KÖZLEMÉNY
a K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű
Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról

alapok

alapja

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 0110-043736), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a Vezető forgalmazóként eljáró K&H
Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043)
ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(továbbiakban: Felügyelet) 2013. augusztus 13. napján kelt, H-KE-III-646/2013. számú határozatával
jóváhagyta a K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok alapja Tájékoztatójának és
Kezelési szabályzatának módosítását.

A módosítások az alábbiakat foglalják magukban:
-

-

-

-

-

-

-

Módosul az Alap befektetési politikája, módosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése,
amelyekbe az Alap fektethet, illetve módosul az egyes portfolióelemek maximális, illetve
minimális vagy tervezett arányát bemutató fejezet.
Törlésre kerül azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy
nemzetközi szervezetek bemutatását tartalmazó fejezet, amelyeknek az értékpapírjaiban az
alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti.
Pontosításra kerül azon befektetési alap befektetési politikáját bemutató fejezet, amelybe a
befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó
mértékben kíván befektetni.
Pontosításra kerülnek a befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba
hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az Alap és a befektető közötti jogviszonyt
szabályozó jogszabályok felsorolására és a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított
jogaira vonatkozó fejezetek.
Pontosításra kerül a nettó eszközérték megállapítását bemutató fejezet. Változnak a portfolió
elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok. A változások érintik az értékeléssel és a
hozammal, valamint a befektetési alappal kapcsolatos egyéb információkat.
Növekszik az Alap által az Alapkezelő, valamint a forgalmazó részére fizetendő díj maximális
mértéke.
Módosításra kerülnek a kezelési szabályzat ösztönzéssel kapcsolatos részei és törlésre
kerülnek azon részek, amelyek alapján az Alapkezelő a mögöttes alapok kezelőjétől anyagi
jellegű előnyt fogadhat el.
Pontosításra kerülnek a befektetési jegyek vételére és visszaváltására vonatkozó szabályok,
valamint változnak a vételi jutalék megfizetésére irányadó szabályok.

A változások a 2013. október 17. napján lépnek hatályba.
Az Alapok Tájékoztatója, Kezelési szabályzata, Kiemelt befektetői információi 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. 116. § (1) b) pontja szerinti, a Felügyelet által
hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer.

Budapest, 2013. szeptember 17.
K&H Alapkezelő Zrt.

