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Renner Csilla
befektetési alap
történő bejegyzése

nyilvántartásba

H-KE-III-391/2018. számú határozat
A SOLUS I Kockázati Tőkealap (Alap) képviseletében a Primus Capital Kockázati Tőőkealap-kezelőő Zártkörűűen
Mű
űködő
ő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 9. V. emelet) (Alapkezelőő) 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 HU0000721279 ISIN azonosítójú „A” sorozatú befektetési jegyek (HU0000721337
ISIN azonosítójú ideiglenes befektetési jegyek), valamint a HU0000721287 ISIN azonosítójú „B” sorozatú
befektetési jegyek (HU0000721352 ISIN azonosítójú ideiglenes befektetési jegyek) kibocsátása és azok zártkörű
forgalomba hozatala útján létrehozott, zárt végű, határozott futamidejű, szakmai befektetők részére
forgalmazott, ABA-ként harmonizált kockázati tőkealapot – a mai napon a 6122-65 nyilvántartási számon a
nyilvántartásba bejegyzi.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
Az Alapkezelő az MNB-hez 2018. június 25. napján az Alap nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló
kérelmet terjesztett elő.
Az MNB az Alapkezelőt 2018. július 10. napján hiánypótlásra hívta fel, amelynek az Alapkezelő 2018. augusztus
9. napján tett teljes körűen 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 határozatot az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva hozta meg az MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében
eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében
foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek az MNB teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást az Mnbtv. 49/C. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az MNB mellőzte.
Budapest, 2018. augusztus 28.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Barnóczki Péter s.k.,
igazgató, kiadmányozó
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