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felfüggesztésének engedélyezése
H-KE-III-788/2014. számú határozat
Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.) (Alapkezelő) mint az
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója:
HU0000712021) (Beolvadó Alap), valamint az Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
(befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000706783) mint átvevő alap (Átvevő Alap) alapkezelője által a
Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult
eljárásban az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom:
1. Engedélyezem a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap 2015. január 16. napjával történő egyesülését.
2. Engedélyezem továbbá a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap befektetési jegyei forgalmazásának 2015. január
12. és 16. napja közötti időszakra történő felfüggesztését.
Az Alapkezelőnek a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap befektetői részére a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 90. §
(1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatását a térítésmentes visszaváltási kérelmek benyújtására vonatkozó
határidő lejárati napja előtt legalább 30 nappal megelőzően kell megadnia.
Az Alapkezelő az egyesülési hirdetményt az egyesülés hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal, a
befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről szóló rendkívüli tájékoztatását a felfüggesztést követően
haladéktalanul köteles a közzétételi szabályok szerint közzétenni.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő a MNB-hez 2014. július 29. napján érkezett beadványában a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap
egyesülésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. A benyújtott egyesülési tervezet szerint az Eagle
Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap beolvad az Első Magyar Daytrade Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alapba. Az MNB 2014. augusztus 11. napján kelt hiánypótlásra történő felhívásának,
valamint a 2014. október 15. napján kelt ismételt hiánypótlásra történő felhívásának az Alapkezelő teljes
körűen 2014. december 8. napján tett eleget. Az Alapkezelő kérelmét 2014. december 4. napján kiegészítette
és egyidejűleg kérelmezte a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap befektetési jegyei forgalmazása felfüggesztésének
engedélyezését.
Az MNB az egyesülés feltételeit megvizsgálta és megállapította, hogy azok a Kbftv. előírásainak megfelelnek,
ezért – a Kbftv. 82. § (1) bekezdésének utaló szabálya értelmében – a Kbftv. 86. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alapok egyesülését jelen határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint
engedélyeztem.
A Kbftv. 95. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve – az ott megjelölt indok alátámasztása alapján – a
a Beolvadó Alap és az Átvevő Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztését a rendelkező rész 2.
pontja szerint engedélyeztem.
A befektetők tájékoztatásának határidejét a Kbftv. 90. § (4) bekezdése határozza meg.
Az Alapkezelő a rendelkező rész 1. és 2. pontjának megfelelő tartalommal a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének a) és
j) pontjai alapján köteles rendkívüli tájékoztatást közzétenni a hirdetményi helyein.
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A határozatot a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (11) bekezdésében foglaltak
szerint átruházott kiadmányozási jogkörben, a 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésének m) pontjában
meghatározott feladatkörben hoztam meg.
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.
Budapest, 2014. december 10.
Végh Richárd s.k.,
az MNB igazgatója
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