
 
KÖZLEMÉNY 

 
OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap megszűnése  

 
 
Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 
Budapest, Riadó utca 1-3., cégjegyzékszáma: 01-10-044185) mint az OTP Reál Futam VI. Zártvégű 
Alap („Alap”) Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról: 
 
Az Alap futamideje 2019. január 31. napjáig tartott. A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési 
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (Kbftv.) 75. § (3) a) 
pontja, valamint a Kezelési Szabályzat 50. pontja alapján az Alap futamidejének lejártakor – azaz 2019. 
január 31. napján – külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás. 
 
Az Alap megszűnési eljárását az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek figyelembe 
vételével végzi el és teljesíti az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeit. 
 
Az Alap tulajdonába tartozó vagyon Alapkezelő általi értékesítésének befejezése, az értékesítésből 
származó ellenérték befolyása, kötelezettségek teljesítésének elszámolása – a Kbftv. 77. § (1) 
bekezdésében meghatározott egy hónapon belül – 2019. február 18-án megtörtént, az Alap határozott 
futamidejének lejáratakor indult megszűnési eljárása ezzel lezárult. 
 
A Kbftv. 78. § (1) értelmében a Megszűnési jelentés Felügyelethez való benyújtásának határdátuma 
2019. február 25. napja, ezt a napot követően kezdődhet meg a felosztható vagyon kifizetése a 
Befektetők számára, mely eljárást az Alap Letétkezelője a Kbftv. 79. § (3) értelmében 2019. március 4. 
napján köteles megkezdeni. 
 
Az Alapkezelő tervezetten ennél rövidebb határidővel számol és a Megszűnési jelentés benyújtásának, 
valamint Befektetőknek való közzétételét 2019. február 21. napjára, a felosztható vagyon 
kifizetésének napját 2019. február 22. napjára ütemezi be. 
 
A Megszűnési jelentés közzétételével és Felügyelet számára történő benyújtásával egyidejűleg az 
Alapkezelő külön közleményben rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja a Befektetőket az Alap 
záró egy jegyre jutó eszközértékéről és a kifizetés kezdő- és záró időpontjáról. 
 
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a megszűnéssel kapcsolatos valamennyi 
kifizetés tekintetében a kifizető a hatályos jogszabályokban meghatározott adózásra vonatkozó 
rendelkezések szerint jár el.  
 
Budapest, 2019. február 19. 
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