közlemény
a K&H forintsáv tőkevédett 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
forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap 2013. január 4. napján közzétett Tájékoztatójához
és Kezelési szabályzatához kapcsolódóan az Alap Kezelési Szabályzata 34. a Tőkevédelemre
vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke című 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: az futamidő végén a
befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét.
Az Alapkezelő Tőkevédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és
befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.
az Elérhető hozam mértéke
Az Elérhető hozam mértéke a Forint Euróhoz mért árfolyamának (HUF/EUR) futamidő alatti mozgásától
függ az alábbiak szerint:
Az Alap futamideje során minden Megfigyelési napon meghatározásra kerül, hogy az Európai Központi
Bank által az adott Megfigyelési napon közzétett hivatalos HUF/EUR keresztárfolyam hol tartózkodik egy
előre meghatározott Árfolyamsávhoz képest:
Amennyiben a HUF/EUR keresztárfolyam minden Megfigyelési napon az előre meghatározott
Árfolyamsávon belül marad, az Elérhető hozam mértéke a Kifizetési maximum, azaz a
névértéken felül a befektetési jegyek névértékének 11%-a.
Amennyiben a HUF/EUR keresztárfolyam egyik Megfigyelési napon sem tartózkodik az
Árfolyamsávon belül, úgy az Elérhető hozam mértéke a névértéken felül 0%.
Amennyiben a HUF/EUR keresztárfolyam a futamidő során egyes Megfigyelési napokon az
Árfolyamsávon kívül, illetve az Alsó vagy Felső sávhatáron, míg egyes Megfigyelési napokon az
Árfolyamsávon belül tartózkodik, úgy az Elérhető hozam mértéke az alábbi képlet alapján kerül
meghatározásra:
o Kifizetési maximum (11%) * d;
o ahol d= Megfigyelési napok száma, amikor a HUF/EUR keresztárfolyam az Árfolyamsávon
belül tartózkodik / Összes megfigyelési nap
Az Árfolyamsáv
- alsó határa: az Európai Központi Bank által a Kezdő értékelési napon közzétett HUF/EUR
keresztárfolyam 98%-a.
- felső határa: az Európai Központi Bank által a Kezdő értékelési napon közzétett HUF/EUR
keresztárfolyam 103,4%-a.
A futamidő végén a tőke és a hozam kifizetése is a befektetés devizanemében történik, a devizaárfolyam
mozgása csupán a hozam mértékének megállapításában játszik szerepet.
Megfigyelési nap: A Megfigyelési időszakon belül minden olyan nap, amikor a Devizaárfolyamot az
Európai Központi Bank számolja és közzéteszi.
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A Tőkevédelmet és Elérhető hozam mértékét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési
politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és az Elérhető hozam mértéke 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.

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. január 4.

Horváth Barnabás Ziaja György
K&H Alapkezelő Zrt.
Aláírva saját kezűleg és cégszerűen

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti,
cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is
cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.
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