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A Generali Alapkezelő Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465;) igazgatósága 2017. november 20-án 29/2017 (XI.20.) 

határozatszámon döntött a Sberbank Pénzpiaci Befektetési AlapSberbank Pénzpiaci Befektetési AlapSberbank Pénzpiaci Befektetési AlapSberbank Pénzpiaci Befektetési Alap (HU0000703285, a továbbiakban 

„Alap”) megszüntetésmegszüntetésmegszüntetésmegszüntetéséről, melyről a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI törvény ("Kbftv.") 75. § (4) bekezdése, illetve 139. § (1) 

bekezdésének j) pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve jelen közzététel keretében 

tájékoztatja az Alap befektetőit.  

A megszűnési eljárás kezdő napja 2017. megszűnési eljárás kezdő napja 2017. megszűnési eljárás kezdő napja 2017. megszűnési eljárás kezdő napja 2017. nnnnovember 27ovember 27ovember 27ovember 27. A megszűnési eljárás kezdő napjávalA megszűnési eljárás kezdő napjávalA megszűnési eljárás kezdő napjávalA megszűnési eljárás kezdő napjával, azaz 

2017. november 27-től az AlapAlapAlapAlap    befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásabefektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásabefektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásabefektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a Kbftv. 76. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján felfüggesztésre kerülfelfüggesztésre kerülfelfüggesztésre kerülfelfüggesztésre kerül. Az Alapkezelő ezt követően az Alap nettó 

eszközértékét havonta csak egyszer állapítja meg és teszi közzé külön kiemelve, hogy az Alap megszűnés 

alatt áll. Az Alap a megszűnési eljárás alatt új befektetést nem eszközöl, befektetési jegyeket nem hoz 

forgalomba és kibocsátott befektetési jegyeket nem vált vissza. Ezen idő alatt az Alap az eszközeiknek 

értékesítéséből származó ellenértéket kizárólag azonnal likviddé tehető eszközökbe fektetheti be. Az Alap 

vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére a Kbftv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. 

november 27-től legfeljebb 1 hónapon belül kerül sor. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők 

érdekében a Felügyelet engedélyével pénzügyi eszközök esetében 3 hónappal meghosszabbítható. Az 

Alap vagyonának értékesítését követően az Alapkezelő megszűnési jelentést készít és tesz közzé. Az 

Alapkezelő az Alapok letétkezelője útján a megszűnési jelentés közzétételét követő öt (5) munkanapon belül 

kezdi meg a rendelkezésre álló összeg kifizetését az Alap befektetői részére. A megszűnési eljárás alatt az 

Alapkezelő részkifizetést nem teljesít. Az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap 

tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló pozitív összegű tőke az Alap befektetőit 

befektetési jegyeik értékének arányában illeti meg.  

A vagyon kifizetését követően az Alapot az Alapkezelő kérelmére a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet 

törli a befektetési alapok nyilvántartásából, s ezzel az Alap jogutód nélkül megszűnik.  

A jelen közlemény közzétételével egyidejűleg a fentiekről az Alapkezelő bejelentés formájában tájékoztatta 

a Magyar Nemzeti Bankot, mint Felügyeletet is. 
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Generali Alapkezelő Zrt.    


