hirdetmény
K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja
nyilvános forgalomba hozataláról
a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési
jegyek minimum mennyisége
A K&H Alapkezelő Zrt (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) nyilvános kibocsátás útján
forgalomba kívánja hozni a K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja (továbbiakban:
Alap) legalább 200 000 000 darab visszaváltható, egyenként 1 forint névértékű, dematerializált,
névre szóló K&H privátbanki exkluzív lendület befektetési jegy elnevezésű befektetési jegyét.
a forgalomba hozatal módja
Az elsődleges forgalomba hozatal jegyzési eljárás lebonyolításával történik. A jegyzési eljárásban és
a folyamatos forgalmazásban a Forgalmazó Privátbanki szolgáltatások nyújtására jogosult fiókjai
vesznek részt. (A fióklista jelen hirdetmény mellékletében található.)
Az Alap befektetési jegyeit kizárólag a K&H Bankkal Privátbanki szolgáltatásokra szerződött
devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják, kivéve az Egyesült Államokban lakhellyel/székhellyel
rendelkező, illetve az olyan Befektetőket, akik/amelyek esetében a megvásárolt befektetési jegyeket
a 2014. évi XIX. törvényben meghatározott ún. „Egyesült Államoknak Jelentendő Számlán” írják jóvá.
A Befektető által vásárolt értékpapír tényleges tulajdonosa (haszonhúzója) esetében is
alkalmazandóak a fenti korlátozások.
a befektetési jegyek értékesítési ára
A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára (jegyzési ár) a névérték, azaz 1 forint / befektetési
jegy.
A Befektetőket jegyzéskor jegyzési jutalék nem terheli a Forgalmazó a Kezelési szabályzat
aláírásának napján hatályos Hirdetménye szerint.
Az egy Befektető által minimálisan jegyezhető összeg: minimum 100 000 HUF, azaz százezer forint
össznévértékű befektetési jegy, azaz legalább 100 000 darab 1 HUF névértékű befektetési jegy. Egy
befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen.
a jegyzési időszak hossza
A Befektetők befektetési jegyeket a jegyzési időszak alatt jegyezhetnek.
Jegyzési időszak kezdő napja:
2017. október 02.
Jegyzési időszak záró napja legkésőbb*:
2017. október 27.
*Az Alapkezelő a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött
zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes
mennyiségét a befektetők lejegyezték.
Az Alapkezelő az lap hirdetményi helyein és a forgalmazás helyein egy banki munkanappal
megelőzően hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárásáról.

a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja
A jegyzési eljárás során a Befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a
jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni az ellenértéket, az igényelt befektetési jegyek
számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az
értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek
jegyzési ára a jegyzés érvényességének kezdőnapján a Forgalmazó mindenkor hatályos
Hirdetményében meghatározott forgalmazási órák zárásáig a befektető ügyfélszámláján
rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett
befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A jegyzett befektetési jegyek
ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti
számlájára helyezi.

a tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja
A K&H Alapkezelő Zrt. az Alapot a Magyar Nemzeti Bank által 2017. szeptember 21. napján kiadott
H-KE-III-637/2017. számú határozata alapján hozza forgalomba.

az Alap dokumentumainak megjelentetetési, illetve megtekintési helye, ideje és módja
Az Alap hatályos Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információja és a rendszeres
tájékoztatás célját szolgáló jelentések (éves jelentés, féléves jelentés, havi portfóliójelentés) valamint
az Alap nettó eszközértéke az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu)
tekinthetők meg folyamatosan, valamint onnan letölthetők, továbbá feltöltésre kerülnek a
www.kozzetetelek.hu weboldalra, mely a Kbftv. 141. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által
hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer.

Budapest, 2017. szeptember 29.

1. sz. melléklet: a jegyzési és forgalmazási helyek
A jegyzési eljárásban és a folyamatos forgalmazásban a Forgalmazó Privátbanki szolgáltatások
nyújtására jogosult fiókjai vesznek részt:
1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9. H. épület H0 013
4024 Debrecen, Piac utca 52. I. 104.
4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. I. 150.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 9/a.
6720 Szeged, Széchenyi tér 9. fsz. 4.
7626 Pécs, Búza tér 6/a. fsz. 26.
8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 8.
9021 Győr, Szent István út 13.

