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CPR Invest 
Инвестиционно дружество с променлив капитал (ИДПК) 

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg 

Търговски и фирмен регистър на Люксембург: B 189795 

 

("Дружеството") 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ  

 

 

Люксембург, 8 август 2022 г. 

 

С настоящото акционерите на Дружеството се информират за промените в проспекта на 

Дружеството („Проспектът“), приети от Съвета на директорите на Дружеството („Съветът 

на директорите“) и описани по-долу. 

 

До всички акционери, Съветът на директорите Ви приканва да се запознаете с 
разделите в част А) по-долу, отнасяща се до промените, приложими за Дружеството като 
цяло, които не засягат Вашите инвестиции и които ще влязат в сила на 7 октомври 
2022 г. 
 
Само за акционерите на определени подфондове, Съветът на директорите Ви 
приканва да се запознаете с раздел Б) по-долу, за да научите за някои промени, които 
не засягат Вашите инвестиции и които ще влязат в сила на 7 октомври 2022 г.  
 

 

A) ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО 

 

Всички промени, описани в настоящата част А), които се отнасят до всички акционери на 

Дружеството и са отразени в Проспекта от 7 октомври 2022 г., ще влязат в сила на тази 

дата и няма да засегнат Вашите инвестиции. 

 

I. Изменение на препратката към люксембургския закон за защита на личните 

данни 

 

Съветът на директорите на Дружеството реши да измени в Проспекта препратката към 

Закона за защита на личните данни от 2 август 2002 г., тъй като той е остарял и е заменен 

от Закона от 1 август 2018 г. относно организацията на Националната комисия за защита 

на личните данни и общия режим за защита на личните данни.  
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II. Заличаване на категорията акции клас „В“ в раздел 7 „Характеристики на 

акциите“. 

 

На 8 юни 2022 г. Съветът на директорите на Дружеството реши да ликвидира няколко 

неактивни класа акции на Дружеството с цел рационализация. Тази рационализация води 

до заличаване на категорията акции от клас „В“, която впоследствие е премахната от 

Проспекта.  

 

B) ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ САМО ДО НЯКОИ ПОДФОНДОВЕ И НЕ 

ЗАСЯГАТ СЪОТВЕТНИТЕ АКЦИОНЕРИ  

 

Всички промени, описани в настоящата част Б), които се отнасят само до определени 

подфондове и са отразени в Проспекта от 7 октомври 2022 г., ще влязат в сила на тази дата 

и няма да засегнат инвестициите на съответните акционери. 

 

III. CPR Invest – Сребърна ера (Silver Age) 

 

Съветът на директорите реши да уточни в инвестиционната политика на главния фонд на 

подфонда, че „Главният фонд се стреми да постигне среднопретеглен показател на 

ЕСУ за своя портфейл (среднопретеглена стойност на експозициите), който е по-висок 

от този на неговия референтен индекс или инвестиционна среда.“.  

 

Това правило вече се прилага в рамките на портфейла на главния фонд на подфонда и се 

въвежда, за да се уеднакви формулировката на инвестиционната политика.  

 

IV. Всички подфондове с изключение на подфондовете (i) CPR Invest – GEAR World 

ESG; (ii) CPR Invest Credixx Active US High Yield и (iii) CPR Invest – Credixx Global 

High Yield 

 

С цел привеждане в съответствие с доктрината DOC-2020-03 на Европейския орган за 

ценни книжа и пазари и с цел прозрачност за инвеститорите, Съветът на директорите реши 

да въведе ограничения за подхода „най-добър в класа“ на инвестиционната политика на 

съответните подфондове. 

 

Подходът „най-добър в класа“ се състои в отдаване на предпочитание на най-добре 

оценените дружества от извънфинансова гледна точка в даден сектор на дейност и като 

такъв не изключва априори нито един сектор на дейност, дори ако даден сектор се счита за 

противоречив. Поради това в този подход са представени всички икономически сектори и 

следователно всеки подфонд може да бъде изложен на някои противоречиви сектори.  

 

Въпреки това е уместно да се отбележи, че за да се ограничат потенциалните нефинансови 

рискове за тези сектори, всеки подфонд ще прилага изключенията, описани в съответната 

му инвестиционна политика.  
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Включването на тези ограничения в Проспекта представлява уточняване на 

формулировката на инвестиционната политика на съответните подфондове и не оказва 

влияние върху управлението или рисковия профил на гореспоменатите подфондове. 

 

V. (i) CPR Invest – Reactive и (ii) CPR Invest – Defensive  

 

За да се приведе Проспектът в съответствие с въпросите и отговорите на Европейския 

орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно индексите, използвани като бенчмаркове, 

условията, свързани с използването на бенчмарк от съответните главни фондове на 

гореспоменатите подфондове, бяха коригирани, за да се уточни, че „Главният фонд се 

управлява активно. Главният фонд може да използва впоследствие референтен индекс 

като показател за оценка на резултатите на Главния фонд по отношение на 

референтния индекс за таксите за постигнати резултати, използван от 

съответните класове акции – за изчисляване на таксите за постигнати резултати. За 

такъв бенчмарк няма ограничения, които да възпират създаването на портфейла.“. 

 

VI. CPR Invest – Зелени облигации в евро (Climate Bonds Euro) 

 

Съветът на директорите реши да премахне „социалния“ стълб от стратегията за 

управление на фонда, който се състои в изключването, наред с останалото, на компании с 

най-лошите екологични, социални и управленски показатели. Това заличаване е поправка 

на печатна грешка, защото „социалният“ стълб никога не е бил част от инвестиционната 

стратегия на подфонда. 

 

VII. CPR Invest – Синя икономика (Blue Economy) 

 

Съветът на директорите реши да премахне текста „или дружества“ от описанието на 

устойчивата инвестиционна политика на подфонда, тъй като това позоваване е било 

неправилно. Това заличаване няма никакво влияние върху начина на управление на 

подфонда и следователно върху неговия рисков профил. 

 

VIII. CPR Invest – Hydrogen 

 

Съветът на директорите на Дружеството реши да премахне текста „зелен“ от 

инвестиционната политика на подфонда, която има за цел да изключи компаниите, наред с 

останалото, с най-лоши резултати по специфичните критерии E, S и G. Тази промяна във 

формулировката не оказва влияние върху управлението на подфонда. 

 

Освен това Съветът на директорите реши да премахне текста „или дружества“ от 

описанието на устойчивата инвестиционна политика на подфонда, тъй като това 

позоваване е било неправилно. Това заличаване няма никакво влияние върху начина на 

управление на подфонда и следователно върху неговия рисков профил. 

 

*** 
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Обновената версия на Проспекта от 7 октомври 2022 г. е на разположение в седалището 

на Дружеството и може да се получи безплатно от CPR Asset Management на адрес 91-93, 

Boulevard Pasteur, 75015 Париж, Франция, както и на неговия уебсайт.   

 

За всякакви въпроси относно тези промени, моля да се свържете с Вашия финансов 

съветник. 

 

 

 

 

____________________________ 

Съвет на директорите 

 

 


