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HIRDETMÉNY 

 

Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának módosulása 

 

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465;) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, hogy az 
alábbiakban felsorolt befektetési alapok kezelési szabályzata 2017. november 20-i hatállyal módosult. A főbb változásokat az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Befektetési alap 
megnevezése 

forgalmazói kör változása  
(kezelési szabályzat 1.7 és 56. 

fejezet) 

értékelési szabályok 
változása 

(kezelési szabályzat 28. 
fejezet) 

költségek, díjak változása  
(kezelési szabályzat 36.3 

fejezet 
2017. december 20.-i 

hatály) 

folyamatos forgalmazás 
szabályai 

(kezelési szabályzat 41.1 és 
41.3 fejezet) 

Generali Amazonas Latin-
Amerikai Részvény V/E 
Befektetési Alap 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Arany Oroszlán 
Nemzetközi Részvény Alap 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Cash Pénzpiaci 
Alap 

„A” és „B” sorozat forgalmazása az 
alábbi forgalmazónál megszűnik: 

• ING Bank N. V. 
Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése 
LEI kódhoz kapcsolódó 
költségek alapra terhelése 

nem módosult 

Generali Fejlődő Piaci 
Részvény Alapok Alapja 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Főnix Távol-Keleti 
Részvény V/E Alapok Alapja 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Gold Közép-kelet 
Európai Részvény Alap 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése 
vételi megbízásokra 
vonatkozó szabályok 
pontosítása 

Generali Hazai Kötvény 
Alap 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali IC Ázsiai Részvény 
V/E Befektetési Alapok 
Alapja 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali IPO Abszolút 
Hozam Alap 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Mustang Amerikai 
Részvény Alap 

„A” sorozat forgalmazása az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 
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Befektetési alap 
megnevezése 

forgalmazói kör változása  
(kezelési szabályzat 1.7 és 56. 

fejezet) 

értékelési szabályok 
változása 

(kezelési szabályzat 28. 
fejezet) 

költségek, díjak változása  
(kezelési szabályzat 36.3 

fejezet 
2017. december 20.-i 

hatály) 

folyamatos forgalmazás 
szabályai 

(kezelési szabályzat 41.1 és 
41.3 fejezet) 

Generali Platinum Abszolút 
Alapok Alapja 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Spirit Abszolút 
Származtatott Alap 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Titanium Abszolút 
Alapok Alapja 

forgalmazás az alábbi 
forgalmazóknál megszűnik: 

• Commerzbank Zrt. 
• ING Bank N. V. 

Magyarországi Fióktelepe 

befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

Generali Triumph Euró 
Abszolút Származtatott Alap 

nem módosult 
befektetési jegyek 
értékelésének szabályai 
pontosításra kerültek 

elemzési díj bevezetése nem módosult 

 
 
Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem 
teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott alapok módosításokkal egységes 
szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. A dokumentumok (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára 
megtekinthetők az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, a www.generalialapkezelo.hu / www.alapkezelo.hu és 
a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapokon. 
 
 
 

Generali Alapkezelő Zrt. 


