közlemény
a K&H hozamváltó 3 befektetési jegy Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az Elérhető
hozam mértékéről
A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) mint a kibocsátó képviselője, a K&H
hozamváltó 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 2011. január 28. napján közzétett
Tájékoztatójához és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 2.2 a
Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke című pontjában foglaltaknak megfelelően
közzéteszi az Alapkezelő pontos Tőkevédelemre vonatkozó ígéretét és az Elérhető hozam mértékét.
a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret
Az Alapkezelő az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott
Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet teszi:
A Kezelési szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén befektetők kézhez kapják a befektetési
jegyek névértékét.
Az Alapkezelő Tőkevédelemre vonatkozó ígérete csak a teljes futamidőre történő befektetés esetén
érvényes, és azt kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra
harmadik személy garanciát nem vállal.
az Elérhető hozam mértéke
Az Alapkezelő az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott
ígéretet teszi az Elérhető hozam mértékére az Alap teljes futamidejére vonatkozóan:
a)
1. Amennyiben az indexekből összállított kosár (a továbbiakban: Kosár) köztes értéke a futamidő első
évének végén eléri a Küszöbértéket, a befektetők kézhez kapnak
o

10% Feltételes Fix Hozamot a befektetési jegyek névértékére vetítve a Kezelési szabályzat 1.
pontjában meghatározott Első, a Második és a Végső Hozamfizetési Napokon.

2. Amennyiben a Kosár köztes értéke a futamidő első évének végén nem éri el, viszont a futamidő második
évének végén eléri a Küszöbértéket, akkor a befektetők kézhez kapnak
o

2-szer 10% Feltételes Fix Hozamot a befektetési jegyek névértékére vetítve a Második
Hozamfizetési napon, továbbá 10% Feltételes Fix Hozamot a Végső Hozamfizetési Napon.

3. Amennyiben a Kosár köztes értéke a futamidő első évének és második évének végén sem éri el a
Küszöbértéket, viszont a futamidő harmadik és egyben utolsó évének végén eléri azt, akkor a befektetők
kézhez kapnak
o

3-szor 10% Feltételes Fix Hozamot a befektetési jegyek névértékére vetítve a végső Hozamfizetési
napon.

A fenti három esetben a befektetés hozama a teljes futamidőre: 30%.
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b)
4. Amennyiben a Kezelési Szabályzat 2.3.2. pontja szerint a Kosár értéke sem a futamidő első, sem a
második sem a harmadik évének végén nem éri el a Küszöbértéket, a befektetők kézhez kapják hozamként
o

a Végső Hozamfizetési napon a Kosár pozitív teljesítményének 100%-át a befektetési jegyek
névértékére vetítve.

Küszöbérték: a Kosár induló értékének 115%-a.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke a teljes futamidőre vonatkozik.
A hozam kifizetésének idejét és módját, a Kosár teljesítményének számítási módját az Alap Tájékoztatója
és Kezelési Szabályzata tartalmazza, amely hozzáférhető a jegyzési helyeken.
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