Meghirdetés napja: 2018. augusztus 15.

Hatálybalépés napja: 2018. szeptember 1.
HIRDETMÉNY

A Takarék Bank Zrt. hirdetménye az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatójának,
Kezelési szabályzatának és Kiemelt Befektetői Információinak 2018. szeptember 01-i hatállyal
történő módosításáról,
valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra
vonatkozó Üzletszabályzata 11. számú mellékletét képező, valamint a Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az
SZHISZ, OTSZ, illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira valamint azon
az FHB Bank Prémium Gold Szolgáltatás Biztosításáról Szóló Szerződéssel rendelkező ügyfeleire, akik az FHB Bank Zrt. mint az
állomány átruházója és a Takarékbank, mint az állomány átvevője között 2017. november 2. napján létrejött állomány-átruházási
szerződés alapján átadásra kerültek az FHB Bank Zrt. befektetési szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses kötelezettségeinek
állományával 2017. december 18. napján a Takarékbanknak továbbá az egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt
Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból nyugdíjba vonult volt munkavállalókra
érvényes Díjtételek jegyzékének módosításáról

Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától

A Takarékbank Zrt. mint az Alap Letétkezelője és Forgalmazója, tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Allianz
Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2018. szeptember 01-i hatállyal módosításra
kerültek, melyet a Magyar Nemzeti Bank 2018. július 12. napján keltezett H-KE-III-329/2018. számú határozatával
engedélyezett.
A módosulás hatálybalépését követően az Alap elnevezése Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap elnevezésről Allianz
Rövid Kötvény Befektetési Alap elnevezésre változik.
Változik továbbá az Alap befektetési politikája, a kezelési szabályzatnak a befektetési alapra vonatkozó
alapinformációkat, az eszközök értékelését, a befektetési alap tőkéjének megóvását, illetve a hozamra vonatkozó
ígéretet és teljesítésének biztosítását, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint
a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a módosítás eredményeképpen a 2018. szeptember 1. napjától vásárolt Allianz
Rövid Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek visszaváltása esetén, a visszaváltási díjon felül további 2%
többlet visszaváltási jutalék kerül felszámításra, amennyiben a visszaváltásra a vételtől számított 2 munkanapon
belül kerül sor (T+2 napon belül).
Az Alap módosított Tájékoztatója, Kezelési szabályzata és Kiemelt Befektetői Információi elérhetőek a forgalmazási
helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.allianzalapkezelo.hu oldalon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett
nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon.

Budapest, 2018. augusztus 15.
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