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Módosult a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 

kezelési szabályzata 

 
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy 
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. 
évi XVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően kérelmezte az összes általa kezelt Befektetési Alap kezelési 
szabályzatának módosítását. A változtatásokat az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa az alábbi határozati számokon 
hagyta jóvá. A módosítások 2018. július 05-én, a befektetési politikát érintő fejezet változása pedig július 26-án lép 
életbe A fontosabb módosítások az Alapok nevei után röviden összefoglalva olvashatók: 
 

 FWR Titánium Alapok Alapja: H-KE-III-245/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap: H-KE-III-249/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap: H-KE-III-288/2018.  
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap: H-KE-III-315/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Ingatlan Alap: H-KE-III-248/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap: H-KE-III-243/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Kötvény Alap: H-KE-III-294/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 
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 Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja: H-KE-III-297/2018.  

o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja: H-KE-III-246/2018.  
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja: H-KE-III-316/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja: H-KE-III-247/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja: H-KE-III-295/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja: H-KE-III-296/2018. 
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 
o Frissítésre kerültek azon mögöttes befektetési alap adatai, amelynek súlya meghaladhatja az Alap 

eszközeinek 20%-át. 

 Raiffeisen PB Pannonia Alapok Alapja: H-KE-III-292/2018.  
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 

 Raiffeisen Részvény Alap: H-KE-III-289/2018.  
o Módosult a napi nettó eszközérték számítás során figyelembe vett befektetési jegy darabszám. 
o A befektetési politikát leíró fejezet kiegészült egy a referencia index használatáról szóló 

rendelkezéssel. 
 

 
Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu), és 
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu). 

 
 
Budapest, 2018. június 26. 
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