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A létrehozandó Alap rövid bemutatása 
 

Az Alap neve: MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 

 
Alapkezelő termékfejlesztési bizottságának határozat száma:  
Az Alapkezelő az Alap létrehozásáról, szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte: 2022/3 számú 
határozat; 2022.10.03. 
 
A befektetési jegy elnevezése:  
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja nyíltvégű befektetési jegy „A” sorozat  
 

A forgalomba hozandó befektetési jegy ISIN azonosítója: 
HU0000731492 
 
A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége:  
A befektetési jegyek egyenként egy forint névértékben dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, minimum 
200.000.000 Ft (azaz kettőszáz millió forint) értékben. A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek maximális darabszámát az 
Alapkezelő nem korlátozza. 

 

Értékesítési ár:  
A Befektetési jegyeket a jegyzési eljárás során diszkontáron lehet jegyezni. A diszkont árfolyam 8,50%-os (Act/360 bázison) 
betéti kamattal került kiszámításra. 
A Befektetési jegyek 1 forintos névértéken kerülnek kibocsátásra. 
Jelen táblázat tartalmazza a jegyzési napokra vonatkozó árfolyamot: 

 
 

Jegyzési nap 
Árfolyam a névérték 

%-ában 
Jegyzési nap 

Árfolyam a névérték 
%-ában 

2022.12.16 98,9256 2023.01.12 99,5534 

2022.12.19 98,9949 2023.01.13 99,5768 

2022.12.20 99,0181 2023.01.16 99,6471 

2022.12.21 99,0412 2023.01.17 99,6705 

2022.12.22 99,0644 2023.01.18 99,6940 

2022.12.23 99,0876 2023.01.19 99,7175 

2022.12.27 99,1804 2023.01.20 99,7410 

2022.12.28 99,2036 2023.01.23 99,8115 

2022.12.29 99,2269 2023.01.24 99,8350 

2022.12.30 99,2501 2023.01.25 99,8585 

2023.01.02 99,3199 2023.01.26 99,8821 

2023.01.03 99,3432 2023.01.27 99,9056 

2023.01.04 99,3665 2023.01.30 99,9764 

2023.01.05 99,3899 2023.01.31 100,0000 

2023.01.06 99,4132   
2023.01.09 99,4832   
2023.01.10 99,5066   
2023.01.11 99,5300   
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A diszkont árfolyamon jegyzett, egy forint névértékű befektetési jegyek ellenértékére az Alap letéti számláját vezető 
pénzintézet kamatot biztosít, mellyel a jegyzési időszak végére, a lejegyzett befektetési jegy állomány ellenértéke 
megegyezik majd azok egy forintos névérékének és a jegyzett darabszámnak szorzatával. 

A Kiemelt Befektetői Információ, a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat közzétételének jóváhagyása:  
MNB  H-KE-III-783/2022.; 2022. december 9. 
 
 
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 
 
Jegyzéssel kapcsolatos információk: 
 
A jegyzési helyek: 
Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen, illetve telefonon keresztül lehetséges. A 
jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és személyes jegyzés esetén a megfelelően kitöltött 
jegyzési ív aláírása, illetve telefonos jegyzés esetén a jegyzési nyilatkozat rögzített telefonvonalon történő megtétele. 
Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. 
 
A jegyzési időszak: 
2022. december 16-tól 2023. január 31-ig a jegyzési helyeken. 
 

A jegyzés, fizetés módja:  
Lakossági befektetők 
A Befektetési jegyek jegyzési árát a lakossági befektetők akként fizethetik meg, hogy a jegyzéshez a fedezetet a 
Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájukon a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával egy időben bocsátják 
rendelkezésre. A fedezetet a Forgalmazó a jegyzés alkalmával az Alap 10300002-13409177-00014902 HUF számú 
számlájára utalja át. A Befektetőnek jegyzéskor a Forgalmazónál értékpapírszámlával kell rendelkeznie, vagy 
értékpapírszámlát kell nyitnia. Forgalmazónál vezetett értékpapírszámla hiányában az Alapkezelő nem fogad eljegyzést. 

 
Szakmai befektetők 
Szakmai befektetők a jegyezni kívánt befektetési jegyek ellenértékét úgy is megfizethetik, hogy a jegyzés összegét 
közvetlenül a Forgalmazó 10300002-20190196-70383285 HUF számú számlájára utalják át. A fedezetet a Forgalmazó a 
megfelelően kitöltött és aláírt – érvényes – jegyzési ív befogadásakor átutalja az Alap 10300002-13409177-00014902  HUF 
számú számlájára. 

 


