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K&H BEFEKTETÉSI ALAPOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETŐI JOGOK ÖSSZEFOGLALÓJA
Az alábbi – nem teljeskörű – felsorolás tartalmazza a legfontosabb befektetői jogokat a kollektív
befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a
345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/1156
Európai Parlementi és Tanácsi rendeletnek megfelelően. A befektetői jogokkal kapcsolatos teljeskörű
tájékoztatás a befektetési alapok kezelési szabályzatában található.
Tájékoztatáshoz való jog: A Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekkel kapcsolatos,
a vonatkozó jogszabályok szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. Az Alap a rendszeres
tájékoztatásait (féléves, éves jelentéseit és havi portfóliójelentéseit), a www.khalapok.hu weboldalon
és a Forgalmazók honlapján (www.kh.hu, www.kbcsecurities.hu), a https://kozzetetelek.mnb.hu
oldalon, továbbá a forgalmazási helyeken a Befektetők rendelkezésére bocsátja és ezek nyomtatott
példányát kérésre eljuttatja a Befektetőnek.
Visszaváltáshoz való jog: A Befektető jogosult arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak
szerint visszaváltsa a nyíltvégű befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyeket, vagy azok egy
részét a Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek mellett, egy jegyre jutó nettó eszközértéken.
Részesedéshez való jog: A Befektető jogosult arra, hogy az Alap megszűnésekor – pozitív saját tőke
esetén – az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei
levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőkéből a tulajdonában lévő befektetési jegyek
névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően
részesedjen. Amennyiben az Alap negatív saját tőkével rendelkezik, a Befektető, mint hitelező
követeléseit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény előírásai szerinti
sorrendben, a rendelkezésre álló összeg erejéig kell kiegyenlíteni.
Egyenlő elbánáshoz való jog: A Befektető jogosult az Alap azonos sorozatában tulajdonnal bíró többi
Befektetőével azonos elbánásra.
Panasztételhez való jog: A befektető jogosult panaszt tenni a befektetési jegy forgalmazójánál (K&H
Bank Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe) illetve az alap kezelőjének magyarországi
fióktelepénél (KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe). Amennyiben panaszára nem
kap kielégítő választ, úgy jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.
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KBC BEFEKTETÉSI ALAPOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETŐI JOGOK ÖSSZEFOGLALÓJA
Az alábbi felsorolás tartalmazza a legfontosabb, belga, illetve luxemburgi illetőségű KBC ÁÉKBV alapok
által kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosait megillető befektetői jogokat az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EC Európai Parlamenti és Tanácsi
Irányelv, illetve a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának
megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet
módosításáról szóló (EU) 2019/1156 Európai Parlementi és Tanácsi rendeletnek megfelelően.
A lenti felsorolás nem teljeskörű. A befektetői jogokkal kapcsolatos teljeskörű tájékoztatás a
befektetési alapok Tájékoztatójában található, amely minden egyes ÁÉKBV alap vonatkozásában
elérhető angol nyelven a https://www.kh.hu/megtakaritas-befektetes oldalon.
Az ÁÉKBV alap befektetéseiből való részesedéshez való jog: A befektetési jegyek feljogosítják a
tulajdonosukat arra, hogy arányosan részesedjenek annak a részalapnak a nyereségéből és
veszteségéből, amelyhez a befektetési jegyet kibocsátották, tekintetbe véve a különböző típusú
befektetési jegyekre esetlegesen vonatkozó különleges feltételeket. Bővebb információ az egyes
részalapok által követett befektetési politikáról és a befektetési jegyekre vonatkozó feltételekről a
Tájékoztatóban található.
A bevételhez való jog: A befektetésijegy-tulajdonosok jogosultak annak a részalapnak a bevételeiből
való arányos részesedésére, amelybe befektettek. A befektetésijegy-tulajdonosok által birtokolt
befektetési jegyek típusától függően az ilyen bevétel a tájékoztatóban meghatározott módon újra
befektethető (tőkésítő befektetési jegyek), illetve az ÁÉKBV dönthet úgy, hogy a bevétel egy részét
vagy egészét a kezelési szabályzatban meghatározott időközönként kifizetik (hozamfizető befektetési
jegyek) a befektetési jegyek tulajdonosainak.
Visszaváltáshoz való jog: A Befektető jogosult arra, hogy a Tájékoztatóban meghatározottak szerint
visszaváltsa a befektetési jegyeket, vagy azok egy részét a Tájékoztatóban meghatározott feltételek
szerint. Bővebb információ a visszaváltásról a Tájékoztatóban található.
Tájékoztatáshoz való jog: A Befektető jogosult arról az ÁÉKBV alapról, illetve részalapról tájékoztatást
kapni, amelyikbe befektetett. A tájékoztatásról szóló bővebb információ a Tájékoztatóban található.
Részvételhez és szavazáshoz való jog a (rendkívüli) közgyűléseken: A befektetési jegyek tulajdonosai
jogosultak arra, hogy előzetesen tájékoztatást kapjanak az ÁÉKBV alap (rendkívüli) közgyűléséről –
illetve azon részalapok egyéb gyűléseiről, amelyekbe befektettek –, illetve ezeken megjelenjenek és
akár személyesen, akár meghatalmazott útján szavazzanak.
Adatvédelemhez való jog: Az alkalmazandó jogtól függően a befektetési jegy tulajdonosainak jogaik
lehetnek a személyes adataik tekintetében, beleértve a helyesbítéshez való jogot és – bizonyos
esetekben – az adatkezelés visszautasításához való jogot. A teljes adatvédelmi nyilatkozat (angol
nyelven) itt érhető el.
Panasztételhez való jog: A befektető jogosult panaszt tenni a befektetési jegy magyarországi
forgalmazójánál (K&H Bank Zrt.), illetve az ÁÉKBV alap kezelőjének magyarországi fióktelepénél (KBC
Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe). Amennyiben panaszára nem kap kielégítő választ,
úgy jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

