Iktatószám: 113959-3/2022
Budapest, 2022. március 25.
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-21/2022. számú határozata az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság számára befektetési jegyek folyamatos forgalmazására irányuló felfüggesztés
meghosszabbítása tárgyában
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina
krt. 6.) (MNB) az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó
utca 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-10-043959) (Alapkezelő) által az MNB-hez 2022. március 11. napján – a
kezelésében lévő OTP Orosz Részvény Alap (lajstromszáma: 1111-391; „A sorozat” – ISIN azonosító:
HU0000709019; „B sorozat” – ISIN azonosító: HU0000709084; „C sorozat” – ISIN azonosító: HU0000709092;
Alap) tekintetében – benyújtott, az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének
meghosszabbítására irányuló kérelmére (iktatószám: 113959-1/2022; Kérelem) induló hatósági eljárásban a
következő
határozatot
hozza.
I.

Az MNB a Kérelemnek helyt adva az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására
irányuló felfüggesztés időtartamát a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének
időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 30. napjáig meghosszabbítja.

II.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja az Alapkezelő számára, hogy
1. a rendelkező rész I. pontjában foglalt folyamatos forgalmazás felfüggesztésének időtartama
alatt minden hónap 5. munkanapján, így első alkalommal 2022. április 7. napján
dokumentumokkal alátámasztott, részletes tájékoztatás formájában számoljon be az MNB
részére
a) a felfüggesztés alapjául szolgáló okok fennállásáról, az azokban bekövetkezett
változásokról, továbbá a felfüggesztést érintő minden lényeges információról;
b) a folyamatos forgalmazás újraindítása érdekében megtett intézkedéseiről; valamint
2. a felfüggesztés alapjául szolgáló okok megszűnése esetén erről haladéktalanul tájékoztassa
az MNB-t.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét és egyúttal tájékoztatja befektetőket, hogy a befektetési jegyek
folyamatos forgalmazását a forgalmazás felfüggesztését kiváltó okok megszűnését követően
haladéktalanul folytatni kell.
A jelen határozattal előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik az Alapkezelő számára
előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján
közzétenni.
Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2022. március 24.
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