Közzététel
A Raiffeisen Alapok befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízásainak
forgalmazás-teljesítési határideje módosul, és a Kezelési Szabályzatok egyéb
pontjai is változnak
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően kérelmezte az összes általa kezelt Befektetési Alap kezelési
szabályzatának módosítását. A változtatásokat az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa az alábbi számú
határozatokkal hagyta jóvá, illetve a módosítások az Alapok nevei után röviden összefoglalva olvashatók:














FWR Titánium Alapok Alapja: H-KE-III-756/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap: H-KE-III-716/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+1-ről T+2 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
o A fenti dátummal a befektetési politikában is néhány kisebb módosítás életbe lép (Kezelési szab. III.
fejezet 14., 15., 16. és 19. pont).
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap: H-KE-III-715/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+1-ről T+2 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul. A fenti dátummal a
befektetési politikában is néhány kisebb módosítás életbe lép (Kezelési szab. III. fejezet 15. és 19.
pont).
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap: H-KE-III-717/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+2-ről T+3 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
o A fenti dátummal a befektetési politikában is néhány kisebb módosítás életbe lép (Kezelési szab. III.
fejezet 15. és 19. pont).
Raiffeisen Ingatlan Alap: H-KE-III-754/2017.
o Vételi megbízás forgalmazás-teljesítése az összes sorozatnál T+1-ről T+2 banki munkanapra, míg a
visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítése az összes sorozat esetében T+3-ról T+4-re változik,
kivéve a „C” sorozat ahol T+1-ről T+2-re módosul 2017. december 18-tól. A fenti dátummal a VIII.
fejezet 36.3 pontja is változik, ahol módosításra került az „Egyéb, az Alap működésével kapcsolatos
díj, jutalék vagy költség” rész.
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap: H-KE-III-706/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+1-ről T+2 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul. A fenti dátummal a
befektetési politikában is néhány kisebb módosítás életbe lép (Kezelési szab. III. fejezet 15. és 19.
pont).
Raiffeisen Kötvény Alap: H-KE-III-711/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+1-ről T+2 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.

1. oldal

T: 06-80-488-588

alapok.raiffeisen.hu

Közzététel
















Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja: H-KE-III-707/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja: H-KE-III-714/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja: H-KE-III-718/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja: H-KE-III-755/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul. A fenti dátummal a
befektetési politikában is néhány kisebb módosítás is életbe lép (Kezelési szab. III. fejezet 12. pont).
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja: H-KE-III-713/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+2-ről T+3 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
o Az Alap sorozatai közötti költségszámítási módszertan módosításra kerül 2017. november 28-tól.
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja: H-KE-III-739/2017
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+4-ről T+5 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
o Az Alap sorozatai közötti költségszámítási módszertan módosításra kerül 2017. november 28-tól.
o A 2017. december 18-tól a befektetési politikában egy kisebb módosítás is életbe lép (Kezelési szab.
III. fejezet 13. pont).
Raiffeisen PB Pannonia Alapok Alapja: H-KE-III-719/2017.
o Vételi és visszaváltási megbízás forgalmazás-teljesítése T+3-ról T+4 banki munkanapra változik 2017.
december 18-tól, illetve a fenti dátummal a könyvvizsgálói díj szintje is módosul.
o Az Alap sorozatai közötti költségszámítási módszertan módosításra kerül 2017. november 28-tól.
Raiffeisen Részvény Alap: H-KE-III-721/2017.
o Vételi megbízás forgalmazás-teljesítése az összes sorozatnál T+1-ről T+2 banki munkanapra, míg a
visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítése az összes sorozat esetében T+1-ről T+4-re változik,
illetve a forgalmazási-elszámolási nap T+1-ről T+3-ra módosul. A fenti dátummal a könyvvizsgálói díj
szintje is módosul.

Szeretnénk felhívni a befektetők figyelmét ezúton is, hogy az Alapok esetében a forgalmazás-elszámolási nap nem
változik (kivéve a Raiffeisen Részvény Alap befektetési jegy visszaváltási megbízás), ami annyit jelent, hogy a
forgalmazáshoz kötött árfolyam megállapítás nem módosul.
Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu), és
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2017. november 17.
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