
Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos!

Mi a teendője, ha befektetését az új alapban 
kívánja tartani?

Amennyiben elfogadja az alap nevében és befektetési szabá-
lyaiban bekövetkező változásokat, úgy nem szükséges semmit 
tennie, befektetése automatikusan az alapban marad. Ebben 
az esetben Önnek adminisztratív teendője nincsen, adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezik.

Mit kell tennie, ha befektetését nem kívánja 
a megváltozott alapban tartani?
Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja a befektetését 
a megváltozott alapban tartani, úgy természetesen lehetősége 
van meglévő befektetési jegyeinek visszaváltását kezdemé-
nyezni. Ez esetben javasoljuk, hogy a visszaváltásra vonatkozó 
megbízását legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 
4 munkanappal bezárólag, legkésőbb 2011. január 18-ig juttas-
sa el értékpapírszámla-vezetőjéhez.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor 
tér 5.; továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 
az Alapkezelő Igazgatósága 2010. november 12. napján kelt, 1/2010. (XI.12.) számú 
Igazgatósági határozatával döntött arról, hogy az Alapkezelő által létrehozott és 
kezelt QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja befektetési alap 
elnevezése QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapjára változik, 
és ezen alap befektetési szabályai is alapvetően módosulnak. A módosítások ered-
ményeként az alap kitettsége, az alap által megvásárolható eszközök és az alaphoz 
kapcsolódó kockázatok megváltoznak.

Az új befektetési szabályokat az összevont Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 
5.1.9, 7.3.2, 7.17 pontjai, és 4. sz. melléklete valamint a Rövidített Tájékoztató tartal-
mazza, melyek elérhetőek a www.quantis.hu honlapon, továbbá a forgalmazóknál. 

Hogyan tudja meglévő befektetési jegyeit visszaváltani?

Befektetési jegyeinek visszaváltását a vásárláshoz hasonló 
módon a forgalmazóknál illetve a forgalmazó nevében eljáró 
pénzügyi tanácsadónál tudja kezdeményezni. 

Miért érdemes a befektetését a megváltozott 
alapban tartani?

A QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja a dina-
mikusan fejlődő orosz gazdaságban rejlő lehetőségekből kíván 
profitálni. Oroszország gazdaságának jelenleg is stabil belső 
fogyasztását a jövőben várhatóan tovább erősíti a 2014-es téli 
olimpiai játékokra és a 2018-as futball világbajnokságra való 
felkészülés, azaz a következő évekre beütemezett grandiózus 
kapcsolódó beruházások. Oroszország emellett rendkívül 
gazdag szénhidrogénekben és egyéb nyersanyagokban, 
így a jövőben is kiemelt haszonélvezője lesz a fejlődő országok 
növekvő nyersanyagéhsége által fűtött árupiaci keresletnek, 
és az ebből fakadó általános árupiaci áremelkedésnek. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a változásokat a 2010. december 20. 
napján kelt, KE-III-567/2010. számú határozatával hagyta jóvá. A fenti módosítások 
a 2010. december 23-i nyilvános közzététel napját követő 30. naptól, azaz 2011. 
január 24-től hatályosak.  
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QUANTIS Investment Management Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046082
PSZÁF engedély: E-III/1095/2008                                                                                        2011. január 7.                                                   

Az Alap múltbeli teljesítménye nem szükségszerűen jelzi a jövőbeli teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, ezáltal a visszaváltáskor kapott ellenérték 
magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A jelen dokumentumban található valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi 
felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, továbbá nem helyettesítheti az Alapkezelő által kezelt alapok összevont Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának megismerését. Az Alapkezelő mindent elkövet 
annak biztosítására, hogy a jelen dokumentumban leírtak alaposak és teljesek legyenek, mindazonáltal nem vállal garanciát a kiadvány pontosságáért. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen dokumentum 
alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. A befektetési döntés meghozatala előtt minden esetben javasoljuk a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén és a www.quantis.hu 
honlapon elérhető összevont Tájékoztató és kezelési szabályzat elolvasását. A befektetési jegyek vásárlása és visszaváltása révén elért hozamot adó terhelheti, kérjük a befektetési döntés meghozatala előtti 
tájékozódjon az adózással kapcsolatos hatályos jogszabályokról.
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Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy befektetési döntésének meghozatalakor 
a QUANTIS-t választotta, reméljük a jövőben is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk.                     Budapest, 2011. január 7.


