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A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.,
Cégjegyzékszám: 01-10-047426, a továbbiakban: Alapkezelő) 2014. évi XVI. törvény a kollektív
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
(a továbbiakban: Kbftv.) 167. § (2) bekezdésben előírt tájékoztatása:
A Kbftv. hatályba lépéséhez kapcsolódóan az alternatív befektetési alapkezelőkre (ABAK) előírt
megfelelési kötelezettség teljesítése keretében a Magyar Nemzeti Bank 2015. július 06-án kelt,
H-EN-III-99/2015. sz. határozatában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya
alatt a H-EN-III-1075/2012. számon kiadott határozat alapján és az Alapkezelő által tett
megfelelési nyilatkozatra figyelemmel az Alapkezelő az alábbi engedélyköteles tevékenységek
végzésére jogosult.
Az Alapkezelő a Kbftv. 7. § (1) bekezdése szerint, mint ABAK a kollektív portfóliókezelés
(befektetési alapkezelés) végzésére jogosító engedélye birtokában az alábbi tevékenységeket
végezheti:
a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési,
stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
b) kockázatkezelés.
Az alternatív befektetési alap (ABA) kezelése során a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint az alábbi tevékenységeket végezheti:
a) adminisztratív feladatok:
aa) köyvviteli és jogi feladatok ellátása,
ab) információszolgáltatás befektetők részére,
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
af) hozamfizetés,
ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és
forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
ai) nyilvántartások vezetése,

b) az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak
ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői
tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez
kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások
megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és
mindazon
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amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik.
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