hirdetmény
a K&H állampapír nyíltvégű alap nyilvános forgalomba
hozataláról
a befektetési alap, befektetési jegyek 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 állampapír nyíltvégű alap (továbbiakban: Alap) legalább
200 000 000 darab visszaváltható, egyenként 1 forint névértékű, dematerializált, névre szóló K&H
állampapír befektetési jegy "normál" sorozat elnevezésű befektetési jegyét.
a forgalomba hozatal módja
Az elsődleges forgalomba hozatal jegyzési eljárás lebonyolításával történik, a Vezető forgalmazó
K&H Bank Zrt. országos fiókhálózatán.
a befektetési jegyek értékesítési ára
A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára (jegyzési ár) minden jegyzési napra a névérték, tehát
1 HUF.
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:
2013. szeptember 11.
Jegyzési időszak záró napja legkésőbb:
2013. szeptember 13.
A jegyzési időszak korábban is lezárható! A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a
jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul - rendkívüli
közlemény útján - tájékoztatja a Befektetőket az Alap közzétételi helyein.
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 a befizetett pénzösszeget, 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 forgalomba hozatali ára a jegyzés pillanatában 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 jegyzési hely haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti
számlájára helyezi.
az Alap „I” sorozata
Az Alapkezelő a „normál” sorozaton felül annak eredményes kibocsátása esetén az Alap
indulásának napján az „I” sorozatot is elérhetővé teszi a Kezelési szabályzat 41. pontjában
meghatározottaknak megfelelően.
a tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja
A K&H Alapkezelő Zrt. az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2013. szeptember
4. napján kiadott H-KE-III-619/2013. számú határozata alapján hozza forgalomba.

az Alap dokumentumainak megjelentetetési, illetve megtekintési helye, ideje és módja
Az Alap Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információi, jelen hirdetménye,
továbbá éves és féléves jelentései, havi portfoliójelentése, nettó eszközértékei, valamint az Alappal
kapcsolatos rendszeres és rendkívüli közlemények az Alapkezelő és a Vezető forgalmazó honlapján
(www.khalapok.hu, www.kh.hu) kerülnek közzétételre, azok ott folyamatosan megtekinthetők,
valamint onnan letölthetők. A fentiek továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon is közzétételre
kerülnek, mely a Batv. 106. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által hivatalosan kijelölt
információtárolási rendszer.

Budapest, 2013. szeptember 6.
K&H Alapkezelő Zrt.

a forgalomba hozatali helyek:

