HIRDETMÉNY
A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK HATÁRIDŐIRŐL
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) az ügyfeleitől megbízást a meghirdetett ügyfélfogadási
időben fogad el.
Amennyiben a Társaság a megadottól eltérve tartja nyitva vagy szünetelteti ügyfélszolgálatát, azt a hatályos jogi
szabályozásnak megfelelően hivatalos közzétételi helyén – a www.quantisalpha.hu címen elérhető weboldalán –
nyilvánosságra hozza.
A befogadott megbízások feldolgozása, továbbítása, végrehajtása az adott értékpapír kibocsátójának, kereskedési
helyének nyilvánosságra hozott vagy Társaságunkra szerződés alapján irányadó nyitva tartásától, befogadási
határidejétől függ. Ennek megfelelően az ügyfélfogadási időben befogadott megbízások végrehajtására, továbbításra
az alábbiak szerint kerül sor:
1. A Társaság az által forgalmazott befektetési jegyek forgalmazására, visszaváltására vonatkozó befogadott
megbízást kizárólag akkor hajt végre vagy továbbít a befogadás napján, amennyiben az az adott alap részéről
forgalmazási napnak minősül, és a megbízás legkésőbb 09:00:00 órakor beérkezik a Társasághoz.
2. A Társaság a tőzsdei megbízásokat az ügyfélfogadási idő alatt fogadja be, és még adott napon továbbítja. A
megbízás végrehajtására, visszavonására, elutasítására azonban az érintett kereskedési hely nyitvatartási
ideje alatt kerül sor. Amennyiben ez az időpont eltér a Társaság ügyfélfogadási idejétől, úgy a Társaság
következő ügyfélfogadási napján tájékoztatja az ügyfelet.
3. A Társaság a devizaváltásra vonatkozóan befogadott megbízást kizárólag akkor hajtja végre a befogadás
napján, amennyiben a megbízás legkésőbb 11:00:00 órakor beérkezik a Társasághoz.
A fent meghatározott időpontokat követően beérkezett megbízásokat a Társaság a beérkezés napját követő első
olyan ügyfélfogadási napon hajtja végre, amely az adott instrumentum tekintetében forgalmazási/kereskedési
napnak minősül.
A megbízás a Társasághoz beérkezettnek minősül az alábbiak szerint:
 Személyesen adott megbízás során akkor, amikor az átadó birtokából a Társaság bármely alkalmazottjának
birtokába kerül. Ezen időpont a megbízáson rögzítésre kerül.
 Postán megküldött megbízás esetén akkor, amikor a Társaság munkavállalója azt a kézbesítőtől átveszi, és
iktatja.
 Rögzített telefonbeszélgetés során adott megbízás esetén a beérkezés időpontja a telefonbeszélgetés
befejezésének időpontja, amelyet a Társaság hangrögzítő rendszere a beszélgetéshez társít a Társaság
szerverén.
 Telefaxon megküldött megbízás esetén a beérkezés időpontja az az időpont, amelyet a Társaság telefax
készüléke az adott megbízáshoz rendel.
 E-mailen megadott megbízás esetén az az időpont, amelyet a Társaság e-mail szervere a beérkezés
időpontjaként az adott e-mailhez rendel.
 Online megadott megbízás esetén az az időpont, amelyet a Társaság a visszaigazoló e-mailben a beérkezés
időpontjaként megjelöl.
A jelen hirdetmény 2016. december 12. napjától visszavonásig hatályos.
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