Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”), mint az
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja, Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja,
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja és Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja
(az „Alapok”) alapkezelőjének

rendkívüli tájékoztatása
az Alapok
megszűnési eljárásának megindításáról

Az Alapkezelő igazgatósága 2017. április 7-én döntött az
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja (HU0000711080)
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja (HU0000711072)
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (HU0000704549 és HU0000704556)
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja (HU0000709209)
megszüntetéséről, melyről a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI
törvény ("Kbftv.") 75. § (4) bekezdése, illetve 139. § (1) bekezdésének j) pontjában előírt közzétételi
kötelezettségének eleget téve jelen közzététel keretében tájékoztatja az Alapok befektetőit és az
Alapok hitelezőit.
A megszűnési eljárás kezdő napja 2017. április 10. A megszűnési eljárást az Alapkezelő folytatja le. A
megszűnési eljárás kezdő napjával, azaz 2017. április 10-től az Alapok befektetési jegyeinek
folyamatos forgalmazása a Kbftv. 76. § (2) bekezdésének b) pontja alapján felfüggesztésre kerül. Az
Alapkezelő ezt követően az Alapok nettó eszközértékét havonta csak egyszer állapítja meg és teszi
közzé külön kiemelve, hogy az Alapok megszűnés alatt állnak.
Az Alapok a megszűnési eljárás alatt új befektetést nem eszközölnek, befektetési jegyeket nem
hoznak forgalomba és kibocsátott befektetési jegyeket nem váltanak vissza. Ezen idő alatt az Alapok
az eszközeiknek értékesítéséből származó ellenértéket kizárólag azonnal likviddé tehető eszközökbe
fektetheti be.
Az Alapok vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére a Kbftv. rendelkezéseinek
megfelelően 2017. április 10-től 1 hónapon belül kerül sor piaci áron. Ez a határidő a Magyar
Nemzeti Bank, mint Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható.
Az Alapok vagyonának értékesítését követően az Alapkezelő megszűnési jelentést készít és tesz
közzé. Az Alapkezelő az Alapok letétkezelője útján a megszűnési jelentés közzétételét követő öt (5)
munkanapon belül kezdi meg a rendelkezésre álló összeg kifizetését az Alap befektetői részére. A
megszűnési eljárás alatt az Alapkezelő azt tervezi, hogy a befektetők részére 2017. április 20-án

részkifizetést teljesít, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A részkifizetésről azt
megelőzően az Alapkezelő rendkívüli közleményt tesz majd közzé.
Az Alapok eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alapok tartozásai és kötelezettségei
levonását követően rendelkezésre álló pozitív összegű tőke az Alapok befektetőit befektetési jegyeik
értékének arányában illeti meg.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét arra és azt tanácsolja nekik, hogy az Alapok
megszűnésével kapcsolatosan felmerülő esetleges adózási (adóbevallási) kötelezettségeikről
tájékozódjanak.
A vagyon kifizetését követően az Alapokat az Alapkezelő kérelmére a Magyar Nemzeti Bank, mint
Felügyelet törli a befektetési alapok nyilvántartásából, s ezzel az Alapok jogutód nélkül megszűnnek.

Az elmúlt két évben az Aberdeen Asset Management egész európai működését érintő racionalizálási
projektet hajtott végre, azzal a céllal, hogy a jövőben európai és más ügyfeleit a lehető
leghatékonyabban, legeredményesebben, vagyonkezelési szolgáltatásai teljes tárházával tudja
kiszolgálni. Ennek megfelelően a jövőben a Cégcsoport támogatva a magyarországi ügyfelekkel való
hatékony együttműködést és kapcsolatot, lényegesen több erőforrást összpontosít a nemzetközi
befektetési lehetőségeinek támogatására. Egyidejűleg fokozatosan átalakítja és leépíti az önálló,
magyar jog szerint létrehozott és kezelt termékeit és szolgáltatásait. Az Aberdeen végső szándéka
szerint vissza fog vonulni a jelenlegi magyar jogi entitáson keresztüli szolgáltatás nyújtásától és új
fióktelepet hoz létre.
Ezért, miközben megszünteti az Alapokat, az Aberdeen forintban denominált befektetési jegy
osztályokat bocsátott ki a luxembourgi alapcsaládjában az alábbiak szerint:

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Aberdeen Global II Euro Corporate Bond
Alapja (HU0000711080)
Fund A-2 HUF (LU1558495765)
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Aberdeen Global Select Emerging Markets
Alapja (HU0000711072)
Bond Fund A-2 HUF (LU1558495419)
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja
(HU0000704549)

Aberdeen Global Multi-Asset Growth Fund
A-2 HUF (LU1558494875)

Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Aberdeen Global Latin-America Equity Fund
Alapja (HU0000709209)
Q-2 HUF (LU1558495682)


Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen közzététel nem tekinthető felhívásnak a fenti alapokba
történő befektetésre vagy befektetési tanácsadásnak. Az esetleges érdeklődők kérjenek
szakszerű befektetési tanácsot, mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznak a fenti
alapokkal kapcsolatban.

A jelen közlemény közzétételével egyidejűleg a fentiekről az Alapkezelő bejelentés formájában
tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, mint Felügyeletet is.
Amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot az
Alapkezelővel az information.hungary@aberdeen-asset.com címen vagy
36 1 413 2950
telefonszámon.

Budapest, 2017. április 7.

