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           ДО  

ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ 

ДЯЛОВЕ В ДФ “ТРЕНД ФОНД 

КОНСЕРВАТИВЕН“, ДФ “ТРЕНД 

ФОНД АКЦИИ“ И ДФ “ТРЕНД 

БАЛАНСИРАН“ ФОНД, 

УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД „ТРЕНД 

АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД И 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка със заповед на г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването за 

удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително, 

Ви уведомяваме за следното: 

  Удължава се до  12.04.2020г. включително срокът на прилагане на временните 

мерки, които УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД е приело, а именно : 

 1. Определянето  на нетната  стойност  на  активите, нетната стойност на активите 

на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ „Тренд Фонд Акции“, 

ДФ „Тренд Балансиран Фонд“  и ДФ „Тренд Фонд Консервативен“,   ще се извършва  два 

пъти седмично – а именно всеки вторник и петък. 

 2. Дейността на Дружеството ще се осъществява чрез работа от вкъщи  (Home 

Office) от всички служители на Дружеството с цел ограничаване на социалните контакти. 

Във връзка с горното и с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, 

срещите с инвеститорите ще се осъществяват чрез предварително записване на тел: 0888 45 

49 83, лице за контакт – Траян Кършутски – Изпълнителен директор 

и чрез: 

1. Стационарен телефон 02 494 90 84  

2. Както и на следните електронни пощи: 

 trend@trend-am.com – електронна поща на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД 

 v.kukleva@trend-am.com – Виктория Куклева - Ръководител отдел „ Нормативно 

съответствие“/ 

 psavov@trend-am.com – Петър Савов  - Ръководител отдел „ Управление на 

портфейли“ 
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albena.bliznashka@trend-am.com – Албена Близнашка – Ръководител отдел 

„Административно обслужване“ 

Горепосочената информация ще бъде отразена и в съобщението, публикувано  на 

електронна страница на Дружеството - www.trend-am.com. 

3. При необходимост приложимостта на  мерките описани в т. 1 и т. 2 може да се 

удължи за необходимия период. 

 

 

С уважение, 

 

/Траян Антонов Кършутски 

Изпълнителен директор/ 


