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Az Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (bejegyezve a Fővárosi 

Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-048353 cégjegyzékszámon; székhely: 1016 Budapest, 

Gellérthegy utca 17.; MNB engedély szám: H-EN-III-130/2016; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a kollektív 

befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 139. § (1) bekezdés j) pontja alapján ezúton közzéteszi az alábbi  

r e n d k í v ü l i   t á j é k o z t a t á s t 

az Impact Lakóingatlan Befektetési Alap 

befektetési jegyeinek 2017. június 6. napjától legfeljebb három munkanapra 

történő technikai okokból történő szüneteltetéséről. 

 

Az Alapkezelő tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a befektetési jegyek névérték és ISIN-

azonosító változás technikai átvezetése miatt a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását 

2017. június 6. napjától legfeljebb három munkanapra szünetelteti. 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2017. május 22. napján kelt H-KE-III/2742017. számú 

határozatával engedélyezte az Impact Lakóingatlan Befektetési Alap (nyilvántartási száma: 

1211-15) Kezelési Szabályzatának módosítását. 

 

A módosítások a Kezelési Szabályzat alábbi fejezeteit, ill. pontjait érintik:  

 

a) 5. és 6. pontok (ISIN azonosító és névérték változása) 

 

A módosított Kezelési Szabályzat 5. és 6. pontok (ISIN azonosító és névérték változása) 

részletesebb kifejtése: 

 

Az Alapkezelő a 2017. március 2-i igazgatósági ülésén döntést hozott a befektetési 

jegyek névértékének 50.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra történő módosításáról.   

 

A törlésre kerülő 50.000,-Ft-os névértékű befektetési jegyek ISIN-azonosítója 

HU0000717384.  

 

Az újonnan létrehozandó, 10.000,-Ft névértékű befektetési jegyek ISIN-azonosítója: 

HU0000718788. 

 

A HU0000717384 ISIN-azonosítójú, 50.000,-Ft névértékű befektetési jegyek törlését 

követően a demat. esemény Központi Értéktár általi lebonyolításának értéknapján 

befektetési jegyet tulajdonló befektetők a továbbiakban HU0000718788 ISIN-
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azonosítójú, egyenként 10.000,-Ft névértékű, darabszámát tekintve ötszörös 

mennyiségű befektetési jegy tulajdonosává válnak. 

 

b) 27. és 36.1. pontok (a nettó eszköz érték minden forgalmazási napra megállapításra 

kerül); 

c) 40. pont (bekerül a visszatérítési jogosultság); 

d) IX. fejezet, valamint a 41.1-3. és 42.1.-3. pontok (rövidül a megbízás és a forgalmazás-

elszámolási nap közötti időszak); 

e) 42.1. és 42.2. pontok (csökken a többlet visszaváltási jutalék maximális mértéke, ill. a 

LIFO elv törlésre került); 

f) 47. pont (visszaforgatás); 

g) 55. pont (bővül a tanácsadók köre); 

h) 12., 13.,14., 24.2. és 29. pontok (a befektetési eszközök köréből kikerül a repó). 

 

Az a)-g) pontok szerinti módosítások 2017. június 02. napján, míg a h) pont szerinti módosítások 

2017. július 01. napján lépnek hatályba az Alapkezelő 2017. június 2. napján közzétett rendkívüli 

tájékoztatásában foglaltak szerint. 

 

Budapest, 2017. június 6.  

 

Impact Alapkezelő Zrt. 


