
HIRDETMÉNY 
 

Az alapkezelőként eljáró AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 
VI. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049085; felügyeleti engedély száma: H-EN-III-473/2017; a továbbiakban: 
Alapkezelő) nyilvános forgalomba hozatal útján, jegyzésre kínálja fel az ABAK-irányelv alapján harmonizált, 
nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű 
 

Axiom Aplus Származtatott Alap 
 

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint. 

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja: 
 
H-KE-III-280/2018. számú, 2018.06.12. napján kelt határozat 
 
A forgalomba hozandó befektetési jegyek: 

 megnevezése:   Axiom Aplus Származtatott Alap A sorozat (ISIN: HU0000720552) 
 minimum mennyisége:  200.000.000 db (kétszáz millió darab) 
 maximum mennyisége:  nem kerül meghatározásra 
 névértéke:   1,- Ft (egy forint)  
 értékesítési ára:   1,- Ft (egy forint) 

A lehetséges befektetők köre: 
Lakossági és szakmai. Az alap első vásárlása esetén a minimum befektetendő összeg 10 millió forint. 

A nyilvános forgalomba hozatal módja: 
Jegyzési eljárás 

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam (beleértve a kezdő és záró 
napokat is): 
A jegyzési időszak kezdőnapja:  2018.06.20. 

A jegyzési időszak zárónapja:  2018.07.06. 

Az Alapkezelő a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének elérése esetén jogosult a jegyzési időszakot 
hamarabb is lezárni azzal, hogy a jegyzési időszak nem lehet kevesebb, mint 3 munkanap. 
 
A forgalomba hozatali hely: 
AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. székhelye (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.) 
 
A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke, szolgáltatásának módja: 
Befektetési jegyet jegyezni a lehetséges befektetői kör számára a meghirdetett forgalmazási helyen lehet, a 
forgalomba hozatali időtartamban, a forgalmazó üzleti óráiban. 

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. 
A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. 

A jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen az alábbi két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül:  

 a jegyző a megfelelően kitöltött és aláírt jegyzési ívet átadja a Forgalmazó részére, valamint  

a jegyző a jegyzett mennyiség ellenértéke összegét a vételi díjjal növelten elhelyezi a Raiffeisen Bank Zrt-nél 
(továbbiakban: Letétkezelő) az Alap számára nyitott és vezetett, 12001008 - 01631920 – 00100001  számú letéti 
számlára (jegyzési alszámla). 

A jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával az Alap Kezelési 
Szabályzatában rögzített eladási jutalékkal (jegyzett mennyiség ellenértékének 0,5 %-a, max. 50.000,- Forinttal) 
megnövelve. 
 

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db (kétszáz millió 



darab) befektetési jegy jegyzésére sor került azzal, hogy annak összértéke nem lehet kevesebb 200.000.000,- Ft. 
(kétszáz millió] forint) összegnél. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a 
befektetési jegyek a befektető Letétkezelőnél/Számlavezetőnél vezetett értékpapírszámláján kerülnek 
jóváírásra. 

 
Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db (kétszáz millió darab) 
befektetési jegy jegyzésére nem került sor, vagy annak összértéke a 200.000.000,- Ft (kétszáz millió forint) 
megfelelő összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék 
levonása nélkül a jegyzés lezárását követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a 
Letétkezelőnél/Számlavezetőnél vezetett fizetési számlájára. 
 
Amennyiben a jegyezni kívánt befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő 
vételárral és a vételi jutalékkal (annál kevesebb, vagy több), a jegyzés érvénytelen. 
 
A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja: 
A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt befektetői információ az Alapkezelő honlapján 
(www.axiomfunds.net) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren  
(www.kozzetetelek.hu), a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban kerül megjelenítésre, 
illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén, továbbá a Befektető 
kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül a Befektető részére. 

Budapest, 2018.06.12. 

 

 

AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. 


