A K&H Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a befektetési szolgáltatatási tevékenységeire vonatkozó
üzletszabályzatának 2014. március 15. napjától hatályos módosításáról

A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) közzéteszi, hogy 2014. március 15.
napjával módosítja a befektetési szolgáltatási tevékenységeire vonatkozó üzletszabályzatát. A főbb
változások az alábbiak:
-

egységesítésre került az üzletszabályzat címe

-

több rendelkezése változatlan tartalommal, a könnyebb áttekinthetőség érdekében
átstrukturálásra került. Ennek megfelelően az Üzletszabályzat egy Általános és egy
Tevékenységi részre oszlik. Az Általános részben (I. Rész) szabályozottak irányadóak
valamennyi tevékenységre (II. Rész) – kivéve, ha az adott tevékenységre vonatkozó
üzletszabályzati rendelkezések eltérően rendelkeznek;

-

pontosításra került az Üzletszabályzat hatálya. Ezen belül kiemelendő, hogy – a gyakorlatban
változást nem jelentő – olyan pontosítás került megfogalmazásra, hogy az üzletszabályzat a
benne megjelölt nappal lép hatályba és a közzétételtől számított 15 napon belül élhet
felmondási jogával, amennyiben a módosítással nem ért egyet;

-

mögöttes szabályként megjelölésre került a 2014. március 15-étől hatályos, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény is a 2014. március 15-étől létrejövő jogviszonyokra
vonatkozóan;

-

az általános tájékoztatásra és együttműködésre (I. Rész 2.1.), a tájékoztatás, értesítés
módjára (I. Rész 2.2.), valamint az előzetes tájékozódásra (alkalmassági vizsgálat) (I. Rész
2.3.) vonatkozó szabályok kiegészítésre kerültek

-

pontosításra került a tartós adathordozó és az írásbeliség meghatározása (I. Rész 2.2.1.);

-

a díjazás, a késedelem és a felelősségi szabályok részletezésre kerültek (I. Rész 2.7., 2.8. és
2.9.);

-

a titokvédelmi, a pénzmosás elleni, valamint a befektetővédelmi szabályok a jogszabályi
előírások szerint aktualizálásra kerültek (I. Rész 2.12.,2.13., 2.17.,);

-

a portfoliókezelési szolgáltatás tekintetében pontosításokra került sor, különösen a szavazati
jogok gyakorlására és a tulajdonosi megfeleltetésre, valamint a felelősségre vonatkozóan (II.
Rész 1.).

A módosított Üzletszabályzat 2014. március 11-től elérhető a Társaság internetes oldalán
(www.khalapok.hu), valamint székhelyén. Kérjük, hogy az Üzletszabályzatot gondosan
tanulmányozza át. Bármilyen kérdés felmerülése esetén munkatársaink állnak szíves
rendelkezésükre!
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