
   Okirat minta 
zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyéhez 

/sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A kibocsátó az Okiratot az adott értékpapírra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal köteles kiállítani. 
Jelen Okirat-minta a KELER által összeállított, 2014. október 01-tól alkalmazott segédlete. 
Azon befektetési jegyek esetében, melyek nem részalap által kerülnek kibocsátásra a részalaphoz kapcsolódó részt kérjük 
törölni! 

 

Okirat 
ideiglenes dematerializált befektetési jegyről 

1. Az alapkezelőre vonatkozó adatok: 
 teljes név:  

 rövid név:  

 székhely:  

 cégjegyzékszám:  

 az Okiratot aláíró(k) adatai:  
o az első aláíró neve:   

 képviseleti jogának alapja (beosztása):   
o a második aláíró neve:   

 képviseleti jogának alapja (beosztása):   

2. A befektetési alapra vonatkozó adatok: 
 elnevezés:  

 székhely:  

 működési forma (nyilvános/zártkörű):  

 lehetséges befektetők köre:  

 fajta (nyílt végű/zárt végű):  zárt végű 

 futamidő pontos dátuma (-tól; -ig):  

 jegyzett tőke mértéke:  

 elsődleges eszközkategóriája szerinti típus  
(értékpapír/ingatlan/kockázati/magántőke):  

 harmonizációja szerinti típus (ÁÉKBV/ABA):  

 nyilvántartásba vétel időpontja:  

 nyilvántartásba vételi szám:  

2/a. Részalapra vonatkozó adatok:  
 elnevezés:  

 működési forma (nyilvános/zártkörű):  

 lehetséges befektetők köre:  

 futamidő pontos dátummal meghatározva (-tól; -ig):  

3. Az ideiglenes befektetési jegy kibocsátásának adatai: 

Kibocsátásról szóló döntés  Kibocsátott 
darabszám: 

Kibocsátás 
értéknapja időpontja: jellege: 

    

    

4. Az ideiglenes befektetési jegy sorozatra vonatkozó adatok: 
 elnevezés:  

 ISIN-azonosító:  

 névérték és devizanem:  

 értéknap (keletkeztetés napja):  

 a tulajdonosnak, illetve a befektetőnek az   
ideiglenes befektetési jegyhez fűződő, a   
befektetési alap kezelési szabályzatában   
meghatározott jogai:  
o a forgalomképességre vonatkozó adatok:  
o a hozam és tőkefizetéshez kapcsolódó adatok:  
o egyéb jogok:  

 a befektetők által a teljesített vagyoni hozzájárulás  



 

 

o mértéke %-ban meghatározva*:  
o mértéke összegszerűen*:  
*(a befektetési jegy forgalomba hozatali ára, és az  
ideiglenes befektetési jegy keletkeztetéséig  
befizetett (igazolt) összeg alapján meghatározandó)  

 (Végleges) Befektetési jegy ISIN azonosítója:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. A jogszabály által kötelezően előírt tartalmi kellékeken felüli adatok: 

Befektetési jegy sorozat összesen darabszáma:  

Befektetési jegy sorozat össznévértéke:  

Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak. 
 

Az okirat kiállításának helye és dátuma: 
  

 [Az alapkezelő cégszerű aláírása] 
 P.H. 


