
 
 

  

 

ЕИК 130994276; гр. София 1113 

р-н Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2 

тел. 02 / 93 50 611, факс 02 / 93 50 617 
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ДФ ДИ ВИ БАЛАНС 
Дялове клас А: ISIN BG9000010058                              Дялове Клас Б: ISIN BG BG9000007187 

Фондът се управлява от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД 
гр. София, ул. Тинтява 13Б, ет.2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТТА ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ 
 

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба 
или печалба през последните 10 години. 
 

 
 

 Резултатите на Фонда за минали периоди са представени на графиката като процентното 
изменение на нетната стойност на активите на дял в лева, след приспадане на текущите такси. 
В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на 
инвестицията. 
 ФОНДЪТ е създаден през 2005 г. 
 Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика 
може да е много различна от наблюдаваната. 
 Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото. 
 
 
Допълнителна информация 

 Фондът има два класа дялове – Клас А (Хармония) и Клас Б (Съкровище). Правата на 
инвеститорите и по двата класа са еднакви. Портфейлът от акции и други финансови активи на Фонда е 
един и общ за двата класа дялове. Информация за допълнителните условия на инвестицията в дялове 
Клас Б се съдържа в Проспекта на Фонда достъпен на www.dvam.bg. 

 Банка депозитар: „Обединена българска банка” АД. 
 Допълнителна информация за ФОНДА, копия от Правилата, Проспекта, периодичните отчети 

(последен годишен и последващи шестмесечни отчети)  са налични на български език и могат да бъдат 
получени безплатно в офиса на Управляващото дружество – гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 
13Б, ет.2, тел. +3592 9350 611, факс +3592 9350 617, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч., както и на 
интернет страницата на Управляващото дружество www.dvam.bg. 

 Практическа информация, включително актуална информация относно цените на дяловете на 
ФОНДА може да бъде намерена в офиса на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, като същата се 
оповестява всеки работен ден до 18:00 часа и на интернет страницата на Управляващото дружество 
www.dvam.bg, както и на интернет страницата www.baud.bg .  

 Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху 
индивидуалното данъчно състояние на инвеститорите. 

 
 
 

Дата на документа: 01.02.2023 г. 


