
1 

 

Hirdetmény 
 

FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK 

A létrehozandó sorozat rövid bemutatása 

Az Alap neve: GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 

Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.08.07-i hatályú, 12/2013. számú vezérigazgatói határozata 
alapján, a Törvény szerint GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 

 „U” sorozat forgalomba hozataláról döntött. 

Az Alap sorozatának elnevezése: GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 

 „U” sorozat 

A befektetési jegy elnevezése: GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 

 „U” sorozat nyíltvégű befektetési jegy 

Az Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja: HU0000712955 

A Kiemelt Befektetői Információ, a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, valamint a Hirdetmény 
jóváhagyása: MNB H-KE-III-753/2013. 2013. október 22. 

 

Az Alap Tájékoztatója megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja 

Közzétételének napja: 2013.11.15. 

Hely: www.bpalap.hu; www.kozzetetelek.hu; www.budapestbank.hu 

A Tájékoztató a fenti időponttól letölthető a fenti honlapokról. 

 

A befektetési jegyek tulajdonosait megillető jogok 

A befektetési jegyek minden tulajdonosa 

 jogosult befektetési jegyeit, vagy azok egy részét, visszaváltási jutalék megfizetése mellett, 
az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken visszaváltani, a jelen Tájékoztatóban és 
Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint; 

 jogosult arra, hogy az Alap esetleges megszűnésekor az adott Alap végelszámolását 
követően fennmaradó, a költségekkel csökkentett vagyonból a tulajdoni arányának 
megfelelő mértékben részesüljön; 

 jogosult a befektetési jegyekhez, mint értékpapírhoz kapcsolódó, a Törvényben 
meghatározott jogosultságok gyakorlására. 

 A befektető részére a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a Kiemelt Befektetői 
Információt, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, 
valamint a legfrissebb portfóliójelentést a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre 
kell bocsátani, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a figyelmét, hogy 
hol érheti el a felsorolt dokumentumokat; 

 A tájékoztatót a befektetők számára tartós adathordozón vagy a befektetési alap 
közzétételi helyén folyamatosan elérhetővé kell tenni, és a tájékoztató egy nyomtatott 
példányát kérésre díjmentesen át kell adni. 

 A befektető jogosult a jogszabályokban és a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb 
jogok gyakorlására is. 

A forgalomba hozatali hely 

Az Alap befektetési jegyei a mellékletben felsorolt, a Budapest Bank Zrt. ügynökhálózatában 

vásárolhatóak. 

A forgalomba hozatal ára 

A befektetési jegyeket az első forgalomba hozatali napon a „HUF” sorozattal megegyező 
árfolyamon lehet megvásárolni. A befektetési jegyek névértéke 1 Ft, azaz 1 forint. 

A folyamatos forgalmazás során a honlapon tesszük közzé az árat (árfolyamot). 

http://www.bpalap.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.budapestbank.hu/
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A sorozat vásárlóinak köre 

Az Alap befektetési jegyeit a Budapest Bank Zrt. ügynökhálózatában devizabelföldi és 
devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok vásárolhatják. 

A forgalomba hozatalhoz kapcsolódó költségek 

Az Alapot terhelő költségek részletes bemutatására a Kezelési Szabályzat VIII. fejezetében kerül 
sor. 

További információk  

A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata 
tartalmazza. 
 

Az Alap Tájékoztatója, amely tartalmazza a forgalmazás részletes feltételeit, a forgalmazás 
megkezdésének napjától elérhető elektronikus formában az Alapkezelő (www.bpalap.hu), a 
Forgalmazó (www.budapestbank.hu) valamint a Felügyelet által üzemeltetett 
(www.kozzetetelek.hu) honlapján, nyomtatott formában pedig a forgalmazási helyeken. 

 

 

 

Budapest, 2013.11.15. 

 

 

 

 

Melléklet 

 

Forgalomba hozatali helyek – Budapest Bank Zrt.: 

Budapest Bank Zrt. ügynökhálózata: honlap: www.budapestbank.hu  (2013.07.12-től hatályos) 
 

http://www.bpalap.hu/
http://www.budapestbank.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.budapestbank.hu/

