közlemény
a K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
nyíltvégűvé történő átalakulásáról befektetési politikájának módosulásáról és nevének
K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alapra történő megváltoztatásáról szóló
2013. január 23. napján közzétett közlemény helyesbítéséről
A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10043736, a továbbiakban: Alapkezelő), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a
forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban: Forgalmazó) élve a befektetési alapkezelőkről és
a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 60. §-ban foglalt lehetőséggel és a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-44/2013. számú határozatában foglalt engedéllyel
2013. január 23. napján közleményt tett közzé, mely szerint a
K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap futamideje utolsó
napján nem jár le, hanem 2013. február 22. napjával nyíltvégű befektetési alappá alakul át.
A közlemény az Eredeti Hozamígérettel kapcsolatban helytelenül szólt a hozam kifizetéséről. Az Alap
Tájékoztatójával összhangban a megfelelő szövegrész helyesen:
„Az Eredeti Hozamígéret
Az átalakulás következtében az Alapból történő kifizetések szabályai módosulnak. A
módosulás az átalakulást megelőző időszakra vonatkozó eredeti Hozamvédelemre
vonatkozó ígéretet annyiban érinti, hogy a Végső hozamfizetési napon kizárólag a
hozam kifizetésére kerül sor. A befektetési jegyek névértékének (tőkevédelem)
ügyfélszámlán történő jóváírására nem automatikusan kerül sor az Alap Eredeti
lejáratát követően, a Végső hozamfizetési napon, hanem az a befektetési jegyek
visszaváltásával érvényesíthető. A Befektető tehát maga dönt arról, hogy élni kíván-e a
visszaváltás lehetőségével. A befektetési jegyek az átalakulást követően (2013. február 25.
napjától kezdődően) bármelyik forgalmazási napon költségmentesen visszaválthatók.”
A közlemény minden más tekintetben összhangban van a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap
Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával, mely szerint a K&H háromszor fizető 4 származtatott alap
átalakulására 2013. február 22. napján sor kerül.
Budapest, 2013. február 19.
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