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HIRDETMÉNY 

 

Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának módosulása 

 

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465;) jelen hirdetményben tájékoztatja a 

befektetőket, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok kezelési szabályzata 2017. június 1-i hatállyal 
módosult. A főbb változásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Befektetési alap 

megnevezése 

MNB határozat 

száma 

forgalmazói kör bővülése  

(kezelési szabályzat 1.7 

fejezet) 

befektetési alapra 

vonatkozó 

egyéb alapinformációk 

(kezelési szabályzat 2. 

fejezet) 

Befektetési alapra 

vonatkozó további 

információ  

(kezelési szabályzat 51. 

fejezet) 

Generali Arany Oroszlán 

Nemzetközi Részvény 

Alap 

H-KE-III-308/2017. 

Generali Arany Oroszlán 

Nemzetközi Részvény 

Alap „B” sorozat 

új forgalmazó: Raiffeisen 

Bank Zrt. 

A „B” sorozatú befektetési 

jegyek tartós befektetési 

számlára az egyes 

forgalmazók által nyújtott 

befektetési szolgáltatások 

függvényében 

vásárolhatóak. 

Az Alap nem alkalmaz 

értékpapír-finanszírozási 

ügyleteket és 

teljeshozam-

csereügyleteket. 

Generali Fejlődő Piaci 

Részvény Alapok Alapja 
H-KE-III-310/2017. 

Generali Fejlődő Piaci 

Részvény Alapok Alapja 

„B” sorozat 

új forgalmazó: Raiffeisen 

Bank Zrt. 

A „B” sorozatú befektetési 

jegyek tartós befektetési 

számlára az egyes 

forgalmazók által nyújtott 

befektetési szolgáltatások 

függvényében 

vásárolhatóak. 

Az Alap nem alkalmaz 

értékpapír-finanszírozási 

ügyleteket és 

teljeshozam-

csereügyleteket. 

Generali Gold Közép-

kelet Európai Részvény 

Alap 
H-KE-III-316/2017. 

Generali Gold Közép-

kelet Európai Részvény 

Alap „B” sorozat 

új forgalmazó: Raiffeisen 

Bank Zrt. 

A „B” sorozatú befektetési 

jegyek tartós befektetési 

számlára az egyes 

forgalmazók által nyújtott 

befektetési szolgáltatások 

függvényében 

vásárolhatóak. 

Az Alap nem alkalmaz 

értékpapír-finanszírozási 

ügyleteket és 

teljeshozam-

csereügyleteket. 

Generali Mustang 

Amerikai Részvény Alap 
H-KE-III-309/2017. 

Generali Mustang 

Amerikai Részvény Alap 

„B” sorozat 

új forgalmazó: Raiffeisen 

Bank Zrt. 

A „B” sorozatú befektetési 

jegyek tartós befektetési 

számlára az egyes 

forgalmazók által nyújtott 

befektetési szolgáltatások 

függvényében 

vásárolhatóak. 

Az Alap nem alkalmaz 

értékpapír-finanszírozási 

ügyleteket és 

teljeshozam-

csereügyleteket. 

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a 

tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott 

alapok Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és 

Kezelési szabályzatát. A dokumentumok (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára 

megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, a www.generalialapkezelo.hu / 

www.alapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapokon. 

 

Generali Alapkezelő Zrt. 


