
Generali Alapkezel ı Zrt. – Bizonyos befektetési alapok Kezelési szabályzatának  és 
Tájékoztatójának változása – 2015.12.31. 
 
 
Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felügyelet engedélyezte az alábbi - Generali 
Alapkezel ı Zrt.  (székhelye: (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) által kezelt - befektetési 
alapok Kezelési Szabályzatának és Tájékoztatójának alábbiak szerinti módosítását: 
 

Befektetési alap 

megnevezése 

Kezelési 

szabályzat 

hatályba 

lépése 

Változások Módosuló fejezetek 

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 

Generáli Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat 

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat 

Generali Főnix Távol-keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

Generali Gold Közép-kelet európai Részvény Alap "A" sorozat 

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap 

Generali Hazai Kötvény Alap "A" sorozat 

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 

Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap 

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap - "A" sorozat 

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap 

2016.01.01. 

- nettó eszközérték számítás 
megállapítása 

- származtatott ügyletek érzékelése 
- vételi megbízásokra vonatkozó 

szabályok 
- visszaváltási megbízásokra 

vonatkozó szabályok 

- az eszközök 
értékelése 

- a befektetési jegyek 
folyamatos 
forgalmazása 

- a befektetési jegyek 
visszaváltása 

Generali IPO Abszolút Hozam Alap 

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap 
2016.01.01. 

- visszaváltásra vonatkozó szabályok 
- nettó eszközérték számítás 

megállapítása 
- származtatott ügyletek érzékelése 
- vételi megbízásokra vonatkozó 

szabályok 
- visszaváltási megbízásokra 

vonatkozó szabályok 

- kockázatok 
- az eszközök 

értékelése 
- a befektetési jegyek 

folyamatos 
forgalmazása 

- a befektetési jegyek 
visszaváltása 

Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat 2016.01.01. 

- visszaváltásra vonatkozó szabályok 
- nettó eszközérték számítás 

megállapítása 
- vételi megbízásokra vonatkozó 

szabályok 
- visszaváltási megbízásokra 

vonatkozó szabályok 

- kockázatok 
- az eszközök 

értékelése 
- a befektetési jegyek 

folyamatos 
forgalmazása 

- a befektetési jegyek 
visszaváltása 

 
A változásokról, módosításokról tájékoztatás az Alapkezelı alábbi honlap címén keresztül 
érhetı el: http://alapkezelo.hu/fontos_informaciok/kozzetetelek/ 
 
 
Az Alapok új Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója az Alapkezelı alábbi honlap címén 
keresztül érhetıek el: http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/ 
 
 
Kérjük az Alapokba történı befektetés során a fentieket vegyék figyelembe.   
 
 
Üdvözlettel: 
Raiffeisen Bank Zrt. 
 


