DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (bejegyezve a
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-048384 cégjegyzékszámon; székhely: 1016
Budapest, Gellérthegy utca 17.; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM
rendelet 4. melléklet 1.7. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre tekintettel az
alábbi rendkívüli tájékoztatást nyújtja.
A Társaság az Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-048353
cégjegyzékszámon; székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; a továbbiakban:
„Alapkezelő”) egyedüli részvényese, 100%-os tulajdonosa. A Magyar Nemzeti Bank a 2016.
április 20-án kelt, H-EN-III-130/2016. számú határozatával engedélyezte az Alapkezelő
működését.
Az Alapkezelő alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI.
törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott alábbi kollektív portfóliókezelési
tevékenységeket végezheti:
- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és
eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
ab) információszolgáltatás befektetők részére,
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
ai) nyilvántartások vezetése.
Az Alapkezelő engedélyezett cégadatai:
(i)
cégnév: Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(ii)
rövidített cégnév: Impact Alapkezelő Zrt.
(iii)
székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
(iv)
típus: Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
(v)
működési terület: Magyarország
(vi)
jegyzett tőke: 450 000 EUR
A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa: Duna House Holding Nyrt.
Engedélyezett személyek:
Fóris Angelika – ügyvezető, igazgatósági tag (elnök), teljes tevékenységet irányító személy
Gay Dymschiz – igazgatósági tag, befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök
és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
Doron Dymschiz – igazgatósági tag, befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési
eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
Dr. Varga Béla Benjámin – felügyelőbizottsági tag (elnök)
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Kolossay Balázs László – felügyelőbizottsági tag
Lovas Attila – felügyelőbizottsági tag
Budapest, 2016. április 20.

DUNA HOUSE HOLDING Nyrt.

