ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ,
СЪБИРАНИ ОТ АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД,
ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ПО ЧЛ. 86, АЛ. 2
ОТ ЗДКИСДПКИ
1. Такса за управлeние на портфейл:
0.9% от началната стойност на инвестиционния портфейл, коригирана
със съответните вноски и тегления, но не по-малко от 500 /петстотин/
лева.
2. Такса за внасяне на допълнителни парични средства към вече
съществуващ портфейл:
0.4% от сумата, коята се довнася, но не по-малко от 50 /петдесет/ лева.
Таксата се удържа от реално внесената сума от страна на клиента.
3. Промени в приетата инвестиционна стратегия за индивидуален
портфейл:
0.5% от от пазарната стойност на инвестиционния портфейл към датата
на писменото заявление от страна на клиента, но не по-малко от 100 /сто/
лева.
4. Такса за предварително изтегляне на сума от портфейл, преди
приключване на срока за управление съгласно договора:
3% от сумата, но не по-малко от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Таксата
се удържа от заявената сума преди предоставянето ѝ на разположение на
клиента.
5. Годишна такса за съхранение на ценни книжа и финансови активи:
0.2% от от началната стойност на инвестиционния портфейл, съответно
от пазарната стойност на инвестиционния портфейл към началото на
всеки нов период.
6. Комисиона за постигната доходност:
При постигане на положителна доходност от управлението на портфейла
в края на срока на договора или при предсрочното му прекратяване, поголяма от уговорената в договора референтна доходност за съответният
период, управляващото дружество начислява комисиона в размер на 20%
/двадесет процента/ от разликата между реализираната и референтната
доходност съгласно договора, изчислена върху пазарната стойност на
портфейла в съответната базова валута към датата на изтичане на
договора или неговото предсрочно прекратяване.

7. Такса за инвестиционни консултации:
По договаряне в зависимост от сложността и обхвата на задачата, като
минималната сума е в размер на 50 /петдесет/ лева.
8. Нерегулярни справки по желание на клиента извън описаните в
договора за управление на индивидуален портфейл:
По договаряне, като минималната сума е в размер на 50 /петдесет/ лева.
Настоящата Тарифа е приета с Протокол от заседание на Съвета на директорите на АРКУС АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД от 20.09.2013 г.

