Befektetői Figyelem felhívás
Alapkezelői Közzététel
A Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051
Budapest, Vörösmarty tér 5. III. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-049079; MNB engedély: H-ENIII-203/2017., továbbiakban: „Átadó Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőt, hogy
az alábbi zártkörű, zártvégű magántőkealap alapkezelését 2020. július 16. napjával
szándékozik átadni a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (továbbiakban „Átvevő Alapkezelő”) részére:
Arezzo Magántőkealap (MNB lajstromszám: 6122-103, továbbiakban „Alap”)
Az átruházásról rendelkező szerződés hatálybalépésével Átvevő Alapkezelő 2020. július 16-án
szándékozik átvenni az Alapot. Ettől a naptól kezdődően az Átadó Alapkezelő által kezelt és
átruházásra kerülő Alap kezelését Átvevő Alapkezelő fogja ellátni, ezáltal a kezeléssel járó
jogok, valamint kötelezettségek is őt illetik meg, illetve terhelik.
a) Átvevő Alapkezelő elérhetősége:
Név: QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-049427
Adószám: 26094957-2-41
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. IV. em
E-mail: info@qbak.hu
Telefon/Fax: +36 1 610-3162
b) Az Alap forgalmazója az átadást követően az MKB Bank Zrt. A befektetési jegyek
forgalmazásával kapcsolatos információk hozzáférési helye: MKB Bank Zrt. 1056
Budapest, Váci u. 38.
c) A befektetési alapkezelés átadása következtében felmerülő költség, díj az Alapra vagy
a Befektetőkre nem kerül áthárításra.
Az Alap átadására a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 74.§ (2) bekezdése alapján kerül
sor, melynek értelmében zártkörű befektetési alap kezelését a befektetési alapkezelő a
Felügyelet előzetes engedélye nélkül a befektetési jegyek tulajdonosainak 75 %-os
beleegyezése mellett átruházhatja.
Az átadással párhuzamosan az Átadó Alapkezelő 2020. július 16. hatálybalépéssel
módosítani kívánja az Alap Kezelési Szabályzata is. A módosításokat az Alap átadás teszi
szükségessé.
A Kezelési Szabályzat 3.o) pontja értelmében:
„Ha jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, a Kezelési Szabályzat módosításához a
Befektetők által birtokolt Befektetési Jegyek legalább 33 %-ának jóváhagyása szükséges, ilyen esetben
az Alapkezelő az átruházásról rendelkező szerződés hatálybalépése előtt 15 nappal tájékoztatja a

Befektetőket. Az Alap kezelését az Alapkezelő a Felügyelet előzetes engedélye nélkül a Befektetési Jegy
tulajdonosok egyhangú jóváhagyó nyilatkozata birtokában átruházhatja”
….
„A Kezelési Szabályzat módosításához szükséges, a Befektetők előzetes jóváhagyásának beszerzése
érdekében az Alapkezelő írásbeli szavazást bonyolít le. A Befektetők előzetes jóváhagyására irányuló
eljárásban Befektetési Jegyek mindegyike a névértéke szerinti mértékű szavazatra jogosít. Az
Alapkezelő a Kezelési Szabályzat tervezett módosításának tényéről közleményben értesíti a
Befektetőket, az Alapkezelő a közleményt a honlapján teszi közzé. A közleményben az Alapkezelő
felhívja a Befektetők figyelmét a módosítás tervezett hatályba lépésének napjáról, valamint arról, hogy
mely napon kerül sor a Befektetők közvetlen felhívására (a „Felhívás”) a módosítás jóváhagyása
céljából (a „Felhívás Napja”).
Az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat tervezett módosításának tényéről közleményben értesíti a
Befektetőket, az Alapkezelő a közleményt a honlapján teszi közzé. A közleményben az Alapkezelő
felhívja a Befektetők figyelmét a módosítás tervezett hatályba lépésének napjáról, valamint arról, hogy
mely napon kerül sor a Befektetők közvetlen felhívására (a „Felhívás”) a módosítás jóváhagyása
céljából (a „Felhívás Napja”).”

A Kezelési Szabályzat fenti rendelkezései alapján az Alapkezelő tájékoztatja a
Befektetőket, hogy az Átadás és a Kezelési Szabályzat módosítás hatálybalépéséhez
szükséges és a Befektetőknek küldendő jóváhagyást kérő nyilatkozat megtételéről szóló
Felhívását 2020. július 06. napján fogja megküldeni.
Kérjük ezért, hogy 2019. július 05. nap végéig szíveskedjenek elérhetőségét az
Alapkezelőnek bejelenteni. A bejelentéshez az értékpapír fizikai előállítás követően
mellékelni kell a Befektetői minőséget igazoló 30 napnál nem régebbi számlakivonatot vagy
tulajdonosi igazolást, melyet értékpapír számlavezetőjüktől tudnak beszerezni.
Az Alapkezelő a Befektetőknek szóló, a módosítás jóváhagyására szóló Felhívását 2019. július
05. napján postai úton küldi meg, azonban a Befektető írásban (ideértve az elektronikus
levelet) kérheti a Felhívás elektronikus levélben történő megküldését.
Budapest, 2020. június 29.

Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
melyet képvisel: Kobulniczky Tamás vezérigazgató

