Hirdetmény
az Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról
Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Cg. 01-10044149, székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi
személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza az Amundi Diszruptív Vállalatok
Vegyes Alapok Alapja elnevezésű, nyíltvégű, határozatlan futamidejű befektetési alap,
névértéken jegyezhető, 1 forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit. A
jegyzési időszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum
200.000.000 darab, a befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott.
Befektetési stratégia
Az Alap befektetési célja, hogy széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval,
közepes kockázat felvállalása mellett hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt
érjen el. Az Alap részvénypiaci befektetéseinek fókuszában a holnap világát és a jövő
technológiáit formáló vállalatok tematikája áll. Az Alapnak ezen túl nincs egyéb előre
meghatározott földrajzi vagy iparági befektetési fókusza, a befektetési stratégia több
eszközosztályt, illetve régiót céloz meg.
Az Alapkezelő a fenti célját elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg: az Alap
legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfólióját. Az Alap
befektetési stratégiája, hogy döntően befektetési alapokon keresztül több eszközosztályt,
illetve régiót céloz meg. A rendkívül széles befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és
kötvénypiaci befektetésektől a részvénypiaci eszközökig terjed.
A megcélzott közepes kockázati szinttel összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt
képviselnek a kötvénypiaci befektetések. Az Alap a kötvénypiaci befektetések terén egy
rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat, elsősorban
kollektív befektetési formá(ko)n keresztül. A kockázatosabb, elsősorban nemzetközi részvény
típusú befektetések esetében a holnap világát formáló vállalatok (amelyek tevékenysége a
következőkre terjed ki: pl. robotika, digitális gazdaság, ipar 4.0., megújuló zöldenergia)
tematikája kap kiemelt szerepet, jellemzően befektetési alap(ok)on keresztül.
Az alkalmazott befektetési alapok köre az Amundi Csoport hazai és nemzetközi befektetési
alapjai. Az Alap portfóliójában a kollektív befektetési eszközökön kívül egyedi befektetési
eszközök is szerepelhetnek, mint például a likviditást javító hazai állampapírok és pénzpiaci
eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek).
Az Alapnak nincsen referenciaindexe.
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Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy az Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok
Alapja esetében a Kbftv. 32.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján a Kbftv.
25.§ bekezdésének megfelelő a tőke, illetve a hozam megóvására vonatkozó garancia (tőke-,
illetve hozamgarancia), illetve a Kbftv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott a tőke
megóvására, illetve a hozamra vonatkozó (tőke- illetve hozamvédelem) ígéret nem áll fenn.
Az Alap befektetési jegyeit elsősorban olyan befektetőknek ajánljuk, akik középtávon közepes
szintű kockázat felvállalása mellett szeretnének részesedni egy viszonylag sokféle hazai és
külföldi eszközt (elsősorban kötvény- és részvénypiaci befektetési eszközökkel) felölelő,
döntően befektetési alapokból (minimum 80%-os súly) felépített portfólió által kínált
lehetőségekből, amelynek fókuszában a holnap világát és a jövő technológiáit formáló
vállalatok tematikája áll. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos pénzügyi ismeretekkel
rendelkező, közepes kockázatviselési hajlandósággal és legalább 3 éves befektetési
időhorizonttal rendelkező ügyfélkör.
A kibocsátandó befektetési jegyek
Az Alap által kibocsátott, demateriálizált Befektetési Jegyek egy sorozatba tartoznak („A”
sorozat ISIN kód: HU0000721949), 1 (egy),-Ft névértékűek.
Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a jegyzési eljárásban az „A” sorozatú
befektetési jegyek és az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó vesz részt.
Jegyzési időszak
A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. március 18-tól 2019. április 26-ig tart. A
Befektetők számára az „A” sorozatú Befektetési Jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos
pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap
felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi.
Jegyzési ár
A Befektetési Jegyek a névértéken (1 forint) jegyezhetők.
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A jegyzési időszak alatt alkalmazandó jegyzési árfolyamok:

Jegyzési díj
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Forgalmazó a Befektetési jegyek jegyzési időszaka
alatt jegyzési jutalékot nem számít fel.
Jegyzési helyek
Az Alap által kibocsátandó Befektetési Jegyek jegyzési helyei: az UniCredit Bank Hungary
Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókhálózata. A jegyzési helyek listáját jelen
Hirdetmény tartalmazza.
A jegyzés módja
A Befektetők személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy – a Forgalmazóval kötött
számlaszerződés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetőséget biztosítva – telefaxon
keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés az „A” sorozatra
vonatkozó jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követően a jegyzési
nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget
vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a
jegyzőnek meg kell fizetnie a Befektetési Jegyek jegyzési árát. Mivel a Befektetési Jegyek
dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, jegyzés csak olyan személytől fogadható el,
aki értékpapírszámla vezetésre a Forgalmazónál szerződést kötött és a jegyzés során az
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értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés
díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.
A jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési Jegyek
ellenértékét a Forgalmazónál készpénzben fizeti meg, vagy átutalás útján teljesíti a
Forgalmazónál vezetett pénzszámlájára történő átutalással. A jegyzés akkor minősül
érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzés pillanatában a
Befektető pénzszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul
adott

pénzszámlájának

a

jegyzett

Befektetési

Jegyek

ellenértékével

történő

megterheléséhez. A jegyzett „A” sorozatú Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazó
haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti számlájára helyezi.
A Befektetők a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkoznak arról, hogy (i) ismerik a Kezelési
Szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a Befektetési Jegyhez fűződő
kockázatokra, valamint (ii) a befektetés a kockázatviselő képességüknek megfelel.
Amundi Diszruptív
számlaszáma:

Vállalatok

Vegyes

Alapok

Alapja

„A”

sorozatának

letéti

10918001-00000089-20220001 (IBAN: HU38 1091 8001 0000 0089 2022 0001)
Fizetés módjai
A Befektetők a jegyzés során a Befektetési Jegyek ellenértékének a fizetését vagy
átutalással, vagy készpénzben történő befizetéssel teljesítik a Forgalmazónál vezetett
pénzszámlájukra. A Forgalmazó a Befektetési jegyek jegyzési időszaka alatt Befektetők
számára jegyzési jutalékot nem számít fel. A Letétkezelő a jegyzés folyamán a jegyzésre
befolyt összeget az Alap indulásának napjáig elkülönített kamatozó letéti számlán tartja,
amely számlára az Alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre
szóló megbízást nem fogad el.
Érvénytelen, sikertelen jegyzés
Érvénytelen a jegyzés abban az esetben, amennyiben:


a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,



a jegyzés ellenértéke nem áll rendelkezésre a pénzszámlán,



a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,



a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt vagy helyen történik,



a jegyzés az Alap hivatalos dokumentumaiba (Tájékoztató, Kezelési szabályzat) vagy
jogszabály egyéb rendelkezéseibe ütközik,



amennyiben a jegyzési időszak során a minimális jegyzett tőkének (200.000.000 forint)
megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül és a
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Letétkezelő a jegyzési időszak lezártát követő 7 napon belül köteles a Befektetők által
jegyezni kívánt Befektetési Jegyek névértékét (a Befektetők által befizetett teljes
összeget) a Befektetők pénzszámláin jóváírni vagy részükre más módon visszafizetni.
A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által kiadott, az Alap Tájékoztatóját és
Kezelési Szabályzatát és a Kiemelt Befektetői Információt jóváhagyó engedély száma:
H-KE-III-132/2019., dátuma: 2019. március 5.
Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy befektetési döntése meghozatala előtt,
kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből
származó esetleges károkat. Kiemelten kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az
Alap Felügyelet által jóváhagyott hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát is.
A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal
kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb
nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így
különösen a Befektetők, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelő, a Forgalmazó és a
Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton
való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek
polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz fordulnak.
A befektetési jegyek jegyzésének és az Alap működésének részletes feltételeit tartalmazó
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Kiemelt Befektetői Információ 2019. március
8-tól megismerhető az Alapkezelő www.amundi.hu című honlapján és a Forgalmazó
www.unicreditbank.hu, és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című
honlapján és hozzáférhetőek a jegyzési helyeken.
Budapest, 2019. március 8.
Amundi Alapkezelő Zrt.
.
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AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjai:

Amundi Alapkezelő Zrt.
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