közlemény
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forgalmazásának

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, a továbbiakban Alapkezelő), a kollektív befektetési formákról
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
(Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1)
bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési
alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása – a K&H forint pénzpiaci nyíltvégű
befektetési alap kivételével – a K&H Bank Zrt.-nél mint Vezető forgalmazónál

2018. december 1-jén, és 2018. december 15-én,
szombati munkanapokon felfüggesztésre kerül.
A felfüggesztés oka: a külföldi piacokon a fenti napok nem minősülnek munkanapnak és a hazai piacok
is korlátozottan érhetőek el, ezért a fenti napokon a K&H nyilvános nyíltvégű alapok (kivéve a K&H forint
pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap) portfoliójában elhelyezett eszközök nagy részére vonatkozóan
nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a felfüggesztés napjai az érintett alapok
vonatkozásában nem minősülnek forgalmazási napnak. A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és
még nem teljesített megbízások teljesítésére az érintett alapok Kezelési Szabályzata szerint irányadó
határidő számításakor a forgalmazás felfüggesztés napjai figyelmen kívül maradnak.
Vételi és visszaváltási megbízást a forgalmazás felfüggesztésének napjain is lehetséges
megadni, azonban a megbízás érvényességének kezdőnapja ez esetben a forgalmazás
felfüggesztésének napját követő első forgalmazási nap lesz, azaz 2018. december 03-a, illetve
2018. december 17-e.
Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy
-

a K&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazását és
befektetési jegyeire adott megbízások teljesítését a fenti felfüggesztés nem érinti, azok a
megjelölt napokon is zavartalanul folynak!

-

A folyamatban lévő, Bank Zrt. által forgalmazott zártvégű befektetési alapok befektetési
jegyeinek jegyzése a fent megjelölt napokon is zavartalan lesz.

Budapest, 2018. október 17.
K&H Alapkezelő Zrt.

