Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:

246324-5/2021
dr. Tamás Georgina
befektetési alap
történő bejegyzése

nyilvántartásba

H-KE-III-349/2021. számú határozat
A FIDENZA Magántőkealap (Alap) képviseletében a Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. III. em.) (Alapkezelő) által a Magyar Nemzeti
Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az
alábbi
határozatot
hozza:
Az MNB az Alapot – mint a HU0000727599 ISIN azonosítójú befektetési jegyek kibocsátása és azok zártkörű
forgalomba hozatala útján létrehozott, zárt végű, határozott futamidejű, szakmai befektetők részére
forgalmazott, ABA-ként harmonizált magántőkealapot – a mai napon a 6122-150 nyilvántartási számon a
nyilvántartásba bejegyzi.
Az Alapkezelő haladéktalanul köteles intézkedni az Alap létrehozatala során forgalomba hozott befektetési
jegyek – kezelési szabályzatban meghatározott módon történő – előállítása iránt.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő az MNB-hez 2021. május 14. napján érkezett beadványában az Alap nyilvántartásba történő
bejegyzésére irányuló kérelmet terjesztett elő.
Az MNB az Alapkezelőt 2021. május 31. napján hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre hívta fel, amelynek az Alapkezelő 2021. június 9. napján tett teljeskörűen eleget.
A kérelemhez benyújtott dokumentumokat az MNB megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a
kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) rendelkezéseinek, ezen belül különösen az alap legkisebb induló saját tőkéjére
vonatkozó előírásoknak, ezért az MNB a Kbftv. 65. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB
tv.) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1)
bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel
kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló
45/2019. (XII. 18.) MNB rendelete (MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 7. § (1)
bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került
sor.
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek az MNB teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az MNB mellőzte.
Budapest, 2021. június 23.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Barnóczki Péter s.k.,
igazgató
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