közlemény
a K&H tőkevédett innovatív Amerika befektetési jegy Tőkevédelemre vonatkozó ígéretéről és az
Elérhető hozam mértékéről
A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) mint a kibocsátó képviselője, a K&H tőkevédett
innovatív Amerika származtatott zártvégű alap 2013. október 04. napján közzétett Tájékoztatójához és Kezelési
szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 31. és 34. pontjában foglaltaknak megfelelően
közzéteszi az alábbiakat:

a Tőkevédelemre vonatkozó ígéret:
Az Alapkezelő a Batv. 23. § (2) bekezdése szerint az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési
politikával alátámasztott Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet teszi:
A futamidő végén, a hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják,
arra harmadik személy garanciát nem vállal.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret teljes egészében kizárólag a futamidő végéig, azaz a lejárati napig
megtartott befektetésekre érvényes.
Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a
másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg.
az Elérhető hozam mértéke:
Az Alap által a teljes futamidő alatt Elérhető hozam mértéke egy ipari, főként az amerikai energia-kitermeléshez és
energiaipari szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalatok részvényeiből összeállított 16 elemű Kosár futamidő alatti
teljesítményétől függ az alábbiak szerint:
A futamidő végén a befektetők a befektetési jegyek névértékén felül kézhez kapják hozamként
o a mögöttes ipari, főként az amerikai energia-kitermeléshez és energiaipari szolgáltatáshoz kapcsolódó
vállalatok részvényeiből összeállított Kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 60%-át,
o de hozamként a névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 60%-át.
Az Elérhető hozam mértéke szerint feltüntetett hozam a teljes futamidőre vonatkozó hozam.
Az Elérhető hozam mértéke a következő képlettel írható le:
Hozam a Futamidő végén = Maximum [0%; Minimum (Kosár hozama * 60%; 60%)]

A hozam kifizetésének idejét és módját, a mögöttes árfolyam teljesítményének számítási módját az Alap
Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza, amely hozzáférhető a jegyzési helyeken.
Budapest, 2013. október 04.
Horváth Barnabás Ziaja György
K&H Alapkezelő Zrt.
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Jelen dokumentum sajátkezű, kézírásos aláírásképet nem tartalmaz. Jelen dokumentumot az aláíróként feltüntetett
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