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Rendkívüli tájékoztatás 
 

A Duna House Magyar lakás Ingatlanalap (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.; MNB 

lajstromszám: 1211-15; adószám: 18755860-2-41; a továbbiakban: „Alap”) törvényes 

képviseletében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 65. § (1) bekezdése alapján nevében eljáró 

Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 

Budapest, Gellérthegy utca 17.; adószám: 25149030-2-41; cégjegyzékszám: 01-10-048353; 

statisztikai számjel: 25149030-6630-114-01; a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt 

Befektetőket, hogy a Medasev Holding Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-209753, székhely: 1016 

Budapest, Gellérthegy utca 17., adószám: 25346165-2-41, a továbbiakban: „Társaság”) az 

Alapkezelő „Eljárási rend üzleti összeférhetetlenség kezelésére” c. szabályzatában (a 

továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek szerint az Alap befektetési jegyeire - a 2017. április 

20.–augusztus 10. közötti időszakban - adott vételi megbízások teljesülésével a tulajdonába 

került, összesen 46.241 (negyvenhatezer-kettőszáznegyvenegy) darab befektetési jegyet a 

kétéves tartási kötelezettség lejártát követően újabb két évig meg kívánja tartani, melyeket az 

alábbi ütemezésben szándékozik visszaváltani: 

 

Visszaváltási megbízás 1.:  2021.04.20.  9.330 darab 
Visszaváltási megbízás 2.:  2021.05.11.  9.300 darab 
Visszaváltási megbízás 3.:  2021.06.11.  9.244 darab 
Visszaváltási megbízás 4.:  2021.07.09.  9.210 darab 
Visszaváltási megbízás 5.:  2021.08.10.  9.157 darab 

 

A Társaság vállalja, hogy amennyiben a fenti ütemezésnél eltérően, korábbi időpontban 
szándékozik befektetési jegyeket visszaváltani, úgy arról az Alapkezelőt legalább 60 nappal 
korábban tájékoztatja az időpont(ok) és a visszaváltásra kerülő befektetési jegyek 
darabszámának feltüntetésével. 
 

A Társaság tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a visszaváltási határidő megváltozásáról szóló 
bejelentést a kézhezvételtől számított 10 napon belül az Alap közzétételi helyein közzéteszi, 
valamint bejelenti a Felügyeletnek és tájékoztatja az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát. 
 

A Társaság egyúttal arról tájékoztatta az Alapkezelőt, hogy nem zárja ki további befektetési 
jegyek vásárlásának lehetőségét, és amennyiben erről döntés születik, úgy a Szabályzatban 
foglaltak szerint fog eljárni. 
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