RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP
ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy
az általa kezelt Raiffeisen Részvény Alap (továbbiakban: Alap) átalakul.

Az Alap Átalakulásának indoka
Az Alap átalakulásának elsődleges célja, hogy a Kbftv. 80. § (1) bekezdése alapján az Alap Kbftv. 67. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatásával az Alap az Átalakulás Napjával ABAK-irányelv alapján
harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik (Átalakulás).
Az Alap Átalakulása lehetőséget biztosít a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) számára, hogy még
kedvezőbb értékesítési feltételek mellett működtesse tovább az Alapot tekintettel a jogszabályi változásokra (a
2004/39/EK irányelv és annak 2011-ben kidolgozott módosítása, a MIFID II elvárásainak megfelelően). Teszi
mindezt úgy, hogy az Átalakulást követően az Alap kezelésében változás nem történik, sőt az ÁÉKBV-irányelvnek
megfelelve a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a
befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap Átalakulásának napja
Az Átalakulás Napja: 2017. július 24.

Az Alap Átalakulásának feltételei
Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az Átalakuláshoz. Az Átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő
köteles az Átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek
jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az Átalakulás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi
jóváhagyása esetén, a jelen Tájékoztatóban az Átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap
befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az Átalakulással kapcsolatban.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása
Az Alapkezelő a Felügyelet Átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az Átalakulás tényét és
alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az Átalakulási közlemény közzététele és az Átalakulás
napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési
jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az Átalakulás napján
elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja jelen közzététel napja, azaz 2017. június
21., utolsó napja pedig az Átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2017. július 21. Azon befektetőknek,
akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap Átalakulásával kapcsolatban.

Az Alap Átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti
engedélyezés

Az Alap Átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2017. május 09-én kelt, 1. számú határozatával döntött, az
előbbiekben leírt indokokra tekintettel.
Az Alap Átalakulását az MNB a 2017. június 19-én kelt, H-KE-III-410/2017. számú határozatával engedélyezte:
jóváhagyta a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat Átalakuláshoz kapcsolódó módosítását.

Az Alap Átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása
Az Alap harmonizációja szerinti változása
Az Alap Átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbftv. 80. § (1) bekezdése szerinti Átalakulás az Alap Kbftv. 67. §
(1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az
Átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.
Az Alapkezelő nem tervezi az Alap befektetési stratégiájának megváltoztatását, de az Átalakulás során változnak
az Alap befektetési politikában foglalt befektetési korlátai, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV alapokra vonatkozó
törvényi előírásoknak.

Az Alap befektetési politikájának változása
Az Átalakulást követően az Alap elsődleges célja nem változik, az Alap befektetési politikájának kis mértékű
változását a befektetési korlátok változása okozza.
Az Átalakulást követően így az Alap továbbra is elsősorban magyarországi és egyéb közép-kelet európai tőzsdén
jegyzett részvényekbe történő befektetésekkel, illetőleg származékos eszközökkel mérsékelt kockázatú, jól diverzifikált
portfólió kialakítására törekszik.

Az Alap befektetési korlátainak változása
Az Alap befektetési korlátai az Átalakulás következtében annyiban módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV
alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak.

Az Alap Átalakulására vonatkozó adózási információk
Az Alap Átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai
nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében
tájékozódhatnak a befektetők.

Az Alap jelenleg érvényben lévő, illetve az Átalakulást követően érvényes tájékoztató és kezelési szabályzata és
Kiemelt Befektetői Információk dokumentumai megtekinthetőek az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu), és a
Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2017.06.21.

