от включени в портфейла му дялове на колективни инвестиционни схеми и 

други предприятия за колективно инвестиране, както и активно управление на неговия портфейл 

от ценни книжа, финансови активи и парични средства. Планира се полученият от Фонда доход 

от дивиденти съгласно предходното изречение да бъде разпределян в полза на притежателите на 

дялове във Фонда, по реда и при условията, предвидени в Правилата и Проспекта на Фонда. За 

постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия 

портфейл от финансови инструменти и парични средства. ЦКБ Прайвит е разделен на дялове, 

които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно 

желание. 

Процент от активите на ДФ „ЦКБ Прайвит“, инвестирани в различните видове финансови 

инструменти: 

 
 

*Данните са към 28.02.2023г. 

 

Описание на портфейла 

 

С оглед постигане на инвестиционните цели на „ЦКБ Прайвит“, набраните средства на Фонда се 

инвестират преимуществено в акции на компании, търгувани на регулирани пазари в чужбина, 

които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и 

извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и 

в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния 

пазар, предимно с цел поддържане на ликвидност и/или в моменти на пазарни сътресения. 

Фондът може да инвестира до 100% от активите в акции, които са активи с висок риск, и до 40% 

от активите в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, които се 

характеризират с нисък риск. За повече информация относно ЦКБ Прайвит проспектът и 

документът с ключовата информация на договорния фонд са достъпни на www.ccbam.bg. 
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