TÁJÉKOZTATÁS
az Amundi Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatának módosításáról a „ MIFID II” jogszabálycsomag
miatt

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., cégjegyzékszám: 01-10044149) Igazgatósága 2017. december 20-án 39/2017. (XII.20.) számú határozatával módosította
Üzletszabályzatát.
Az Üzletszabályzat módosításának kiemelt oka a 2018. január 3-tól hatályba lépő az ún. „MiFID II”
európai implementációs csomag1 –- amelynek egyik meghatározó hazai eleme az Alapkezelő
által nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenységeit: a portfóliókezelést és a befektetési
tanácsadást szabályozó a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
„Bszt.”) változása.
A „MiFID II” implementációs csomag a MiFID után ismét egy olyan mérföldkő, amelynek legfőbb célja
a magasabb szintű ügyfél- és befektetővédelem erősítése és javítása. A MIFID II változásai ezen
túlmenően a következő témaköröket öleli fel: a riportolással/jelentéstételi kötelezettséggel, a
piaci infrastruktúrával összefüggő változások, kereskedési helyszínek átláthatóságának
növelése, költségtranszparencia. Ezen rendelkezéseknek való megfelelés képezi a Társaság
Üzletszabályzat módosításának az alapját, amelyek a nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenységek
sajátosságainak figyelembe vételével kerültek átvezetésre.
Az Üzletszabályzat módosításának főbb módosított pontjai – nem teljes körűen -:
 Tájékoztatási szabályok és az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó
többletszabályok megjelenítése
 A Szabályzat melléleteit képező dokumentumok – kiemelten: Társaság Végrehajtási
politikája, A Társaság összeférhetetlenségi és érdekellentétek kiküszöböléséről szóló
szabályzatának összefoglaló leírása, mintaszerződések stb. A módosított Üzletszabályzat és mellékleteinek hatályba lépésének dátuma: 2018. január 3.
A módosított Üzletszabályzat és mellékletei megtekinthetők a Társaság székhelyén és a
www.amundi.hu című honlap https://honlap.amundi.hu/service/official_documents.html alfülén.
Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzat és mellékleteinek rendelkezéseit nagyon figyelmesen
olvassák át.
Budapest, 2017. december 22.
Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kiemelten: az Európai Parlament és Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU Irányelve a pénzügyi eszközök
piacairól,valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MiFID II), a Bizottság 2016.
április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről, az Európai Parlament és Tanács
2014. május 15-i 600/2014/EU Rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról (MiFIR) és a Bizottság 2016. július 28-i (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete a
600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére
vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
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