közlemény
a K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap átalakulásáról (futamidejének
meghosszabbításáról)

Az átalakulás feltételei
A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként
eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10041043, a továbbiakban: Forgalmazó) élve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 80. §-ában foglalt lehetőséggel és
a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) H-KE-III-552/2016. számú
határozatában foglalt engedéllyel közzéteszik, hogy a
K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap 2016. augusztus 15. napján átalakul, melynek
következtében az Alap futamideje meghosszabbításra kerül. Az Alap meghosszabbított
futamidejének vége: 2016. október 14.
Az Alapkezelő és a Forgalmazó jelen Közlemény közzétételével egyidejűleg a honlapjaikon
(www.khalapok.hu, www.kh.hu) közzétették a K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap
Átalakulási Tájékoztatóját és módosított Kezelési Szabályzatát.
Az Alapkezelő és a Forgalmazó felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az átalakulás
következtében
- az Alap Végső kifizetési napja 2016. október 04.-éről 2016. október 25.-re módosul,
- az Alap Végső megfeleltetési napja 2016. szeptember 23.-áról 2016. október 14.-re módosul
- az Alap fajtája nem módosul, az Alap továbbra is zártvégű marad.

Az átalakulás következményei az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret vonatkozásában
A futamidő meghosszabbításának következtében módosul az Alap Végső kifizetési napja és az ahhoz
tartozó Végső megfeleltetési nap. A módosulás az eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben
lefektetett hozam meghatározási elveket nem érinti, csupán az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó
ígéretnek megfelelő, a befektetőket megillető összeg ügyfélszámlákon történő jóváírásának napja (Végső
kifizetési nap), illetve a Végső kifizetési napon az Eredeti Hozamvédelemre vonatkozó ígéret szerinti
kifizetésre való jogosultság alapjául szolgáló Végső megfeleltetési nap módosul.
A módosult
Végső megfeleltetési nap:
Végső kifizetési nap:

2016. október 14.
2016. október 25.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736 Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Tevékenységi engedély száma: PSZÁF - III/100.058/2002.

az átalakulás következményei a befektetési jegyek szabályozott piacon történő forgalmazását
érintően
Az átalakulás következtében módosul a befektetési jegyek utolsó kereskedési napja, amit a Budapesti
Értéktőzsde az Alap meghosszabbított futamidejének vége alapján fog meghatározni a hatályos
szabályzata szerint.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap fajtája az átalakulással sem módosul, az Alap
továbbra is zártvégű marad. Ennek következtében a Kbftv. 80. § (4) bekezdésben előírt
visszaváltási jog jelen átalakulás kapcsán nem alkalmazható.

Budapest, 2016. július 14.
K&H Alapkezelő Zrt.

K&H Bank Zrt.
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