IMPACT ASSET MANAGEMENT ALAPKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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:
„Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 139. § (1) bekezdésének b)
és f) pontjában foglaltak, továbbá a 139. § (3) bekezdésének figyelembevételével ezúton
közzéteszi az alábbi
rendkívüli tájékoztatást
a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
Kezelési Szabályzatának módosításáról
Az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.,
cégjegyzékszám: Cg.01-10-048353, továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt
Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2019. május 15. napján kelt H-KE-III333/2019. számú határozatával engedélyezte a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
(nyilvántartási száma: 1211-15) Kezelési Szabályzatának módosítását.
Jelen módosítások a Kezelési Szabályzat alábbi fejezeteit, ill. pontjait érintik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1.12 pont (új „B” sorozat indítása, forgalmazási maximum az „A” sorozat esetében);
5.-7. pontok (az új „B” sorozat ISIN azonosítója, névértéke, devizaneme);
14. pont (a portfólióelemek tervezett arányának törlése);
27. pont (a nettó eszközérték közzétételére a megállapítást követő két munkanapon belül
kerül sor);
36.2 pont (A letétkezelői díj számításának alapja a naponta megállapított eszközérték);
36.3 pont (a könyvvizsgálói díj változása);
37. pont (az egyéb költségek felsorolása kiegészült az árfolyamkockázat fedezetének
költségével);
IX. fejezet, valamint a 41.1. és 42.1.-3. pontok (kiegészülnek az új „B” sorozatra
vonatkozó előírásokkal);
43.1. és 43.2. pontok (az „A sorozat esetében forgalmazási maximum kerül
meghatározásra);
48. pont (a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk aktualizálásra kerültek);
1. sz. melléklet (a forgalmazókkal kapcsolatos információk aktualizálásra kerültek).

Az a), b), d), e) és g)-k) pontok szerinti módosítások 2019. május 15. napján, míg a c) és f)
pontok szerinti módosítások 2019. június 14. napján lépnek hatályba.
A Kezelési Szabályzat módosításával egyidejűleg a Tájékoztatóban frissítésre kerültek az
Alapkezelőre és a közreműködő szervezetekre vonatkozó cégadatok és a Kezelési Szabályzat
módosításai közül a Tájékoztatót is érintő változások.
Az Alap módosított Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő
honlapján (www.impactalapkezelo.hu/hu/kozzetetelek/), illetve a Tájékoztatóban és a Kezelési
Szabályzatban meghatározott közzétételi helyeken.
Budapest, 2019. május 15.
Impact Alapkezelő Zrt.

