Az MKB Alapkezelı zRt. hirdetménye

Az MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása az általa kezelt
nyílt végő befektetési alapok Összevont Tájékoztatójának elkészültérıl, valamint egyes
befektetési alapok befektetési politikájának, eszköz összetételének, nettó eszközérték
számításának és a forgalmazás elszámolási napjára vonatkozó szabályok változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelı zRt. elkészítette a nyíltvégő, határozatlan futamidejő
befektetési alapjainak Összevont Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. Az Összevont
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat egységes szerkezetben, a törvény által elıírt módon
tartalmazza az MKB Befektetési Alapkezelı zRt. által kibocsátott alábbi befektetési alapok
jellemzıit (befektetési politika, eszköz összetétel, nettó eszközérték számítás szabályai,
alapok költségei, stb.), valamint az alapok befektetési jegyei megvásárlásának,
visszaváltásának helyeit, szabályait:
MKB Garantált Likviditási Alap
MKB Mozaik Tıkevédett Likviditási Alap
MKB Gránit Tıkevédett Likviditási Alap
MKB EURO Tıkevédett Likviditási Alap
MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap
MKB Alapok Alapja
MKB Ingatlan Alapok Alapja
MKB Nyersanyag Alapok Alapja
MKB Nyíltvégő Európai Részvény Befektetési Alap
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
MKB Nyíltvégő Állampapír Befektetési Alap
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap
MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap
MKB Hozamvadász Nyíltvégő Befektetési Alap
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy az Összevont Tájékoztató és Kezelési
Szabályzatban foglaltakat, valamint a Rövidített Tájékoztatókat a Felügyelet az EN-III/TTE364/2010. és EN-III/TTE-263/2010. számú határozatával 2010. szeptember 09.-én
engedélyezte.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetıket, hogy az Összevont Tájékoztató és Kezelési
Szabályzat, és a Rövidített Tájékoztatók, és a bennük lévı, az egyes befektetési alapok
befektetési politikája, eszköz összetétele, a nettó eszközérték számítás szabályai,
valamint a forgalmazás elszámolási napjára vonatkozó elszámolás szabályok 2010.
november 02.-án lépnek hatályba és e naptól alkalmazza azokat a Forgalmazó és az
Alapkezelı.
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A befektetési politikát érintı változások tekintetében ez azt jelenti, hogy 2010. november
02.-tól az alábbi befektetési alapok politikájában történik módosulás a következık
szerint:
MKB Ingatlan Alapok Alapja
Korábbi befektetési politika
A konstrukción keresztül a befektetık a hazai és a
nemzetközi ingatlanpiacokon befektetı befektetési alapok
teljesítményébıl részesedjenek. A hatékony, biztonságos,
valamint eredményes befektetési stratégia elengedhetetlen
elıfeltétele a földrajzi diverzifikáció, fıként, ha olyan piacról
van szó, mint az ingatlanpiac. Az Alapkezelı a stratégia
megvalósítása érdekében a hazai, illetve a nemzetközi
ingatlanpiacon befektetı ingatlan befektetési alapok jegyeibe/
kollektív befektetési értékpapírokba fekteti tıkéjének jelentıs
részét. A földrajzi diverzifikáció érdekében az Alapkezelı
bármely OECD ország ingatlanpiacán befektetı ingatlan
vagy ingatlan részvény befektetési alap jegyét
megvásárolhatja.

2010. november 02.tól érvényes befektetési politika
A konstrukción keresztül a befektetık az Európai Unió és a
nemzetközi ingatlanpiac teljesítményébıl részesedjenek. A
hatékony, biztonságos, valamint eredményes befektetési
stratégia elengedhetetlen elıfeltétele a földrajzi
diverzifikáció, fıként, ha olyan piacról van szó, mint az
ingatlanpiac. Az Alapkezelı a stratégia megvalósítása
érdekében az Európai Unió, illetve a nemzetközi
ingatlanpiacon befektetı ingatlan befektetési alapok
jegyeibe, kollektív befektetési értékpapírokba, ETF-ekbe
(exchange traded fund), a mindenkori törvény által
megengedett ingatlan részvényekbe fekteti tıkéjének
jelentıs részét.

MKB Nyíltvégő Európai Részvény Befektetési Alap
Korábbi befektetési politika
2010. november 02.tól érvényes befektetési politika
Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési jegyek eladásával az Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét
Alapban összegyőjtött megtakarításokat megfelelı
elsıdlegesen európai részvényekbe fekteti be. Az
szakértelem biztosításával úgy fektesse be az Európai Unió
Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek
vagy az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezı
figyelembe vételével hosszú távon az Alap forrásainak
szervezetek által kibocsátott értékpapírokba, hogy az azonnali átlagosan 90 %-át fordítsa európai részvények vásárlására.
fizetıképesség fenntartása mellett minél nagyobb hozamot
Az Alapkezelı aktív portfolió kezeléssel, elemzésekre
érjen el. Egyben a hazai Befektetıknek a külföldi
támaszkodva alakítja az alap portfolió összetételét a
értékpapírokba történı közvetett befektetése révén
referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése
lehetıséget teremtsen egyéni portfoliójuk diverzifikálására, a érdekében. A referenciahozam 90 %-ban a Euro Stoxx 50
hazai befektetési környezetbıl adódó kockázatok
(SX5E Index) forintban számított, valamint 10 %-ban az
mérséklésére. Az Alapkezelı az Alapban összegyőjtött
RMAX Index teljesítménye. Az egyes részvények
tıkének likvid hányadon felüli részét – lehetıség szerint –
portfolióban lévı arányáról - a mindenkori törvényi
külföldi értékpapírokba, elsısorban az európai tızsdékre
elıírásokat figyelembe véve - az Alapkezelı dönt.
bevezetett részvényekbe fekteti be. Az egyes országokra
vonatkozó, piaci helyzettıl függı százalékos korlátokat az
Alapkezelı nem állít fel. Az alap viszonyítási indexe
(benchmark) a Dow Stoxx 50, melynek elméleti portfoliója
az európai tızsdékre bevezetett 50 legnagyobb
kapitalizációval rendelkezı vállalat részvényeit tartalmazza.
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MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Korábbi befektetési politika
2010. november 02.tól érvényes befektetési politika
Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét
Az Alapkezelı a befektetıktıl összegyőjtött tıkét
elsıdlegesen közép-európai vállalati részvényekbe (a
elsıdlegesen közép-európai részvényekbe (a Budapesti,
Budapesti, Varsói, Prágai, Pozsonyi, Ljubljanai, és Zágrábi
Varsói, Prágai, Pozsonyi, Ljubljanai, Zágrábi és Bécs
Értéktızsdén jegyzett) fekteti be. Az Alapkezelı célja, hogy a Értéktızsdéin) fekteti be. Az Alapkezelı célja, hogy a
befektetési lehetıségek figyelembe vételével hosszú távon az befektetési lehetıségek figyelembe vételével hosszú távon
Alap forrásainak átlagosan 90%-át fordítsa közép-európai
az Alap forrásainak átlagosan 90 %-át fordítsa középvállalati részvények (CETOP20 Indexben szereplı
európai részvények vásárlására. Az Alapkezelı aktív
részvények) vásárlására. Az Alapkezelı aktív portfolió
portfolió kezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az
kezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap
alap portfolió összetételét a referenciahozam elérése,
portfolió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak illetve annak túlteljesítése érdekében. A referenciahozam
túlteljesítése érdekében. A referenciahozam 90%-ban a
90 %-ban a Közép-Európai Blue Chip Index (CETOP20)
Közép-Európai Blue Chip Index (CETOP20) forintban
forintban számított, valamint 10 %-ban az RMAX Index
számított, valamint 10%-ban az RMAX Index teljesítménye. teljesítménye. Az egyes részvények portfolióban lévı
Az egyes részvények portfolióban lévı arányáról - a
arányáról - a mindenkori törvényi elıírásokat figyelembe
mindenkori törvényi elıírásokat figyelembe véve - az
véve - az Alapkezelı dönt.
Alapkezelı dönt.

MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap
Korábbi befektetési politika
2010. november 02.tól érvényes befektetési politika
Az Alapkezelı célja az, hogy a befektetési jegyek eladása
Az Alapkezelı - tervei szerint - a Befektetıktıl
révén az Alapban összegyőjtött megtakarításokat megfelelı
összegyőjtött tıkét az Európai Unió és az OECD
szakértelem biztosításával és a kockázat megosztásával, úgy államaiban elsıdlegesen a Magyar Állam és hazai
fektesse be, hogy az azonnali fizetıképesség fenntartása
vállalatok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be. Az
mellett minél nagyobb hozamot érjen el. Az Alapkezelı a
egyes értékpapírfajták portfolióban lévı arányáról - a
befektetıktıl összegyőjtött tıkét elsıdlegesen a Magyar
mindenkori törvényi elıírásokat figyelembe véve - az
Állam által kibocsátott értékpapírokba, valamint gazdálkodó Alapkezelı dönt. Az Alapkezelı célja az, hogy a
és egyéb kibocsátók nyilvános kibocsátású hitelviszonyt
befektetési jegyek eladása révén az Alapban összegyőjtött
megtestesítı értékpapírjaiba fekteti be. Az egyes
megtakarításokat megfelelı szakértelem biztosításával és a
értékpapírfajták portfolióban lévı arányáról - a mindenkori
kockázat megosztásával, úgy fektesse be, hogy az azonnali
törvényi elıírásokat figyelembe véve - az Alapkezelı dönt.
fizetıképesség fenntartása mellett minél nagyobb hozamot
Viszonyítási indexe (benchmark) a Befektetési alapkezelık
érjen el. Viszonyítási indexe (benchmark) a RMAX Index
Magyarországi Szövetsége által létrehozott és minden nap
(Rövid Magyar Állampapír Index), melynek elméleti
megállapított RMAX Index (Rövid Magyar Állampapír
portfoliója az egy évnél rövidebb hátralévı lejáratú
Index), melynek elméleti portfoliója az egy évnél rövidebb
állampapírokból került összeállításra.
hátralévı lejáratú állampapírokból került összeállításra.

A 2010. november 02.-tól érvényes, az egyes befektetési alapok lehetséges eszközeirıl, a
nettó eszközérték meghatározásáról az Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
nyújt részletes információt.
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A forgalmazás elszámolási napja 2010. november 02.-tól a következıképpen változik az
alábbi befektetési alapoknál (megjegyzendı, hogy a többi befektetési alap
forgalmazásának elszámolási napja változatlan marad):

Korábbi elszámolás
(befektetési jegy
vétel/eladás esetén)

2010. november 02.-tól
érvényes elszámolás
(befektetési jegy
vétel/eladás esetén)

MKB Alapok Alapja

T+2

T+3

MKB Nyíltvégő Európai
Részvény Befektetési Alap

T+2

T+3

MKB Nyíltvégő Állampapír
Befektetési Alap

T+2

T+3

Befektetési Alap neve

Azon, az elıbbiekben felsorolt befektetési alapoknál, amelyek forgalmazásának elszámolási
napja 2010. november 02.-tól megváltozik:
- a korábbi elszámolási rend szerinti befektetési jegy eladás/vételhez tartozó utolsó
megbízási nap (T nap) 2010. október 29., amely napon megadott megbízások így még
a korábban szokásos rend szerint 2010. november 03.-án teljesülnek
- az Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat szerint hatályos, új forgalmazás
elszámolási nap elsı megbízási napja (T nap) 2010. november 02., amely napon
megadott megbízások már a T+3 napos elszámolással teljesülnek.

Az Összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Rövidített Tájékoztatók
megjelentetése
A Forgalmazó a www.mkb.hu, az Alapkezelı a www.mkbalapkezelo.hu honlapon, valamint
a www.kozzetetelek.hu honlapon jelenteti meg az Összevont Tájékoztató és Kezelési
Szabályzatot, valamint az egyes befektetési alapok Rövidített Tájékoztatóját, továbbá ezen
dokumentumok nyomtatott formában elérhetıek a forgalmazási helyeken.
Kérjük a Tisztelt Befektetıket, hogy befektetési döntés meghozatala elıtt az Összevont
Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban foglaltakat figyelmesen és teljes egészében áttekinteni
szíveskedjenek.
Budapest, 2010. október 01.

Daróczi Andor
vezérigazgató

dr. Gagyi Pálffy Andrásné
vezérigazgató-helyettes

MKB Alapkezelı zRt.
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