
 

 

 

 

 

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen 

Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap részkifizetéséről 

 

 

Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a 

tisztelt befektetőket, hogy a 2012. augusztus 9-e óta megszűnési eljárás alatt álló Aberdeen 

Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap (az „Alap”) a befektetési alapkezelőkről és a 

kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint 

értékesítette az Alap portfoliójában lévő értékesíthető értékpapírokat. 

Az értékesített eszközök ellenértékéből az Alapkezelő a befektetési alapkezelőkről és a kollektív 

befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 59.§ (2) bekezdése alapján előleg formájában 

részkifizetés teljesítéséről döntött az Alap befektetői részére. A részkifizetés mértéke 1.135 (egy 

egész százharmincöt ezred) forint minden egyes befektetési jegyre. A részkifizetés fordulónapja 

2012. augusztus 15., a kifizetés napja 2012. augusztus 16. Ez azt jelenti, hogy augusztus 16-án 

minden értékpapír-számlavezető részére átutalásra kerül az általa - a KELER Zrt-től kapott adatok 

szerint - 2012. augusztus 15-én értékpapírszámlán vezetett befektetési jegyek mennyiségének 

megfelelő részkifizetés összege. A befektetőkkel szerződésben álló egyes értékpapír-számlavezetők 

felelőssége, hogy az így megkapott összegből minden befektetési jegy után 1.135 forintot 

továbbítsanak a befektetők részére, az értékpapír-számlavezető és a befektető között fennálló 

számlaszerződés feltételei szerint. 

Az Alap tulajdonában lévő Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap jegyeket az 

Alapkezelő nem tudja visszaváltani, mivel az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 

megszűnési eljárás alatt áll. Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap mögöttes 

alapja, a németországi bejegyzésű, nyilvános, nyíltvégű CS Euroreal alap 2012. május 21. óta szintén 

megszűnési eljárás alatt áll. A CS Euroreal alapot kezelő Credit Suisse által közzétett tájékoztatás 

szerint a CS Euroreal megszűntetése előreláthatólag öt évig tart, ez alatt az idő alatt a CS Euroreal 

alapkezelője részkifizetéseket tervez teljesíteni a CS Euroreal befektetői (így egyéb befektetők 

mellett az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap) részére.  

Az Alapkezelő törekedni fog arra, hogy amennyiben annak feltételei lehetővé válnak, minél 

hamarabb újabb részkifizetést teljesítsen a befektetők részére. 


