Права на притежателите на дялове,
издадени от колективни инвестиционни схеми (договорни фондове),
организирани и управлявани от „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД

Записване на дялове. Вноски. Регистрация на дяловете във Фонда. Всеки инвеститор може да

запише дялове във фонд срещу вноски в парични средства. Броят дялове, които всеки инвеститор
придобива, се определя от размера на инвестицията на всеки инвеститор, разделена на емисионната
стойност за един дял във Фонда, изчислена за съответния ден.

Прехвърляне на дялове . Дяловете на фондовете могат да се прехвърлят свободно, без

ограничения или допълнителни условия, в съответствие с волята на техните притежатели и в
съответствие със специфичните изисквания на приложимото законодателство относно прехвърлянето
на финансови инструменти. Вторичната търговия с дялове, издадени от Фонда и държани от
физически и юридически лица, следва условията на приложимото законодателство. Сключването
и/или сетълментът на сделки за покупко-продажба на дялове се извършва чрез лицензирани
инвестиционни посредници. Прехвърлянето на дялове, емитирани от Фонда, чрез дарение и
наследяване се извършва чрез лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен
агент.

Форма на дяловете и удостоверение за притежавани дялове Дяловете на Фонда се емитират в

безналична форма. Книгата на притежателите на дялове за Фонда се поддържа от „Централен
депозитар“ АД. По искане на инвеститора и за негова сметка „Централен депозитар“ АД може да му
издаде удостоверение за притежаваните от него дялове.
Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в
Централен депозитар. Всички дялове дават посочените по-долу права.

Право на обратно изкупуване. Това е специално право, характерно за дяловете на договорните
фондове и за акциите на инвестиционните дружества от отворен тип. Всеки притежател на дялове от
фонда по всяко време, в рамките на работните дни и време, има право да иска дяловете му да бъдат
изкупени обратно от Договорния Фонд при условията, предвидени в Правилата на Фонда и Проспекта,
освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона, в Правилата на Фонда и в
Проспекта случаи. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички
притежавани от инвеститора дялове.

Право на информация. Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в Проспекта и
периодичните отчети на Договорния Фонд, както и на друга публична информация относно Фонда.

Управляващото Дружество оповестява информация за Договорния Фонд съгласно изискванията на
закона, включително последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет на Фонда.
Управляващото Дружество предоставя безплатно, при поискване от инвеститорите записващи дялове,
горепосочените отчети и информация във всички офиси (“гишета”) на Управляващото Дружество,
където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловете, както и ги оповестява чрез
Интернет страницата на Управляващото Дружество ugmarket.com.

Право на жалба. Всеки инвеститор има право да подаде писмена жалба до Управляващото

дружество, която се разглежда по реда и в сроковете, определени в Политиката за разглеждане на
жалби от клиенти на Юг Маркет Фонд Мениджмънт. Политиката за разглеждане на жалби е достъпна
на официалната интернет страница на управляващото дружество - www.ugmarket.com и в офиса на
управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт (при поискване).

Право на ликвидационен дял. Прекратяване на Фонда. Всеки инвеститор има право на част от

имуществото на Фонда при неговата ликвидация, съответна на притежаваните от него дялове. Това
право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при
ликвидацията на Фонда, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало
имущество за разпределяне между притежателите на дялове и до размера на това имущество.

Договорният Фонд се прекратява по решение на Управляващото Дружество, включително в случая на
обратно изкупуване на всички дялове, при отнемане на разрешението на Управляващото Дружество за
организиране и управление на Фонда от КФН. Договорният Фонд се прекратява и при отнемане на
лиценза на Управляващото Дружество, както и при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на
Управляващото Дружество, ако не се осъществи замяна на Управляващото Дружество, както и в други
предвидени в закона случаи. Извън случая на отнемане на разрешението за организиране и
управление на Фонда, прекратяването на Договорния Фонд се извършва с разрешение на КФН, при
условия и по ред, определени в закона и наредбите по прилагането му.

