Nyilvános

A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
25/2009. (XI. 5.) számú határozata

A Befektetı-védelmi Alap igazgatósága a vagyonkezelı kiválasztására nyilvános pályázatot ír
ki.
A pályázat nyertesével a Beva 2010. március 1-jétıl egy évre szóló vagyonkezelıi szerzıdést
köt, amely szerzıdés – eredményes együttmőködés esetén – legfeljebb kétszer, további egyegy évvel a Beva igazgatóságának döntése alapján meghosszabbítható.
Az igazgatóság felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a fentiekkel kapcsolatosan az alábbi
feladatokat végezze el:
1. A munkaszervezet az igazgatóság által elfogadott és jelen határozat mellékleteként
szereplı pályázati kiírást a Beva honlapján, annak rövidített változatát – a teljes szöveg
elérhetıségének megjelölésével – pedig a „Napi Gazdaság” címő lapban tegye közzé,
valamint a közzétételrıl tagjait hírlevél (e-mail) útján közvetlenül értesítse.
2. A beérkezett pályázatokat az ügyvezetı igazgatóból, az általa kijelölt munkatársból, a
belsı ellenırbıl, valamint az igazgatóság kijelölt tagjából álló bizottság az igazgatóság
által meghatározott szempontok, és az Alapkezelési szabályzatban foglalt eljárási rend
szerint értékelje, az értékelés során ténylegesen adott pontszámokat rövid indoklással
együtt dokumentálja.
3. A pályázatokat az alábbi részszempontok figyelembevételével kell értékelni és pontozni
A. Társaság (maximum 15 pont)
• vagyoni helyzet (saját tıke nagysága)
• szabályszerő mőködés
• szervezet, szakembergárda, tapasztalat
B. Referenciák (maximum 40 pont)
• kezelt vagyon nagysága
• kezelt vagyonból a cégcsoporthoz nem köthetı vagyon nagysága
• a kezelt befektetési alapok, illetve egyéb portfoliók relatív teljesítménye
• referenciák
C. Díjazás (maximum 45 pont)
• a díj mértéke, struktúrája, egyéb költségek
• a szerzıdéstervezet egyéb lényeges feltételei
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4. A pályázatok értékelésérıl készített írásbeli anyagot a pontozással és az indokolással,
valamint az értékelı bizottság javaslatával együtt az ügyvezetı igazgató a benyújtási
határidıt követı ülésen terjessze az igazgatóság elé döntéshozatalra.
A fenti feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a pályázat nyertesével a vagyonkezelıi szerzıdés
2010. február 28. napjáig megköthetı legyen.
Felelıs:

ügyvezetı igazgató

Határidı:

A pályázat kiírására 2009. december 15.
A pályázat értékelésére 2010. februári igazgatósági ülés
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