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FOGALMAK

Alap:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap;

ÁKK Zrt.:

Államadósság Kezelő Központ Zrt.;

Alapkezelő:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.;

Állampapír:

magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

Batv.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról

345/2011.
kormányrendelet

345/2011. (XII. 29.) a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet

2010/C 348/09. MIFID
előírásait végrehajtó
nemzeti intézkedés

A szabályozott piacok magyarázatokkal ellátott jegyzéke és a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (MiFID) vonatkozó előírásait végrehajtó nemzeti intézkedések

BAMOSZ:

Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége;

Befektetési alap
letétkezelési
tevékenység:

Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési
alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó
kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát
is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszaváltásával, a hozamok kifizetésével és a
Nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi;

Befektetési alap
letétkezelő:
Befektetési alap:

befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet, befektetési vállalkozás;
befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi
személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel;

Befektetési alapkezelési
befektetési alapkezelő által a befektetési alap részére végzett kollektív portfóliókezelés;
tevékenység:
Befektetési alapkezelő:

befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozás;

Befektetési jegy:

befektetési alap, mint kibocsátó által - a Batv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban forgalomba hozott, a
befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító,
átruházható értékpapír;

Befektető:

befektetési jegy tulajdonosa;

Bruttó eszközérték

az Alap T napon érvényes bruttó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplő eszközök T napi értéke növelve a követelésekkel,
csökkentve a kötelezettségekkel;

Bszt.

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól;

Cstv:

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló;

Dematerializált
értékpapír:

Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír
tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

Értékpapír-kölcsönzés:

értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel
ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a
kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére;

Értékpapír-letétkezelés:

értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása;

Értékpapírszámla:

dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás;

Felügyelet:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete;

Forgalmazáselszámolási nap:

az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított Nettó eszközérték alapján a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások
elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket;
az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetők felé teljesítésre illetve
jóváírásra kerül;

Forgalmazás-teljesítési
nap:
Forgalmazó
üzletszabályzata:

Forgalmazó befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata;

Forgalmazó:

értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, jelen Tájékoztató vonatkozásában a CIB Bank Zrt.;

Hátralévő átlagos
futamidő:

fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált
jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos
hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration);

Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír:

minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra
kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát
vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a
hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti;

Hosszú pozíció:

minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására
értéknövekedésben nyilvánul meg;

Hozam:

lejárattal rendelkező, tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt illetve lejárata után kifizetésre kerülő változó hozam. A változó
hozam az Opció alapjául szolgáló befektetési eszköz(ök)nek a tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt elért teljesítménynek
meghatározott hányada;

Hpt.:

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról;

KELER Zrt.:

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.;

Kereskedési nap:

minden olyan munkanap, amelyen az Alap portfóliójában szereplő egyes befektetési eszközökre azok elsődleges szabályozott piacain a
szokványos kereskedési időben ügyletkötés történik;

Kezelési szabályzat:

jelen tájékoztató részét képező, az egyes befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum;

Kibocsátó:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap a CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap;

Közzétételi hely:

www.cib.hu, www.cibalap.hu és www.kozzetetelek.hu honlapok;

Likvid eszköz:

pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor
pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét;

MNB:

Magyar Nemzeti Bank;
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Nettó eszközérték:
Nyílt végű befektetési
alap:

befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a
portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is;
olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra;

Nyitott pozíció:

befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenység
során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő
ügyletek együttes értéke;

portfólió:

jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az Alapkezelő
saját döntése alapján, az Alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki;

Ptk.:

1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről.

Repó- és fordított
repóügylet:

minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának, illetve az értékpapír tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására
vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz fűződő joggal rendelkezik -, és a megállapodás
nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más
ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó
részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli
időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az
ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír, más egyenértékű értékpapírra kicserélhető. Az ügylet az értékpapír eladója
szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő;

Rövid pozíció:

minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására
értéknövekedésben nyilvánul meg;

Saját tőke

befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során
a saját tőke a befektetési alap összesített Nettó eszközértékével azonos;

Számlavezető:

bármely befektetési vállalkozás, amely jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas számla vezetésre, illetve ahol
biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása;

Származtatott ügylet:

olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és
önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva);

Szintetikus betét:

fix kamatozású instrumentum, amelynek a mindenkor aktuális piaci értékét az adott napi zérókupon szintek határozzák meg.

Szja:

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;

Tájékoztató:

jelen dokumentum, amely az Alapra vonatkozóan a Batv. előírásainak megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési
Szabályzat;

Tőzsde:

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (H-1062 Budapest, Andrássy út 93.)

Tpt.:

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról;

Ügyfél:

az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi;
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TÁ
ÁJÉKOZT
TATÓ
I.
1.

A befektte
etési alapra vonatkozó alapinfo rmációk
A BEFEKTE
ETÉSI

ALAP ALAPADATAI
A

1.1 A beffektetési alap
p neve
CIB S
Stabil Európa Tőkevédett
T
Sz
zármaztatott A
Alap
1.2 A beffektetési alap
p rövid neve
CIB S
Stabil Európa Alap
A
1.3 A beffektetési alap
p székhelye
Az Ala
ap székhelye: H-1027 Buda
apest, Medve u
utca 4-14.
1.4 A beffektetési alap
pkezelő neve
Az Ala
ap befektetésii alapkezelője: CIB Befektettési Alapkezellő Zrt.
1.5 A leté
étkezelő neve
e
Az Ala
ap letétkezelőj
ője: CIB Bank Zrt.
Z
1.6 A forg
galmazó neve
e
Az Ala
ap forgalmazó
ója: CIB Bank Zrt.
1.7 A beffektetési alap
p működési fo
ormája (zártkö
örű vagy nyillvános)
Az Ala
ap működési forma
f
szerinti besorolása: n
nyilvános befektetési alap.
1.8 A beffektetési alap
p fajtája (nyíltv
végű vagy zá
ártvégű)
Az Ala
ap fajta szerin
nti besorolása: nyíltvégű beffektetési alap.
1.9 A be
efektetési ala
ap futamidejje (határozattlan vagy határozott),
h
határozott
h
fu
utamidő esettén a futam
midő
lejára
atának feltünttetése
Az Ala
ap futamideje:: 2013. márciu
us 26. - 2015. április 17.
1.10 Annak feltüntetése
e, ha a befekttetési alap ÁÉ
ÉKBV-irányelv alapján harmonizált alaap
Az Ala
ap ÁÉKBV-irá
ányelv alapján nem harmoni zált befektetési alap.
1.11 A beffektetési alap
p által kibocs
sátott sorozattok száma, je
elölése, anna
ak feltüntetésse, hogy az egyes
e
soroza
atok
milye
en jellemzőkb
ben térnek el egymástól
e
Az Ala
ap befektetésii jegyei egy be
efektetési jegyy sorozatot kép
peznek.
1.12 A beffektetési alap
p elsődleges eszközkategó
e
ória típusa (értékpapír- vagy ingatlanallap)
Az Ala
ap elsődleges eszközkategó
ória szerinti be
esorolása: értékpapír befektetési alap.
p tőkéjének megóvására
1.13 Annak feltüntetés
se, ha a beffektetési alap
a, illetve a h
hozamra von
natkozó ígére
etet
bankg
garancia vag
gy kezesi biz
ztosítás bizto
osítja (tőke-, illetve hoza
amgarancia) vagy azt a befektetési alap
a
részle
etes befektettési politikája
a a támasztja
a alá (tőke-, illetve hozam
mvédelem); azz ennek felté
ételeit a kezelési
szabá
ályzatban rés
szletesen tarta
almazó pont megjelölése
Az Ala
ap tőkevédelm
met nyújt, mely
ynek feltételei a Kezelési sz
zabályzat VII. fejezet
f
34. ponntban találhattóak.
1.14 Az ad
dott tárgykörrre vonatkozó egyéb inform
máció
Az Ala
ap alapadataih
hoz további információk nem
m tartoznak.
2.

A BEFEKTE
ETÉSI ALAPPA
AL KAPCSOLA
ATOS HATÁROZ
ZATOK
2.1 A beffektetési alap
p működési formájától
f
és
s fajtájától függően a kezelési szabályyzat, a tájéko
oztató, a kiem
melt
befek
ktetői információ és a hirdetmény
h
a
alapkezelő általi elfogadá
ásának, meg
gállapításának időpontja, az
alapk
kezelői határo
ozat száma (fo
orgalomba ho
ozatalonkéntt, azaz soroza
atonként)
Az Ala
ap létrehozásáról szóló Ala
apkezelői hatá
ározat 32/2012
2 sorszámon, 2012. decem
mber 18. időpo
ontban születe
ett a
Tájéko
oztató és Kezzelési szabály
yzat, a Kieme
elt befektetői információk valamint
v
a Hi rdetmény az Alap forgalom
mba
hozata
alának Felügyyeleti engedély
yezését mege
előzően.
2.2 A beffektetési alap
p működési formájától
f
és
s fajtájától függően a kezelési szabályyzat, a tájéko
oztató, a kiem
melt
befek
ktetői inform
máció és a hirdetmény
y jóváhagyá
ásáról, valam
mint a nyilvvános forga
alomba hozatal
enged
délyezéséről hozott felügy
yeleti határozzat száma, ke
elte (sorozato
onként)
A Felü
ügyelet a Tájé
ékoztató és Ke
ezelési szabállyzat, a Kieme
elt befektetői in
nformáció és a hirdetmény közzétételét a HKE-III-78/2013. sz.,, 2013. február 11-én kelt ha
atározatával engedélyezte.
e
p Felügyelet általi
á
nyilvánta
artásba vételléről hozott határozat szám
ma, kelte
2.3 A beffektetési alap
A Felü
ügyelet az Ala
apot H-KE-III-1
164/2013. sz., 2013. márciu
us 25-én kelt határozatával
h
vvette nyilvánta
artásba.
2.4 A beffektetési alap
p nyilvántartás
si száma (lajs
stromszáma)) a Felügyelett által vezetettt nyilvántartá
ásban
A Felü
ügyelet az Ala
apot 1111-514 lajstromozás i számon vette
e nyilvántartás
sba.
2.5 A beffektetési alap
p működési fo
ormájától és ffajtájától függően a kezelé
ési szabályzaat, a tájékozttató és a kiem
melt
befek
ktetői informá
áció módosítá
ásáról szóló a
alapkezelői határozatok
h
száma, kelte
Az Ala
apkezelő a Ba
atv.-ben illetv
ve a 345/201 1. kormányre
endeletben me
eghatározott bbefektetési szzabályok kere
etein
belül, saját döntése
e alapján vége
ez, illetve végeeztet minden olyan
o
tranzakc
ciót (prompt, hhatáridős, opcciós, származé
ékos
ü
amiivel megítélésse szerint az Alap
A
eszközérttéke, befektettéseinek hozam
ma növelhető, az
és vissszavásárlási ügyletek),
Alap e
eszközeinek likkviditási feltéttelei javíthatókk, illetve a beffektetések koc
ckázata csökke
kenthető. Az Alap
A
jelen Keze
elési
szabályzatban meg
ghatározott be
efektetési poliitikájának bárrmely elemét az Alapkezelőő egyoldalúan
n módosíthatja
a, a
változztatások csak a Felügyelett engedélyévvel, a közzété
ételt követő 30 nap eltelttével léphetn
nek hatályba. Az
Alapkkezelő az Alap
p Tájékoztatójját és Kezelé
ési szabályzattát, a Kiemelt befektetői infformációit min
ndenkor hatállyos
ezeti és működési szabá
ályoknak meg
gfelelő eljárá
ásrend kerete
ei között móódosítja, mely
ynek értelmében
szerve
Alapkkezelő döntése
eit nem határo
ozatai formába
an hozza meg.
2.6 A kezzelési szabály
yzat módosítá
ásának jóváh
hagyásáról sz
zóló felügyele
eti határozato
ok száma, kellte
A Felü
ügyelet határo
ozatait a Tájék
koztató és Kezzelési szabályzzat módosításá
ának jóváhagyyásáról az Ala
ap nyilvántartá
ásba
vételé
ét követően azz Alapkezelő kérelme alapjá n hozza meg. A Felügyelet az Alap Kezeléési szabályzatá
ának módosítá
ását
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H-KE-III-163/2013. sz. 2013. március 26-án kelt határozatával engedélyezte.
2.7 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Az Alappal kapcsolatos határozatokhoz további információk nem tartoznak.
3.

A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA
3.1 A befektetési alap célja
A CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) hozamtermelő eszközét a világ
legversenyképesebb országai közé sorolható, az európai átlaghoz képest kedvezőbb költségvetési helyzettel,
növekedési kilátásokkal, országkockázati megítéléssel, valamint az innovációt kiemelten támogató környezettel
rendelkező Németország, Svájc, és Svédország részvénypiacait reprezentáló Deutscher Aktienindex (DAX), a Swiss
Market Index (SMI) és a Stockholm 30 Index (OMX) részvényindexekből egyenlő arányban összeállított indexkosár
jelenti. Az Alap célja, hogy az említett indexkosár futamidő utolsó 15 hónapjában elért átlagos teljesítményét
maximum 25.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 11.7%, EHM=11.77%) elérhetővé tegye a
Befektetők számára. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.
3.2 Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják
Æ Befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, ezen
piaci folyamatok függvényében Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentős is lehet, a Befektetési
jegyek futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat. Azonban kizárólagosan a lejáratkor az Alap
befektetési politikája 100% tőkevédelmet biztosít a Befektetési jegyek névértékére.
Æ Várható hozam: betéthozamokat meghaladó, devizapiaci befektetések hozamával versenyképes.
Æ A javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. A befektetések tényleges időtartama
az Alap esetében szabadon választható, a javasolt befektetési időtáv tapasztalati értékeken alapuló ajánlás,
amely időtávon a piaci árfolyam-ingadozásokat is figyelembe véve általában kedvező hozam érhető el.
Æ A fentiek alapján az ajánlott kockázatviselési hajlandóság: kockázatkerülő.
Æ A Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi
természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is lehetnek.
3.3 Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a
befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
Æ
Adatok
%-os f ormában

CIB Stabil Európa
Tőkev édett
Származtatott Alap
min

Lekötött
bankbetétek,
folyószámla,
követelések,
kötelezettségek
f orint

cél

max

25

90

100

25

90

100

dev iza

0

0

100

állampapírok

0

0

100

belf öldi

0

0

100

0

10

100

0

10

100

Értékpapírok

külf öldi
v állalati és banki
kötv ény ek
belf öldi
külf öldi
jelzáloglev elek
részv ény ek
belf öldi
külf öldi
kollektív
bef ektetési
értékpapír
Származtatott
ügyletek
tőzsdén kív üli
határidős
opciók

Æ A származtatott ügyletek értéke a futamidő alatt jelentősen változhat, ez azt eredményezi, hogy az Alap

vagyonán belüli részarányát, és ezáltal a többi portfólióelem részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal
meghatározni.
Æ Az Alap portfóliója származtatott terméket tartalmaz, ezért az Alapba történő befektetés a szokásostól eltérő
kockázattal jár. Az Alap a befektetési stratégiában leírt opción kívül további származtatott ügyleteket nem köthet.
A származtatott termékek nettó pozíciójának a 345/2011. kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti korrigált
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
4.

összértéke legfeljebb kétszerese, korrekció nélküli összértéke legfeljebb nyolcszorosa lehet a határozott
futamidővel rendelkező Alap Saját tőkéjének.
Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési
alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza
A kockázatok az Alap portfóliójában található eszközöktől függenek, ez határozza meg a Befektetési jegyek
árfolyam-ingadozásának mértékét és irányát. Az Alap portfóliójában található befektetési eszközök árfolyamának
változékonysága miatt elengedhetetlen a Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt a kockázati
tényezők áttanulmányozása, amelyre vonatkozó részletek a Kezelési szabályzat IV. fejezet, 26. pontjában
találhatóak.
A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges
hatása a kockázati tényezők alakulására
Az Alap portfóliója származtatott terméket tartalmaz, ezért az Alapba történő befektetés a szokásostól eltérő
kockázattal jár. A határozott futamidővel rendelkező Alap a befektetési stratégiában leírt opción kívül további
származtatott ügyleteket nem kötnek. A származtatott termékek nettó pozíciójának a 345/2011. kormányrendelet 2.
számú melléklete szerinti korrigált összértéke legfeljebb kétszerese, korrekció nélküli összértéke legfeljebb
nyolcszorosa lehet a határozott futamidővel rendelkező Alap Saját tőkéjének.
Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott
intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből,
az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott
ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át,
figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
Æ Az Alap eszközeinek 20%-ot meghaladó részét a CIB Bank Zrt.-nél pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe
fektetheti.
Æ Az Alap kizárólag a Befektetési stratégiában szereplő célok elérése érdekében köthet származtatott ügyleteket,
beleértve az árualapú származtatott ügyleteket is, azzal a feltétellel, hogy árualapú származtatott ügyletek
esetében az ügylet nem zárulhat fizikai teljesítéssel. Az Alap eszközeinek 20%-át meghaladhatja az egy
befektetési szolgáltatónál, így többek között a CIB Bank Zrt.-vel, kötött származtatott ügyletek értéke.
Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé
tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési
alap befektetési politikájának ezen elemére
Az Alap nem fektet be nem átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó, valamint a 345/2011.
kormányrendelet 12. pontjában meghatározott befektetési szabályok hatálya alá tartozó eszközkategóriákba.
Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az
alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Befektetési jegyek árfolyama az Alap futamideje alatt várhatóan kiszámíthatóan alakul, azonban a Befektetési jegyek
árfolyamát a piaci folyamatok kedvező illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így ezen piaci folyamatok
függvényében Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentős is lehet, a Befektetési jegyek futamidő alatti
visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat. Azonban kizárólagosan a lejáratkor az Alap befektetési politikája 100%
tőkevédelmet biztosít a Befektetési jegyek névértékére.
Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100%-át fektetheti olyan,
különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak
önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több
tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Az Alap eszközeinek 100%-át fektetheti EGT vagy OECD tagállam által kibocsátott vagy garantált állampapírokba és
nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ha
eszközeinek legfeljebb 35%-át fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Az Alap kockázati profiljához további információk nem tartoznak.

A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE
4.1 Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt
befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás
célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek
visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek
A Befektetők részére történő kifizetésekkel, a Befektetési jegyek visszaváltásával, az Alappal kapcsolatos egyéb
információk, az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információk, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves-, féléves
jelentései, havi portfóliójelentései valamint az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetők a
forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon, valamint a
Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon.
4.2 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
Æ Az Alapkezelő legalább félévenként, a pénzügyi tárgyfélév lezárása után 2 hónapon belül, valamint évente, a
pénzügyi tárgyév lezárása után 4 hónapon belül köteles az Alapról féléves valamint éves jelentést készíteni, a
Felügyeletnek megküldeni. Az Alapkezelő a féléves valamint éves jelentést a Felügyeletnek történő megküldéssel
egyidejűleg közzéteszi a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett
nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon, ahol biztosítja azok legalább 5 évre
visszamenőleges hozzáférhetőségét.
Æ Az Alapkezelő köteles havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan
megállapított Nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a
megállapítás napját követő 10. forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén
hozzáférhetővé tenni. A portfóliójelentésnek tartalmaznia kell a portfólió befektetési eszközfajták, illetve a
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befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, zárolt, illetőleg óvadékba adott
eszközöket, a Saját tőkét és az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéket.
Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
Az Alapkezelő az Alap működésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá a www.cib.hu és a
www.cibalap.hu oldalakon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a
www.kozzetetelek.hu oldalon köteles közzétenni, valamint a Forgalmazónál hozzáférhetővé tenni:
Æ az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésőbb 30 nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése előtt,
Æ a befektetési szabályok változását, legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt,
Æ a határozott futamidő csökkentését jelenti, legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt,
Æ a Befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, a Befektetési jegyek visszaváltását érintő
forgalmazási szabályoknak az elszámolási időtartam növekedésével járó változását, a változás hatálybalépését
megelőzően legalább 30 nappal,
Æ a Befektetési jegyek visszaváltási lehetőségének korlátozását - ide nem értve a forgalmazás szünetelésének
vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelőzően olyan, legalább 30 napos határidővel,
amely lehetőséget ad a Befektetőknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően lehetőségük legyen a
Befektetési jegyeik visszaváltására,
Æ a Kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésőbb a hatálybalépés napján,
Æ az Alapkezelő engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerőre
emelkedését követő 2 munkanapon belül,
Æ a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb 15 nappal a hatálybalépés előtt,
Æ a Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve újraindítását, a pénzügyi eszközök
illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését, haladéktalanul,
Æ az Alapkezelővel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a felszámolást elrendelő végzés jogerőre
emelkedését követő 2 munkanapon belül,
Æ az Alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg,
Æ a hozamfizetés esetét kivéve az egy befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéknek az előző Nettó eszközértékhez
képest, illetve napi számítás esetén 3 értékelési napon belül bekövetkezett 20%-ot meghaladó mértékű
csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő 2 munkanapon belül,
Æ a közzétételi helyek változását a változás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal,
Æ a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző
munkanapon,
Æ a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, illetve
amennyiben a felsorolás szűküléséről az Alapkezelő utólag értesül legkésőbb a változás napját követő 2
munkanapon belül,
Æ a Kiemelt befektetői információ változásait, a változás Befektetők részére történő rendelkezésre bocsátásával
egyidejűleg,
Æ a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott Kezelési szabályzatban meghatározott feltételektől való
eltérést, az eltéréstől számított 2 napon belül,
Æ az Alap által történő, a Befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt
követően haladéktalanul,
Æ a Batv.-ben meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint.
5.

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK
A jelen fejezetnek nem célja a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalása, teljesnek
csak a Kezelési szabályzat kiadásának időpontjában alkalmazandó hatályos jogszabályokra való hivatkozás tekinthető. Az
egyes Befektetők kapcsán beálló adózási következmények kizárólag az adott Befektető egyedi körülményei alapján
ítélhetők meg. Az adózásra vonatkozó szabályok a jövőben változhatnak.
5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid
összefoglalása
Az Alapnak az eredménye tekintetében nincs adófizetési kötelezettsége. Az Alap külföldi befektetésein keletkező
jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ebben az
esetben a jövedelem adózását az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között fennálló, a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozzák meg (ha ez utóbbi létezik).
5.2 A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó
információ
Devizabelföldi magánszemélyek adózása
Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvánosan hozták forgalomba, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából
származó árfolyamnyereség után kamatadót kell fizetni. Az adó alapja a visszaváltási/eladási ár és az igazolt vételár
különbsége. A jegyzési időszak alatt a Befektetési jegyek igazolt vételára a jegyzés napján érvényes jegyzési
árfolyam. Az Szja alkalmazásában a kamat adókulcsa a Kezelési szabályzat jóváhagyásának időpontjában 16%. A
Befektetési jegyek nyugdíj-előtakarékossági számlára, illetve tartós befektetési számlára helyezhetőek. Az értékpapír
számlán elhelyezett Befektetési jegyek hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós
befektetési, illetve nyugdíj előtakarékossági számlán elhelyezett Befektetési jegyek hozama után a Forgalmazó adót
nem von le.
Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása
Esetükben a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség a társasági adóalap része. Ez után a
mindenkor érvényes adójogszabályok szerint (a társasági adóról, az osztalékadóról szóló törvények) kell az adót
megfizetni. A Forgalmazó a hozam után adót nem von le.
Deviza-külföldiek adózása
Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között van kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a

11/33

saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a deviza-külföldiekre devizabelföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a
vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II.
6.

A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk
A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA

6.1 A befektetési jegyek forgalomba hozatala
A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt jegyezhetők: kezdőnap: 2013. február 18., zárónap: 2013. március 29. A
Befektetési jegyek jegyzése a Forgalmazó fiókjainak hivatalos üzleti órái alatt lehetséges. A Befektetők személyesen,
meghatalmazottjuk útján vagy - amennyiben a Forgalmazóval kötött értékpapír-számlaszerződés erre lehetőséget
biztosít - telefonon, telefaxon keresztül jegyezhetik a Befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. A meghatalmazást
teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Befektető aláírásával ellátva
kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát, időbeli hatályát. A jegyzés a
jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható
vissza. A jegyzési ív aláírásával a Befektető feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a lejegyzett
befektetési jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egy időben a Befektetőnek meg kell fizetnie a
befektetési jegyek jegyzési árát. Mivel a Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra,
értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámlavezetésre szerződést kötött és a jegyzés során az értékpapírszámlája számát megadta. Az ügyfélszámla,
illetve értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez valamint az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakról a
Forgalmazó Üzletszabályzata és vonatkozó Díjjegyzéke ad tájékoztatást. A jegyzési ív aláírásával egy időben a
Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy
átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési
jegyek jegyzési ára a jegyzési ív aláírásával egy időben a Befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A Befektető a
jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett Befektetési jegyek ellenértékével történő
megterheléséhez. A jegyzett Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alapnak a
Letétkezelőnél vezetett 10700017-67724493-59600004 számú elkülönített letéti számlájára helyezi. A Letétkezelő a
jegyzés folyamán az Alap indulásának napjáig a jegyzésre befolyt összeget a fenti elkülönített letéti számlán tartja,
amely számlára az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéig a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló
megbízást nem fogad el.
6.2 A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A jegyzési időszak során forgalomba hozható Befektetési jegyek összmennyisége: minimum 1,000,000,000 HUF. Az
egy Befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség 100,000 HUF, maximálisan jegyezhető mennyiség
5,000,000,000 HUF. Amennyiben a jegyzési időszak során legalább az 1,000,000,000 HUF összeget a Befektetők
nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a jegyzési időszak lezárását követő 5 napon belül
köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékét a Befektető ügyfélszámláján jóváírni.
6.3 Az allokáció feltételei
6.3.1 A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja
Valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést az Alapkezelő a jegyzés lezárásáig 5,000,000,000 HUF
össznévértékig elfogad, az ezen összeghatár feletti jegyzés túljegyzésnek minősül..
6.3.2 A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja
Az Alapkezelő a Tpt. 49. § (3) bekezdése alapján a jegyzési időszak zárónapja, 2013. március 29. előtt is
lezárhatja a jegyzési időszakot, ha a kibocsátásra felkínált maximális mennyiséget a Befektetők lejegyezték
és, ha a jegyzés kezdőnapjától számítva 3 banki nap eltelt. A 2013. március 29-ei zárónap előtti lezárásról az
Alapkezelő egy nappal a lezárás előtt hirdetményt tesz közzé. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását
követően haladéktalanul kezdeményezi az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét. A túljegyzés során
követendő eljárást a következő pont tartalmazza
6.3.3 Az allokációról való értesítés módja
Abban az esetben, ha a Befektetők a jegyzési időszakban az 5,000,000,000 HUF összeget meghaladó
jegyzési igényt adtak le, a jegyzés lezárását követő napon allokációra kerül sor. Az allokációban valamennyi
Befektető részt vesz. A szétosztás a kártyaleosztás szabályai szerint történik, a szétosztás során nem
meghaladva az egyes Befektetők által ténylegesen jegyezni kívánt mennyiséget. Az utolsó osztási sorozatban
megmaradó befektetési jegyek szétosztása véletlenszerűen történik. Az allokáció eredményéről a Forgalmazó
a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a Letéti igazolás postai úton történő eljuttatásával tájékoztatja a
Befektetőket.
6.4 A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára
6.4.1 A fenti ár közzétételének módja
A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak utolsó napján a névértékkel egyező áron, a jegyzési időszak korábbi
napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők. Az Alapkezelő a jegyzési időszak alatt
alkalmazandó jegyzési árfolyamok megállapításához szükséges számítási módszert, a diszkontláb mértékét
és a napi jegyzési árfolyamokat a nyilvános ajánlattételről szóló hirdetményben teszi közzé legkésőbb 7
nappal a jegyzés kezdőnapját megelőzően. Jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a jegyzési
ár szorzata. Jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával egyezett meg.
6.4.2 A fenti ár közzétételének helye
A Befektetési jegyek jegyzési árfolyamai megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén,
a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi
felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon.
6.5 A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek
A Befektetési jegyek első alkalommal történő forgalomba hozatala díjmentes, a Befektetőt közvetlenül terhelő
költségek nem kerülnek felszámításra.

12/33

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk
7.

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

7.1 A befektetési alapkezelő neve, cégformája
Æ Cégnév: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Æ Cégjogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság.
7.2 A befektetési alapkezelő székhelye
Æ Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Az Alap székhelye az Alapkezelő székhelye szerinti tagállammal
megegyező tagállamban található.
Æ Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
7.3 A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma
Æ Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-044283.
Æ Cégbejegyzés ideje, helye: 2000. április 3., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
7.4 A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam
feltüntetése
Æ Alapítás időpontja: 1999. december 31., jogelődje a CIB Befektetési Alapkezelő Kft., alapítva 1997. április 1-én.
Æ Működés időtartama: az Alapkezelő határozatlan időre alakult.
7.5 Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása
CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja,
CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett
Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB
Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Euró Tripla Profit Alap, CIB Aranytartalék
Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap, CIB Élmezőny Alap, CIB Euró Szélessáv Alap, CIB Szélessáv Alap, CIB
Luxusmárkák Alapja, CIB tITánok Alapja, CIB Zártkörű Értékpapír Alap, CIB Zártkörű Értékpapír Alap 2.
7.6 Egyéb kezelt vagyon nagysága
Æ Alapkezelő által kezelt nyilvános befektetési alapok vagyona 2012. december 31-én: 177,067,881,600 HUF.
Æ Alapkezelő által kezelt portfóliók vagyona 2012. december 31-én: 34,143,313,527 HUF.
7.7 A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek
tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott
társaságra nézve jelentőséggel bírnak
Æ Igazgatóság:
; Fabio De Grazia, Igazgatóság elnöke, üzleti elérhetőség: Piazza P. Ferrari 10, 20121 Milan, Italy, az
Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró tevékenységet nem folytat.
; Komm Tibor, Vezérigazgató, az Alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését, ügyvezetését egy
személyben ellátó vezető, Igazgatóság tagja, üzleti elérhetőség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az
Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró tevékenységet nem folytat.
; Alain Dory, Igazgatóság tagja, CIB Bank Zrt. Piaci Kockázat és Likviditás Menedzsment terület vezetője, üzleti
elérhetőség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró
tevékenységet nem folytat.
Æ Felügyelő Bizottság:
; Dr. Király Gábor, Felügyelő bizottsági elnök, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetőség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró tevékenységet
nem folytat.
; Juridesz Magdolna, Felügyelő bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Pénzügyi divízió vezetője, üzleti elérhetőség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró tevékenységet
nem folytat.
; Jonathan Charles Locke, Felügyelő bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetőség:
1027 Budapest, Medve u. 4-14
7.8 A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt
Jegyzett tőke: 600,000,000 HUF (2012. december 31.), amely összeg teljes egészében befizetésre került.
7.9 A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege
Saját tőke: 967,927,000 HUF (2011. december 31.)
7.10 A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma
Alkalmazottainak száma: 14 fő (2011. december 31.)
7.11 Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet
igénybe
Az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében informatikai feladatainak
ellátására harmadik személyt vesz igénybe.
7.12 A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése
Az Alapkezelő az Alap kezelése során alvállalkozóként más befektetési alapkezelőt nem vesz igénybe.
8.

A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
8.1 A letétkezelő neve, cégformája
Æ Cégnév: CIB Bank Zrt.
Æ Cégjogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság.
8.2 A letétkezelő székhelye
Æ Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Æ Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
8.3 A letétkezelő cégjegyzékszáma
Æ Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-041004.
Æ Cégbejegyzés ideje, helye: 1979. november 19., Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
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8.4 A letétkezelő fő tevékenysége
Főtevékenység: egyéb monetáris közvetítés.
8.5 A letétkezelő tevékenységi köre
Tevékenységek: egyéb monetáris közvetítés, pénzügyi lízing, értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, egyéb
pénzügyi kiegészítő tevékenység, m.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, kockázatértékelés, kárszakértés, biztosítási
ügynöki, brókeri tevékenység, biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége, üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás, m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
8.6 A letétkezelő alapításának időpontja
Alapítás időpontja: 1979. november 9.
8.7 A letétkezelő jegyzett tőkéje
Jegyzett tőke: 145,000,000,002 HUF (2012. szeptember 30.).
8.8 A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
Letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:
200,926,695,422 HUF (2012. június 30.).
8.9 A letétkezelő alkalmazottainak száma
Alkalmazottainak száma: 2,772 fő (2011. december 31.).
9.

A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
9.1 A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
Æ Cégnév: KPMG Hungária Kft.
Æ Cégjogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
Æ Könyvvizsgáló természetes személy neve: Henye István, mint a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálója.
9.2 A könyvvizsgáló társaság székhelye
Æ Székhely: H-1139 Budapest, Váci út 99.
Æ Levelezési cím: H-1139 Budapest, Váci út 99.
9.3 A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
Æ KPMG Hungária Kft. kamarai nyilvántartási száma: 000202.
Æ Henye István kamarai nyilvántartási száma: MKVK-005674.
9.4 Természetes személy könyvvizsgáló neve
A könyvvizsgáló személyéhez további információk nem tartoznak.
9.5 Természetes személy könyvvizsgáló címe
A könyvvizsgáló személyéhez további információk nem tartoznak.
9.6 Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
A könyvvizsgáló személyéhez további információk nem tartoznak.
9.7 Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli
információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni
Az Alap működési formája nyilvános befektetési alap, így a zártkörű befektetési alapokkal szemben az éves és
féléves jelentésekben közölt számviteli információkat könyvvizsgáló által felül kell vizsgáltatni.

10. OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL
TÖRTÉNIK

10.1 A tanácsadó neve, cégformája
Az Alapkezelő az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külső tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.
10.2 A tanácsadó székhelye
Az Alapkezelő az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külső tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.
10.3 A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve
Az Alapkezelő az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külső tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.
10.4 A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók
kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve
Az Alapkezelő az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külső tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.
10.5 A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei
Az Alapkezelő az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külső tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.
11. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT)
11.1 A forgalmazó neve, cégformája
Cégnév: CIB Bank Zrt., cégjogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság
11.2 A forgalmazó székhelye
CIB Bank Zrt.: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
11.3 A forgalmazó cégjegyzékszáma
CIB Bank Zrt.: Cg. 01-10-041004.
11.4 A forgalmazó tevékenységi köre
CIB Bank Zrt.: főtevékenység: egyéb monetáris közvetítés
11.5 A forgalmazó alapításának időpontja
CIB Bank Zrt.: 1979. november 9.
11.6 A forgalmazó jegyzett tőkéje
CIB Bank Zrt.: 145,000,000,002 HUF
11.7 A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
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CIB Bank Zrt.: 200,926,695,422 HUF
11.8 A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő
felé történő továbbításának lehetősége
Az Alapkezelő kérésére a Forgalmazók tájékoztatást adhatnak az Alapkezelő számára a Befektetőknek az Alap
Befektetési jegyeinek forgalmazásához kapcsolódó adatairól. Az Alapkezelő részére átadott adatokat kizárólag az
értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések betartásával, az Alap kezeléséhez szükséges célra, különösen a
Befektetők tájékoztatása, az Alapkezelőnek az Alaphoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja céljából használja
fel.
12. AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
12.1 Az ingatlanértékelő neve
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.2 Az ingatlanértékelő székhelye
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.3 Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.4 Az ingatlanértékelő tevékenységi köre
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.5 Az ingatlanértékelő alapításának időpontja
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.6 Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.7 Az ingatlanértékelő saját tőkéje
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
12.8 Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma
Az Alap elsődleges eszköz-kategóriája szerinti besorolása értékpapír
ingatlanértékelőt nem alkalmaz.
13. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A Közreműködő szervezetekhez további információk nem tartoznak.

befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
befektetési alap, így az Alapkezelő
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évi CXX. Törvé
ény a tőkepiac
cról (Tpt.)
Æ 2007. é
évi CXXXVI. Törvény
T
a pé
énzmosás és a terrorizmus
s finanszírozá
ása megelőzééséről és meg
gakadályozásáról
(Pmt.)
Æ 2007. é
évi. CXXXVIIII. törvény a befektetési vá
állalkozásokró
ól és az áruttőzsdei szolgááltatókról, valamint az álta
aluk
végezhe
ető tevékenys
ségek szabályairól (Bszt.)
Æ 2010. é
évi CLVIII. Törv
vény a Pénzügyi Szervezettek Állami Felü
ügyeletéről
Æ 2011. é
évi CXCIII. Törrvény a befekttetési alapkeze
előkről és a ko
ollektív befektetési formákróól (Batv.)
Æ 344/201
11. (XII. 29.) Korm.
K
rendelett a befektetés i alapkezelőre
e vonatkozó sz
zervezeti, összzeférhetetlens
ségi, üzletvitelli és
kockáza
atkezelési köv
vetelményekrő
ől
Æ 345/201
11. (XII. 29.) Korm.
K
rendelett a befektetésii alapok befek
ktetési és hitelfelvételi szabáályairól

II.

A befekte
etési jegyrre vonatkoz
zó informá ciók (soroz
zatonként)

4.

A BEFEKTE
ETÉSI JEGY IS
SIN AZONOSÍT
TÓJA
CIB Stabil E
Európa Alap esetében:
e
HU0
0000712112
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5.

A BEFEKTE
ETÉSI JEGY NÉ
ÉVÉRTÉKE
CIB Stabil E
Európa Alap esetében:
e
10,0
000 HUF.

6.

A BEFEKTE
ETÉSI JEGY DE
EVIZANEME
CIB Stabil E
Európa Alap esetében:
e
mag
gyar forint.

7.

A BEFEKTE
ETI JEGY ELŐÁ
ÁLLÍTÁSÁNAK
K MÓDJA
A Befektetési jegyek előállítása dem
materializált fo
ormában törté
énik, nem kerülnek kinyom
mtatásra. Ame
ennyiben az Alap
A
Befektetésii jegyeinek je
egyzése sikeres volt és a Felügyelet az Alapot nyilv
vántartásba vvette, az Alap
pkezelő utasíttása
alapján a K
KELER Zrt. az
zokat megkeletkezteti. A n
nyilvántartásba
a vételt követő
ően az Alapke
kezelő haladék
ktalanul értesíti a
KELER Zrtt.-t a Befektettők Számlavez
zetőinek szem
mélyéről és a Számlavezettők központi éértékpapír-szá
ámláin jóváírandó
értékpapír darabszámróll. A KELER Zrt. az értesíté
és alapján a Befektetési
B
jegyeket a Szám
mlavezetők érttékpapír-szám
mláin
haladéktala
anul jóváírja.

8.

A BEFEKTE
ETÉSI JEGYRE
E VONATKOZÓ
Ó TULAJDONJO
OG IGAZOLÁSÁNAK ÉS NYIL
LVÁNTARTÁSÁ
ÁNAK MÓDJA
A Számlavezetők jóváírják a Befektetők számláin a lejegyzett, fo
orgalmazott Befektetési jegyyeket, amelye
ek tulajdonjogát a
Számlavezzető által kiállított számla
akivonat, letétti igazolás ig
gazolja. A Befektető értéékpapír-számlá
áján végreha
ajtott
műveletről a Számlavez
zető számlakiivonatot állít ki és azt az üzletszabályz
zatában meghhatározott mó
ódon megküld
di a
Befektetőne
ek. A Számla
avezető az érrtékpapír-szám
mla forgalmárról és egyenle
egéről a Befeektető kérésérre haladéktala
anul
tájékoztatásst ad. A szám
mlakivonat az értékpapír
é
tula
ajdonjogát harrmadik szemé
élyek felé a kiáállítás időponttjára vonatkoz
zóan
igazolja. A számlakivona
at nem ruházható át és nem
m lehet engedm
ményezés tárg
gya.

9.

A BEFEKTE
ETŐNEK A BEF
FEKTETÉSI JE
EGY ÁLTAL BIZ
ZTOSÍTOTT JO
OGAI
Æ A Befektető jogosultt a következő
ő dokumentum
mokat kérése
e alapján a Forgalmazóna
F
ak az ügyfélfo
orgalom szám
mára

Æ
Æ
Æ
Æ

rendelkkezésre álló helyiségeiben ügyfélfogadássi időben téríttésmentesen átvenni, valam
mint tájékozta
atás kapni elé
érési
helyükre
e vonatkozóla
ag:
; az A
Alap Tájékozta
atója és Kezelési szabályza
ata,
; az A
Alap Kiemelt befektetői
b
inforrmációi,
; a Be
efektetési jegy
yek forgalomba hozatalára vvonatkozó Hirdetmény,
; az A
Alap féléves je
elentései és év
ves jelentései,,
; az A
Alap havi portffóliójelentései,,
; az A
Alapkezelő álta
al közzétett to
ovábbi rendsze
eres és rendkíívüli tájékoztattások, hirdetm
mények,
; az A
Alapkezelő Üz
zletszabályzatá
ának mindenkkor hatályos pé
éldánya.
A Befekktető jogosult a Befektetési jegyek egy B
Befektetési jegyre jutó Netttó eszközértékken történő visszaváltására
a. A
Befekte
etési jegyek ko
orlátozás nélkü
ül, szabadon á
átruházhatóak
k.
Az Alap
p befektetési politikája által biztosított tőkevédelem értelmében a Befektető jjogosult a Be
efektetési jeg
gyek
névérté
ékének lejáratk
kori ellenértékére.
A Befekktető jogosult az Alap esettleges végelszzámolásakor vagy
v
felszámo
olásakor a vaagyon költsége
ekkel csökken
ntett
arányoss hányadának
k felvételére.
A Befektető rendelk
kezik mindazo
on további jog
gokkal, amely
yek a jelen Tájékoztatóba
T
an és Kezelési szabályzattban
valamin
nt a vonatkozó
ó jogszabályok
kban foglaltak .

10.. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE
E VONATKOZÓ
Ó EGYÉB INFO
ORMÁCIÓK
A Befekteté
ési jegyekhez további inform
mációk nem ta
artoznak.

III.. A befekte
etési alap befektetés
b
i politikája és céljai, ezen
e
belül különösen
n
11.. A BEFEKTE
ETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI
B
CÉLJAINAK, S
SPECIALIZÁCIÓJÁNAK LEÍR
RÁSA, FELTÜN
NTETVE A PÉN
NZÜGYI CÉLOK
KAT
IS (PL.: TŐK
KENÖVEKEDÉ
ÉS VAGY JÖVE
EDELEM, FÖLD
DRAJZI VAGY IPARÁGI
I
SPEC
CIFIKÁCIÓ)
Æ Az Ala
ap befektetés
si célja, hogy befektetésii eszközkosa
arának futamidő utolsó 115 hónapjába
an elért átla
agos

teljesítm
ményét maxim
mum 25.00%-ig (365 napo
os bázison sz
zámított, éves hozam: 11.77%, EHM=11..77%) elérhettővé
tegye a Befektetők sz
zámára. Az Alap befektetéssi politikája nem
m biztosítja a futamidő alattti minimum ho
ozam fizetésétt.
Æ Az Alap
p pénzügyi céljja, hogy tőken
növekményt é rjen el.
Æ Az Alap
p földrajzi sp
pecializációja: fejlett Európ
pa, az Alap iparág és dev
vizális kitettséég szerinti sp
pecializációt nem
n
alkalma
az.

12.. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, A BEFEKTE
ETÉSI ALAP C ÉLJAI MEGVA
ALÓSÍTÁSÁNAK
K ESZKÖZEI
A hozamterrmelő eszköz általános bem
mutatása
A CIB Sttabil Európa Tőkevédett Származtatottt Alap (a továbbiakban: Alap) hozaamtermelő eszközét a világ
v
urópai átlagho
legversenyképesebb ors
szágai közé so
orolható, az eu
oz képest kedvezőbb költséégvetési helyz
zettel, növeked
dési
kilátásokka
al, országkoc
ckázati megíttéléssel, vala
amint az inn
novációt kiem
melten támoggató környez
zettel rendelk
kező
Németország, Svájc, és
s Svédország részvénypiaccait reprezentá
áló Deutscherr Aktienindex (DAX), a Sw
wiss Market In
ndex
(SMI) és a Stockholm 30
0 Index (OMX)) részvényinde
exekből egyen
nlő arányban összeállított
ö
inndexkosár jelenti.
Æ Deutsch
her Aktienind
dex (DAX): A DAX indexx részvénykos
sarában a 30 legnagyobbb német válllalat található
ó, a
részvén
nyindex szekttorálisan kieg
gyensúlyozott,, jól diverzifik
kált részvény
y-portfóliót jellent, amely a német tőzs
sdei
kapitalizzáció 80%-át lefedi. A DAX
X indexben szzereplő, néhán
ny itthon is jóll ismert világvvállalat: Adida
as, Allianz, BA
ASF,
BAYER
R, BMW, Comm
merzbank, Da
aimler, Deutsc he Bank, Lufth
hansa, Deutsc
che Post, Deuutsche Telekom
m, E.ON, Hen
nkel,
Linde, M
MAN, METRO
O, SAP, Siem
mens, Thysse nKrupp, Volks
swagen. Ném
metország Eurrópa legmegh
határozóbb és
s az
USA, K
Kína és Japán
n után világ 4. legerősebb ipari és gazd
dasági hatalma. Gazdaságáának vezető ágai:
á
gépgyárrtás,
vegyipa
ar, elektronika.
Æ Swiss M
Market Index (SMI): Az SM
MI index kosarrában a zürich
hi tőzsde 30 legnagyobb, vvilághírű vállallata található, így
többek között pl.: Credit Suiss
se, Nestlé, Novartis, Ro
oche, UBS stb. Svájc eegyike a világ legfejlette
ebb,

17/33

legversenyképesebb és legstabilabb gazdaságainak. Legjelentősebb gazdasági ágazatok: gyógyszeripar, bankszektor,
gépgyártás (orvosi műszer, óra, textilipari berendezések), élelmiszeripar (édesség, tejtermékek), mezőgazdaság
(állattenyésztés), idegenforgalom - turizmus.
Æ Stockholm 30 Index (OMX): Az OMX kosarában a stockholmi tőzsde 30 legnagyobb, világhírű vállalata található, így
többek között pl.: Electrolux, Nordea, Scania, Skansa, SKF, Volvo stb. Svédország szintén egyike a világ legfejlettebb,
legversenyképesebb és legstabilabb gazdaságainak. Legjelentősebb gazdasági ágazatai: gépgyártás, vaskohászat,
papíripar, mezőgazdaság (állattenyésztés).
13. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL
ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
ALKALMAZÁSA
Æ Az Alap portfóliójának lehetséges eszközkategóriáira vonatkozó részletek a jelen pont mellett a következő pontban

találhatóak.
Æ Az Alap portfóliója származtatott terméket tartalmaz, ezért az Alapba történő befektetés a szokásostól eltérő

kockázattal jár. Az Alap a befektetési stratégiában leírt opción kívül további származtatott ügyleteket nem köt. A
származtatott termékek nettó pozíciójának a 345/2011. kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti korrigált
összértéke legfeljebb kétszerese, korrekció nélküli összértéke legfeljebb nyolcszorosa lehet az Alap Saját tőkéjének.
14. AZ EGYES PORTFOLIÓELEMEK MAXIMÁLIS, ILLETVE MINIMÁLIS VAGY TERVEZETT ARÁNYA
Adatok
%-os f ormában

CIB Stabil Európa
Tőkev édett
Származtatott Alap
min

Lekötött
bankbetétek,
folyószámla,
követelések,
kötelezettségek
f orint

cél

max

25

90

100

25

90

100

dev iza

0

0

100

állampapírok

0

0

100

belf öldi

0

0

100

0

10

100

0

10

100

Értékpapírok

külf öldi
v állalati és banki
kötv ény ek
belf öldi
külf öldi
jelzáloglev elek
részv ény ek
belf öldi
külf öldi
kollektív
bef ektetési
értékpapír
Származtatott
ügyletek
tőzsdén kív üli
határidős
opciók

A származtatott ügyletek értéke a futamidő alatt jelentősen változhat, ez azt eredményezi, hogy az Alap vagyonán belüli
részarányát, és ezáltal a többi portfólióelem részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal meghatározni.
15. A BEFEKTETÉSI POLITIKA MINDEN ESETLEGES KORLÁTOZÁSA, VALAMINT BÁRMELY OLYAN TECHNIKA, ESZKÖZ VAGY
HITELFELVÉTELI JOGOSÍTVÁNY, AMELY A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉHEZ FELHASZNÁLHATÓ
Æ Az Alap portfóliója elemeit kizárólag az alábbi eszközökbe fektethetik:
; 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) a), b), c) és d) pontjában felsorolt átruházható értékpapírok, pénzpiaci

eszközök, ahol a 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) a) szerint szabályozott piacnak a 2010/C 348/09. MIFID
előírásait végrehajtó nemzeti intézkedésben foglaltakat tekintjük, valamint 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) c)
szerint harmadik ország tőzsdéjének tekintjük az RTS Stock Exchange-t (http://www.rts.ru), az Istanbul Stock
Exchange-t (http://www.ise.org/Home.aspx), a Zagreb Stock Exchange-t (http://www.zse.hr), a Belgrade Stock
Exchange-t (http://www.belex.rs), a Montenegro Stock Exchange-t (http://www.mnse.me), a Macedonian Stock
Exchange-t (http://www.mse.mk), a Banja Luka Stock Exchange-t (http://www.blberza.com), a Sarajevo Stock
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Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ
Æ

Æ
Æ

Æ

Æ
Æ

Exchange-t (http://www.sase.ba), a Tirana Stock Exchange-t (http://www.tmx.com), a Belarusian Currency and
Stock Exchange-t (http://www.bcse.by), a Georgian Stock Exchange-t (http://www.gse.ge),
; 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) a), b), c) és d) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő egyéb állampapírok,
; 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) e) pontja szerinti feltételeknek megfelelő befektetési jegyek, egyéb kollektív
befektetési értékpapírok,
; 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) h) pontja szerinti pénzpiaci eszközök,
; bankbetétek, folyószámlán elhelyezett összegek az Alap befektetési politikájának megvalósításához szükséges
devizanemekben,
; járulékos likvid eszközök,
; származtatott ügyletek.
Amennyiben a jelen pontban rögzített befektetési korlátok illetve a portfólióelemek Kezelési szabályzat III. fejezetének
14. pontjában szereplő lehetséges arányainak megsértése az Alap portfóliójában található eszközök értékelési árainak
változása miatt következik be, az Alapkezelő legfeljebb 30 napon belül biztosítja az Alap jelen pontban rögzített
befektetési korlátoknak, illetve a portfólióelemek Kezelési szabályzat III. fejezetének 14. pontjában szereplő lehetséges
arányainak történő megfelelését.
Az Alapkezelő a vele szembeni mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való maradéktalan megfelelés biztosítása
érdekében az Alapkezelőtől elvárható legnagyobb gondossággal tartja be a jelen pontban rögzített befektetési
korlátokat illetve a portfólióelemek Kezelési szabályzat III. fejezetének 14. pontjában szereplő lehetséges arányait,
viszont amennyiben ezek megsértése az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának az Alap portfóliójára
gyakorolt hatása miatt következik be, akkor ennek elkerülésére az Alapkezelőnek előzetesen nincs lehetősége. Így
ebben az esetben az Alapkezelőnek a jelen pontban rögzített befektetési korlátokat illetve a portfólióelemek Kezelési
szabályzat III. fejezetének 14. pontjában szereplő lehetséges arányait kizárólag a megsértést követően a piaci
körülmények függvényében lehető legrövidebb időn belül, utólag van módja helyreállítani és ismételten betartani.
Az Alapkezelő az Alap portfóliójában található eszközökre kötött adásvétel ügyletek elszámolásához az Alap
portfóliójában járulékos likvid eszközöket tarthat, amelyek a portfólióelemek Kezelési szabályzat III. fejezetének 14.
pontjában szereplő lehetséges arányaitól átmenti eltéréseket okozhatnak, különösen a még elszámolás alatt lévő
adásvétel ügyletek során.
Az Alapkezelő az Alap portfóliójában található eszközökre kötött adásvétel ügyletek, az Alap által fizetendő költségek
felszámítása, időbeli elhatárolása, pénzügyi rendezése, az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során
az Alapot megillető követeléseket illetve az Alapot terhelő kötelezettségeket szereznek, melyek egyenlege a jelen
pontban rögzített befektetési korlátoknak, illetve a portfólióelemek Kezelési szabályzat III. fejezetének 14. pontjában
szereplő lehetséges arányainak történő megfelelése szempontjából az Alap folyószámláján elhelyezett összegeket
módosító tényezőként kerül figyelembe vételre.
Az Alap egyetlen kibocsátóban sem szerezhet minősített befolyást, illetve nyilvánosan működő részvénytársaságban
nem szerezhet nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget megalapozó befolyást.
Az Alap nem köteles betartani az e részben foglalt befektetési korlátokat a tulajdonában lévő átruházható
értékpapírokhoz vagy pénzpiaci eszközökhöz tartozó jegyzési jogok gyakorlása során, illetve a korlátoknak az Alapon
kívül álló okból történő túllépése esetén. Az Alap ilyen túllépés esetén az eladási ügyletei során - a befektetők
érdekeinek figyelembevételével - a lehető leghamarabb, de legkésőbb 90 napon belül köteles megfelelni a fenti
korlátoknak.
Az Alap a kockázatmegosztás szempontjainak figyelembe vétele mellett nem kötelesek betartani a 345/2011.
kormányrendelet 2. §-ban meghatározott befektetési korlátokat a Felügyelet nyilvántartásba történő bejegyző
határozatának kiállítását követő 6 hónapon keresztül.
Az Alap nem fektethet be a saját maga által kibocsátott befektetési jegybe.
Az Alapnak az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásaival kötött, valamint az Alapkezelő által kezelt egyéb kollektív
befektetési formák, valamint portfóliók egymás közötti ügyletei esetén az ügylet kötésekor érvényben lévő piaci árat
dokumentálni kell.
Az Alap nem vásárolhatnak az Alapkezelő tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket, és nem értékesíthet pénzügyi
eszközt az Alapkezelő részére.
Az Alap nem vásárolhat az Alapkezelő által kibocsátott értékpapírt, valamint az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásai által
kibocsátott értékpapírt a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok kivételével, ideértve a nyilvános nyílt végű
kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat és a tőzsdére bevezetett értékpapírokat is.
Ha az Alapkezelő az Alap eszközeit olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába fekteti
be, amelyet az Alapkezelő, vagy a vele szoros kapcsolatban lévő másik befektetési alapkezelő kezel - ideértve azt az
esetet is, amikor a befektetési alapkezelő alvállalkozóként kezeli az Alapot -, a befektetéssel, illetve annak
megszüntetésével kapcsolatosan az Alapra eladási és visszaváltási jutalék nem terhelhető.
Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektethetik a 345/2011. kormányrendelet 17. § (1) bekezdésben nem említett
értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe.
Az Alap eszközeinek 10%-át fektethetik be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott átruházható értékpapírokba,
pénzpiaci eszközökbe. 15%-os korlát alkalmazható, olyan átruházható értékpapírok esetében, amelyeket szabályozott
piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren forgalmaznak, valamint az utolsó naptári negyedévben mért napi
átlagos forgalmuk meghaladja a 100 millió HUF összeget. 25%-os korlát alkalmazható a Magyarországon székhellyel
rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek esetében, olyan kötvények esetében, amelyek
kibocsátója egy tagállamban székhellyel rendelkező és jogszabálynál fogva a kötvénytulajdonosok érdekeinek
védelmére létrehozott különleges állami felügyelet hatálya alatt álló hitelintézet, feltéve, hogy ez utóbbinak a kötvények
kibocsátásából befolyt összegeket jogszabálynál fogva olyan eszközökbe kell befektetni, amelyek a kötvények
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Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

futamideje alatt mindvégig alkalmasak a kötvényekhez rendelt követelések kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó
felszámolása esetén első helyen a tőke visszatérítésére és a felhalmozott kamat kifizetésére kell felhasználni.
Amennyiben az Alap eszközeinek több mint 10%-át fektetik az e bekezdés hatálya alá tartozó, egy kibocsátó által
kibocsátott értékpapírokba, ezeknek a befektetéseknek az összértéke nem haladhatja meg az Alap eszközeinek 80%át. 35%-os korlát alkalmazható abban az esetben, ha az átruházható értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök
kibocsátója vagy garanciavállalója egy EGT-állam, annak helyi hatósága, harmadik ország, vagy olyan nemzetközi
közjogi szerv, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja.
Az Alap eszközeinek 40%-át nem haladhatja meg azon kibocsátók átruházható értékpapírjainak és pénzpiaci
eszközeinek összértéke, amelyekben az Alap által történő befektetések értéke egyenként meghaladja az Alap
eszközeinek 10%-át. Ez nem vonatkozik azokra a bankbetét elhelyezésekre illetve OTC származtatott ügyletekre,
amelyeket az Alap a CIB Bank Zrt.-vel vagy bármely más, prudenciális felügyelet hatálya alatt álló hitelintézettel
kötöttek. Az előző pont szerinti 25%-os illetve 35%-os korláttal szabályozott értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket a
40%-os korlát alkalmazása szempontjából nem kell figyelembe venni.
Az Alap eszközeinek 100%-át fektetheti EGT vagy OECD tagállam által kibocsátott vagy garantált állampapírokba és
nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ha
eszközeinek legfeljebb 35%-át fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.
Az Alap eszközeinek 20%-ot meghaladó részét a CIB Bank Zrt.-nél pénzpiaci eszközökbe, lekötött bankbetétekbe
fektetheti.
Az Alap egy kibocsátó szavazásra nem jogosító részvényeinek legfeljebb 10%-át, egy kibocsátó hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírjainak legfeljebb 20%-át szerezheti meg. Ez utóbbi korlát figyelmen kívül hagyható a
megszerzés időpontjában, amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bruttó értékét vagy a forgalomba
hozandó értékpapírok nettó értékét ebben az időpontban nem lehet meghatározni. Nem kell figyelembe venni a jelen
bekezdésben szereplő korlátokat: az EGT-állam vagy annak önkormányzata által forgalomba hozott vagy garantált
átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök esetében, a harmadik ország által forgalomba hozott vagy garantált
átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök esetében, nemzetközi pénzügyi intézmény, valamint az olyan
nemzetközi közjogi szervezetek által kibocsátott átruházható értékpapírok esetében, amelyeknek egy vagy több
tagállam a tagja.
Az Alap a Kezelési szabályzat III. fejezet, 21. pontjában található kivételektől eltekintve eszközeiknek legfeljebb 20%-át
fektetheti egy adott befektetési alap befektetési jegyeibe, vagy egyéb kollektív befektetési forma értékpapírjába.

16. A PORTFÓLIÓ DEVIZÁLIS KITETTSÉGE
Az Alap 0-100%-os valamint akár 30%-ot meghaladó célarányban fektethetnek a Befektetési jegyek pénznemével
megegyező illetve attól eltérő devizában denominált eszközökbe.
17. HA A TŐKE-, ILLETVE HOZAMÍGÉRET A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL VAN ALÁTÁMASZTVA, AKKOR
A MÖGÖTTES TERVEZETT TRANZAKCIÓK LEÍRÁSA
Æ Betétek és pénzpiaci eszközök

Az Alap esetében bankbetétek biztosítják, hogy az Alap Befektetési jegyeinek árfolyama a futamidő végére
mindenképp elérje a Kezelési szabályzat VII. fejezetének 34.2 pontja szerint meghatározott árfolyamértéket. Ennek
érdekében az Alap vagyonában olyan speciális, fix kamatozású pénzpiaci eszközök találhatók, amelyek lejárata és
kamatperiódusa igazodik az Alap futamideje alatti tőkevédett visszafizetést ígérő időponthoz. A kamatláb úgy kerül
meghatározásra, hogy a pénzpiaci eszközök kamattartalma és a pénzpiaci eszközökbe fektetett tőke együttesen
legalább elérje a tőkevédett visszafizetéshez szükséges összeget. Állampapírokba, rövid futamidejű pénzpiaci
eszközökbe és banki betétekbe történő további befektetések célja, hogy az Alap futamideje során felmerülő,
működéssel kapcsolatos költségek fedezése megtörténjen. Az Alap befektetési politikája által nyújtott tőkevédettség a
Befektetési jegyek tőkevédett értékének visszafizetését kizárólag a Kezelési szabályzat VII. fejezet 34.2 pontban
meghatározott időpontban biztosítja. A futamidő alatt a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása kedvező és
kedvezőtlen irányban egyaránt jelentős lehet! Ennek az eszközcsoportnak az értéke az Alap hozamát termelő Opciók
megkötésének időpontjában az Alap vagyonán belül hozzávetőleg 90%-os arányt fog képviselni.
Æ Opció
Az Alap esetében az Alap hozamtermelő eszközkosarának teljesítményéből való részesedést vételi Opció biztosítja.
Az Opció mindenkori értéke a hozamtermelő eszköz teljesítményét fogja tükrözni a későbbiekben ismertetett szabályok
szerint. Ha hozamfizetéskor a hozamtermelő eszköz árfolyamértéke 0, vagy negatív lesz, akkor az Alapkezelő nem
érvényesíti az Opciót. Tehát, ebben az esetben az Opció hozama 0 lesz. Így az Opció eredménye nem érinti a
tőkevédett visszafizetéshez szükséges tőke megtérülését. Az Opció lehívása csak hozamfizetéskor történhet meg. Az
Opció elszámolására fizikai teljesítéssel nem kerülhet sor. Az Opció megkötését követően azok értéke az Alap
vagyonán belül hozzávetőleg 10%-os arányt fog képviselni.
18. HITELFELVÉTELI SZABÁLYOK
Æ Az Alap eszközeinek 10%-a erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alap jogosultak a
hitelfelvételhez óvadékot nyújtani.
Æ Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Æ Nem minősül hitelfelvételnek az Alapot terhelő fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított,
legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetősége.
Æ Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhatnak kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még
ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására.
Æ Az Alap nem köthet fedezetlen eladási ügyleteket.
Æ Az Alap a jelen Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint jogosultak az eszközei terhére
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származtatott ügyleteihez óvadékot nyújtani.
Æ Az Alap értékpapírkölcsön ügylet keretében nem vehet, illetve nem adhat kölcsön értékpapírt. Az Alap

értékpapírkölcsön ügylet keretében kölcsön vehetnek, illetve kölcsön adhatnak értékpapírt. A Kezelési szabályzat III.
fejezetének 15. pontja szerinti befektetési korlátoknak való megfelelés szempontjából az egyes értékpapírok összes
eszközön belüli arányának számításakor figyelembe kell venni az Alap nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem kell
figyelembe venni azonban a kölcsönvett értékpapírt.
19. AZON ÉRTÉKPAPÍROKAT KIBOCSÁTÓ VAGY GARANTÁLÓ ÁLLAMOK, ÖNKORMÁNYZATOK VAGY NEMZETKÖZI
SZERVEZETEK, AMELYEKNEK AZ ÉRTÉKPAPÍRJAIBA AZ ALAP ESZKÖZEINEK TÖBB MINT 35%-ÁT FEKTETI

Az Alap eszközeinek 100%-át fektetheti EGT vagy OECD tagállamok, példaképpen úgy, mint Németország, Svájc, és
Svédország, által kibocsátott vagy garantált állampapírokba és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy
garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ha eszközeinek legfeljebb 35%-át fekteti egy adott sorozatba tartozó
értékpapírba.
20. A LEKÉPEZETT INDEX BEMUTATÁSA ÉS AZ EGYES ÉRTÉKPAPÍROK INDEXBELI SÚLYÁTÓL VALÓ ELTÉRÉSÉNEK
MAXIMÁLIS NAGYSÁGA

Az Alap a hozamtermelést befolyásoló mögöttes összetett befektetési eszközök, indexek hozamfizetési szabályok szerinti
leképezése érdekében a Kezelési szabályzat III. fejezet 16. pontja szerinti származtatott ügyleteket köthet.
21. AZON BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE A BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP
ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 20%-ÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁN BEFEKTETNI

Az Alap eszközeit nem fektetheti más befektetési alapok befektetési jegyeibe, vagy egyéb kollektív befektetési forma
értékpapírjába.
22. A CÉL-AEKBV, ILLETVE ANNAK RÉSZALAPJÁNAK MEGNEVEZÉSE
Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap, nem tekinthető sem cél- sem gyűjtő ÁÉKBV-nek
(átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások).
23. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az Alap befektetési korlátaihoz további információk nem tartoznak.
24. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
24.1 Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek
alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség
Az Alap származtatott ügyleteket a jelen pont alábbi alpontjai szerint alkalmazhat.
24.2 A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre
Az Alap a befektetési stratégiában leírt opción kívül további származtatott ügyleteket nem köthet.
24.3 Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt
Az Alap származtatott ügyleteket a vonatkozó jogszabályok szerint alkalmaz.
24.4 A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok
Æ Az Alap kizárólag a befektetési stratégiában szereplő célok elérése érdekében köthet származtatott ügyleteket,
beleértve az árualapú származtatott ügyleteket is, azzal a feltétellel, hogy árualapú származtatott ügyletek
esetében az ügylet nem zárulhat fizikai teljesítéssel. Az Alap eszközeinek 20%-át meghaladhatja az egy
befektetési szolgáltatónál, így többek között a CIB Bank Zrt.-vel, kötött származtatott ügyletek értéke.
Æ Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével, korrekció nélkül számított teljes nettósított kockázati
kitettsége nem haladhatja meg az Alap Nettó eszközértékének nyolcszorosát. Az Alap származtatott ügyletek
figyelembevételével számított, korrigált teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap Nettó
eszközértékének kétszeresét, amely esetben az Alap nettó pozíciójának számításához az alábbi szorzókat kell
alkalmazni:
; deviza eszközök esetében: 0.25,
; 3 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötvény, kamatláb pozíció esetében: 0.25,
; 1-3 év közötti hátralévő futamidejű kötvény, kamatláb pozíció esetében: 0.15,
; 1 évnél rövidebb hátralévő futamidejű kötvény, kamatláb pozíció, az Alap kibocsátási devizájában,
folyószámlán elhelyezett összegek, követelések esetében: 0.10,
; egyéb pénzügyi eszközök esetében: 1.00.
Æ Az Alapnak az egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 345/2011.
kormányrendelet az adott eszközre megállapított befektetési korlátait. E szabály alkalmazása során nem kell
figyelembe venni az indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, ha egy
átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz az adott eszközön alapuló származtatott ügyletet is tartalmaz.
24.5 Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai
A teljes nettósított kockázati kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek
abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét
az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő
kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő
kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek
való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezésé céljából kötött
származtatott ügyletek nem kerülnek figyelembe vételre.
24.6 Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése
Az Alap a hozamtermelést befolyásoló mögöttes összetett befektetési eszközök, indexek hozamfizetési szabályok
szerinti leképezése érdekében a Kezelési szabályzat III. fejezet, 16. pontja szerinti származtatott ügyleteket köthet.

21/33

24.7 Az érttékeléshez fe
elhasználni kíívánt árinform
mációk forrás
sa
Æ Tő
őzsdén kívüli, nem szabvá
ányosított, eg
gyedi, opciós típusú, szárm
maztatott ügyyletek esetébe
en az üzletkö
ötés
árffolyama és napi
n
értékelési ár informáciió forrásának az opciókat árazni képess kereskedők T napi vételii és
ela
adási árfolyam
mából számított középárfo lyamot tekintjjük, amennyib
ben azok nem
m régebbiek, mint 30 nap.. 30
na
apnál régebbi árak eseté
ében valamelyy nemzetköz
zileg, elismertt hiteles adaatszolgáltató (Bloomberg L.P.
L
(w
www.bloomberrg.com), sup
perderivativess (www.superderivatives.c
com) által számított középárfolyamot
alkkalmazunk.
Æ Tő
őzsdén kívüli, nem szabván
nyosított, egye
edi, forward típusú, devizárra szóló szárm
maztatott ügyle
etek esetében
n az
üzzletkötés árfollyama, napi elszámolóe
éss értékelési ár
á információ forrásának aaz üzletkötés végrehajtásá
ának
he
elyszínéül szo
olgáló devizak
kereskedő devvizaárfolyama
ait, valamint a Thomson Reeuters Ltd. (w
www.reuters.com)
ad
datszolgáltató által közzétettt BUBOR illetvve LIBOR érté
éket tekintjük.
Æ Tő
őzsdei, szabvá
ányosított, futtures típusú sszármaztatott ügyletek esettében az üzleetkötés árfolya
ama és a tőzs
sdei
elsszámolóár in
nformáció forrásának az üzletkötés végrehajtásána
v
ak helyszínééül szolgáló alábbiak sze
erint
me
eghatározott tőzsdei
t
keresk
kedési helyszíínek:
; 345/2011. kormányrende
k
let 2. § (1) a)) és a 2010/C
C 348/09. MiFID előírásait vvégrehajtó ne
emzeti intézke
edés
szerinti szab
bályozott piaco
ok,
elet 2. § ((1) c) szerin
nt harmadik ország tőzssdéi: RTS Stock
S
Exchange
; 345/2011. kormányrende
(http://www.rts.ru), Istanb
bul Stock E
Exchange (htttp://www.ise.o
org/Home.aspxx), Zagreb Stock
S
Exchange
(http://www.z
zse.hr), Belg
grade Stockk Exchange (http://www.belex.rs), M ontenegro Stock
S
Exchange
(http://www.mnse.me), Macedonian
M
S
Stock Exchan
nge (http://ww
ww.mse.mk), B
Banja Luka Stock Exchange
(http://www.blberza.com), Sarajevo Stock Exchange (http:///www.sase.baa), Tirana Stock
S
Exchange
(http://www.ttmx.com), Be
elarusian Currrency and Stock
S
Exchan
nge (http://ww
ww.bcse.by), Georgian Sttock
Exchange (h
http://www.gse
e.ge).
24.8 Amen
nnyiben azon
n származtatott ügylet jjellemzői, am
melybe a be
efektetési alaap befektet, különböznek a
jogszzabály által a származtatott ügyletek
kre vonatkoz
zóan meghatározott áltaalános jellem
mzőktől, az erre
e
vonattkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott szárrmaztatott üg
gylet jellemző
őit és kockáza
atát
Az Alap által kötöttt származtato
ott ügyletek m
megfelelnek jo
ogszabály által a származztatott ügylete
ekre vonatkozóan
meghatározott általános jellemző
őknek.
24.9 Az ad
dott tárgykörrre vonatkozó egyéb inform
mációk
A származtatott ügy
yletekhez tová
ábbi információ
ók nem tartoz
znak.
25.. INGATLANA
ALAPRA VONA
ATKOZÓ SPEC
CIÁLIS RENDEL
LKEZÉSEK
Az Alap elssődleges eszk
köz-kategóriájja szerinti bessorolása érték
kpapír befekte
etési alap, ígyy az Alapkeze
elő ingatlanala
apra
vonatkozó sspeciális rend
delkezéseket nem
n
határoz m
meg.

IV. A kockázzatok
26.. A KOCKÁZA
ATI TÉNYEZŐK
K BEMUTATÁS
SA
A kockázattok az Alap portfóliójában
p
található esz közöktől függenek, ez hatá
ározza meg a Befektetési jegyek árfolya
amingadozásá
ának mértékétt és irányát. Az
A Alap portfó
óliójában találh
ható befekteté
ési eszközök áárfolyamának változékonysága
előtt a koc
miatt elen
ngedhetetlen a Befektető
ők számára befektetési döntésük meghozatala
m
ckázati ténye
ezők
áttanulmán
nyozása.
Az Alap ho
ozamát befoly
yásoló kocká
ázatok
A kockáza
atok a hozam
mtermelést be
efolyásoló mö
ögöttes befekttetési eszköz
zök piaci árfoolyamának vá
áltozékonyság
gától
függenek, e
ez határozza meg
m a Befekte
etési jegyek á
árfolyam-ingad
dozásának mé
értékét és irán yát. Az Alap közvetetten,
k
viseli
azokat a ko
ockázatokat, amelyek
a
a ho
ozamtermeléstt befolyásoló mögöttes piac
cokra történő befektetéseke
et jellemzik, ezek
e
közül a legffontosabbak:
Æ Gazdas
sági és politika
ai környezetbő
ől adódó kocká
ázat
A hazaii és nemzetkö
özi gazdasági és politikai kö
örnyezet jelentős hatással lehet az Alap eeszközeire, azok hozamára
a és
az üzletti életre általá
ában. Az egye
es országok kkormányzati po
olitikája befoly
yásolhatja az általános tőke
epiaci feltétele
eket
és az ingatlan-befe
ektetések hoz
zamait is. A Nettó eszk
közértéket be
efolyásolhatja a gazdaság
gi növekedés
s, a
külgazd
dasági pozíció
ó, az árfolyam politika, a kö ltségvetés hiá
ányának mérté
éke, az inflációó és a kamats
szint. A fentie
eken
túl tová
ábbi kockázato
ot jelenthet az
z egyes adójo
ogszabályok megváltozása
m
. Az adott orsszág inflációjá
ának emelked
dése
közvetle
en negatív hatással lehet az Alap portfóliióját képező értékpapírok
é
árfolyamára.
á
E
Ez a hatás lehe
et olyan mérté
ékű,
hogy a
az Alap teljes
sítménye egy
yes időszako
okban az infláció szintje alatt maradhhat, ami nega
atív reálhozamot
eredmé
ényezhet. Az ország egy
yéb makroga
azdasági muttatóinak (költségvetési hiáány, külkeres
skedelmi mérleg
egyenle
ege, GDP növ
vekedési ütem
me, deviza árfo
olyama) kedve
ezőtlen irányú változása sziintén negatív hatással lehet az
Alap po
ortfóliójában tartott
t
értékpa
apírok árfolya
amára. A gaz
zdaságpolitiká
ában bekövetkkező változás
sok a gazdas
sági
mutatókk azonnali vá
áltozatlansága
a mellett is é
érinthetik ked
dvezőtlenül a tőkepiacokatt és azon ke
eresztül az Alap
A
tulajdon
nában lévő ins
strumentumok árfolyamát.
Æ Befekte
etési kockázat
Az Alap
pkezelő a mind
denkor hatályo
os törvényi szzabályozás és a Kezelési sz
zabályzat figyeelembevételév
vel saját beláttása
szerint állítja össze az
a Alap portfólióját. Annak e
ellenére, hogy
y az Alapkeze
elő minden beffektetési dönttés előtt részle
etes
elemzésst hajt végre
e, nincs garancia arra, ho
ogy a piaci folyamatok
f
az
z Alapkezelő várakozásainak megfelelően
alakulna
ak, így arra se
em, hogy az Alap
A
a futamide
eje során nem
m szenvednek el árfolyamveeszteséget.
Æ Likviditá
ási kockázat
mtermelést biiztosító tőkepiiacokon kialakkulhat olyan kedvezőtlen
A hozam
k
tő
őzsdei környez
ezet, amelyben
n nagymérték
kben
csökken
nhet a befekttetők érdeklőd
dése és aktivvitása. Az így kialakuló ala
acsony forgalm
mú piacokon nehezebbé válik
v
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hozamtermelést biztosító eszközökhöz kapcsolódó jogokból származó árfolyamnyereség realizálása.
Æ Árazási kockázat

A hozamtermelést biztosító tőkepiacokon kialakulhat olyan kedvezőtlen tőzsdei környezet, amelyben nagymértékben
csökkenhet a befektetők érdeklődése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú piacokon a tőkepiaci eszközök
ára jelentősen eshet, mely negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító eszközök árfolyamára.
Æ Adókockázat
A Befektetési jegyekre az Alapra vonatkozó adózási szabályok a jövőben esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak.
Æ Betétlekötési megbízások teljesítéséhez kapcsolódó partnerkockázat
Amennyiben az Alap betétlekötéseit fogadó hitelintézet fizetésképtelenné válik, részben vagy egészben nem, vagy
nem megfelelő időben teljesíti fizetési kötelezettségét, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseit. Ez
fokozottan érvényes az Alap esetében, ahol a Saját tőke jelentős, 20%-ot meghaladó részét kitevő bankbetét a CIB
Bank Zrt.-nél kerül lekötésre. A bankbetétek lejáratkori visszafizetése, így a Saját tőke lejáratkori visszafizetését ígérő
tőkevédelem a CIB Bank Zrt. fizetőképességét feltételezi. Az Alap befektetett tőkéjének visszafizetését harmadik
személy nem garantálja.
Æ Részvénypiaci kockázat
A részvények árfolyama nemcsak a kedvezőtlen makrogazdasági, tőkepiaci események, hanem egyedi vállalati
események hatására is jelentősen csökkenhet, így a részvénykitettséggel rendelkező Alap Befektetőit közvetetten
veszteség érheti.
Æ Határidős ügyletek kockázata
A kockázatfedezeti célból megkötött - az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget mutathat.
Az Alap, mint tőkevédett, származtatott alap működésével járó kockázatok
Æ A befektetett tőke visszafizetésének kockázata
Az Alap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkevédett értékének lejáratkori visszafizetését biztosítja, így az
előző pontban feltüntetett kockázati tényezők az Alap lejáratakor csak korlátozottan állnak fenn, viszont a futamideje
alatt a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozását kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolhatják! Az Alap
befektetett tőkéjének visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
Æ Részesedés számításának kockázata
A hozamtermelést biztosító eszközök időközi teljesítményéből való részesedés számításának szabályai részletesen
szabályozottak, azonban a hozamtermelő eszköz számítási szabályai időközben megváltozhatnak. Ez az elérhető
hozamra bármely irányú hatás gyakorolhat. Habár a bekövetkeztés valószínűsége rendkívül alacsony, és az esetleges
bekövetkezés várható hatása elhanyagolható, de létező kockázati tényezőt jelent.
Æ Opciós ügyletekhez kapcsolódó partnerkockázat
Az Alap portfóliójában található OTC opció elszámolásában közreműködő partnerként a CIB Bank Zrt. szintén részt
vesz, így Alap eszközeinek 20%-át meghaladhatja a CIB Bank Zrt.-vel, kötött származtatott ügyletek értéke, az opció
által elért hozam lejáratkori kifizetése a CIB Bank Zrt. fizetőképességét feltételezi, amellyel az Alap várható kifizetési
szintjének megítélése során számolni kell. A CIB Bank Zrt. hosszú lejáratú kötelezettségeinek minősítései:
STANDARD&POOR'S: BBB-pi, FITCH: A-, Capital Intelligence: BBB, a CIB Bank Zrt. a nemzetközi Intesa Sanpaolo
csoport tagja, amely 410.000 millió EUR-t meghaladó mérleg-főösszege alapján Olaszország egyik legtőkeerősebb
pénzintézete. Ebből következően a nemfizetés kockázata rendkívül csekély, de létező kockázati tényezőt jelent.
Az Alap forgalmazásához kapcsolódó kockázatok
Æ A Befektetési jegyek forgalmazását illetve visszaváltását az Alapkezelő a Batv.-ben meghatározott esetekben
felfüggesztheti, mely esetben annak újraindításáig a Befektetők nem juthatnak hozzá befektetéseik ellenértékéhez.
Æ A Befektetési jegyek árfolyamát az Alapkezelő T+1. forgalmazási-elszámolási napon állapítja meg, így a T.
forgalmazási-elszámolás napi forgalmazási árfolyam utólag válik ismertté a megbízást T. forgalmazási-elszámolás
napon adó Befektetők előtt. (További részletek a Kezelési Szabályzatban.)
Az Alap megszűnésének kockázata
Az Alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben a Saját tőke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a
20 millió HUF összeget.
Az Alapkezelő működésére vonatkozó kockázatok
Æ Makrogazdasági kockázatok
Az Alapkezelő tevékenységi köre kizárólag az alap- illetve portfóliókezelésre korlátozódik, és bevételei kizárólag ebből
a tevékenységből származnak, ezért a Kezelési szabályzat IV. fejezet, 26. pontjában leírt kockázati tényezők az
Alapkezelőre nézve is fennállnak.
Æ Tárgyi, technikai feltételekből eredő kockázat
Az Alapkezelő rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, viszont e körülményekben menet
közben bekövetkező esetleges változásokból eredő kockázatok kihathatnak az Alap eredményességére is.
Æ Személyi feltételekből eredő kockázat
Az Alapkezelő a tevékenység irányítására, portfóliókezelésre, illetve a back office tevékenység szervezésére olyan
személyeket alkalmaz, akik megfelelő gyakorlati tapasztalattal, illetve a külön jogszabályban előírt vizsgával
rendelkeznek. Az Alapkezelő tevékenységét az alapkezelőkre vonatkozó törvényi előírások, és az ezek alapján készült
belső szabályzatok alapján végzi. Mindezektől függetlenül fennállnak a munkavállalókkal kapcsolatos személyes
kockázatok.
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V. Az eszkö
özök értéke
elése
27.. A NETTÓ E
ESZKÖZÉRTÉK
K MEGÁLLAPÍT
TÁSA, KÖZZÉT
TÉTELÉNEK HE
ELYE ÉS IDEJE
E, A HIBÁS NE
ETTÓ ESZKÖZÉ
ÉRTÉK SZÁMÍT
TÁS
ESETÉN KÖ
ÖVETENDŐ ELJÁRÁS

A Nettó es
szközérték me
egállapításán
nak gyakorisá
ága, időpontja és közzététtele
A Letétkeze
elő minden T+
+1. forgalmaz
zási-elszámolá
ási napon köte
eles az Alap T.
T forgalmazáási-elszámolás
si napra érvén
nyes
egy Befekte
etési jegyre ju
utó Nettó eszk
közértékét (fo
orgalmazási árrfolyamát) kisz
zámítani és aazt a megállap
pítást követő első
e
munkanapo
on a Tájékozta
ató 4.1 pont sz
zerinti közzété
ételi helyeken közzétenni.
A Nettó es
szközérték me
egállapításán
nak módja
A T. forgalm
mazási-elszám
molási napon az eladási árr a T+1. forgallmazási-elszámolási naponn megállapítottt, egy Befekte
etési
jegyre jutó Nettó eszköz
zérték. A T. forgalmazási-e
f
elszámolási napon
n
a vissz
zaváltási ár m
megegyezik az
z eladási árra
al. A
visszaváltá
ási ár a Letétk
kezelő által minden
m
forgalm
mazási-elszám
molási napra meghatározott
m
tt és közzétett egy Befekte
etési
jegyre jutó Nettó eszköz
zérték. A Leté
étkezelő az eg
gy Befektetési jegyre jutó Nettó
N
eszközéértéket az Ala
ap esetében négy
n
tizedesjegyy pontosságga
al állapítja meg
g.
A hibás Ne
ettó eszközérrték számítás
s esetén köve
etendő eljárás
s
Az Alapok Nettó eszköz
zértéke számításában bekö
övetkezett hib
ba esetén a hibás
h
Nettó eeszközértéket a hiba feltárá
ását
követő legkközelebbi Netttó eszközérté
ék megállapítá
áskor a hiba bekövetkezésé
b
ének időpontjjára visszame
enőleges hatállyal
javítani kell, amennyiben
n a hiba mérttéke meghala
adja az Alapok
k Nettó eszkö
özértékének 1 ‰-ét. A javítá
ás során a hiibás
Nettó eszkközértéket a helyes értékre
e kell módossítani minden olyan napra vonatkozóann, amelyen Nettó
N
eszközérték
kiszámításá
ára került sor, s amelyet a feltárt hiba é rintett. Ha hib
bás Nettó eszk
közértéken Beefektetési jegy
y forgalmazás
sára
került sor, a hibás és a helyes Nettó
ó eszközértékk szerint szám
mított forgalma
azási ár közöötti különbséget a befektető
ővel
legfeljebb 3
30 napon belü
ül el kell számo
olni, kivéve ha
a:
Æ hibás N
Nettó eszközérték számítás miatt előállt, egy Befektetési jegyre von
natkozó forgaalmazási ár kü
ülönbség mérttéke
nem éri el a helyes Nettó
N
eszközérrtéken egy Beffektetési jegyrre számított fo
orgalmazási árr 1‰-ét,
Æ a hibás és a helyes Nettó eszközé
értéken számíított forgalmaz
zási ár különb
bségből szárm
mazó elszámolási kötelezetttség
összegsszerűen nem haladja meg befektetőnkén
b
t az 1,000 HU
UF-ot.
28.. A PORTFÓL
LIÓ ELEMEINE
EK ÉRTÉKELÉS
SE
Folyószámla
a
Bankbetét
Szintetikus
betét

Állampapírokk

Vállalati
kötvények

Részvények//
ETF-ek

A folyószám
mla egyenlegét a T. napig ism
mertté vált ügyle
etek alapján, az utolsó kamatftfizetés óta jóvá
á nem írt, T. na
apig
előjegyzett kamatok összegével növelten T. napi egyenle
egként határozzuk meg. A jóváá nem írt folyósz
zámla kamatoka
at T.
ésként tartjuk nyyilván.
napig felhalmozva követelé
A bankbetéttek értékét a T. napig felhalmozzott kamat össz
zegével növelve
e határozzuk meeg.
Fix kamato
ozású instrumen
ntum, amelynekk a mindenkor aktuális piaci értékét az adoott napi zéróku
upon hozamszin
ntek
ejáró összegétt a zéró kupo
határozzák meg. A szinttetikus betét le
on hozamrátávval diszkontálva
a kapjuk meg az
um adott napi piaci
p
értékét. Azz aktuális napi zérókupon hoz
zamszint a swaap görbe pontja
aiból interpoláció
óval
instrumentu
kerül kiszám
mításra, úgy, ho
ogy az értékelé
éshez használt swap hozamszintek a szintetikkus betét hátralévő futamidejé
éhez
igazodnak. Az 1 évnél rövidebb, az 1-2 évv, a 2-3 év, a 3--4 év, a 4-5 év, az 5-6 év közöötti periódusok esetében
e
rendre
e az
z 1-2 éves, a 2
2-3 éves, a 3-4
4 éves, a 4-5 éves, illetve az 5-6 éves swap
p piaci hozamokkból
O/N, 1 havi és 1 éves, az
interpolálód
dik a zérókupon hozamszint. E nnél hosszabb lejáratú szintetikus betét esetéén, N-(N+1) év között, az N-(N
N+1)
éves swap piaci
p
hozamokb
ból interpolációvval adódik az ad
dott napi zérókupon hozamszintt.
Forintban kiibocsátott állam
mpapírok
Az Alap T. napon
n
tulajdoná
ában lévő állam
mpapírjait az első
ődleges forgalm
mazói körben T. napon az ÁKK által közölt legjobb
nettó vételi és legjobb ne
ettó eladási árfo
folyam számtan
ni átlagértékéne
ek T. napi felhhalmozott kama
attal növelt érté
ékén
számítjuk a portfolióba.
Azoknál azz állampapíroknál, amelyek hátralévő futam
mideje három hónapnál röviddebb (amelyek
kre az elsődle
eges
állampapír-fforgalmazóknak
k már nincs árje
egyzési kötelez
zettsége), ott az
z adott értékpaapír ÁKK által közzétett
k
aktuális 3
hónapos refferenciahozamm
mal T. napra szá
ámított jelenérté
ékét alkalmazzu
uk.
Az első nyillvános forgalom
mba hozatal sorá
rán vásárolt álla
ampapírokat a súlyozott
s
nettó bbekerülési átlag
gár és a kibocsá
átás
napjáig felhalmozott kamatt összegeként sszámolt bruttó árfolyamon érték
keljük.
Azokat a nyyilvános forgalo
omba hozatal so
orán vásárolt állampapírokat, amelyre
a
már léétezik ÁKK által közölt árfolyam
m, a
legjobb netttó vételi és legjo
obb nettó eladá
ási árfolyam szá
ámtani átlagérté
éke és a T napigg felhalmozott kamat
k
összegekként
számolt bru
uttó árfolyamon értékeljük.
é
Nem forintb
ban kibocsátott állampapírok
á
Az Alap a T. napon tu
ulajdonában lévvő értékpapíro
okat valamely nemzetközileg elismert hitele
es adatszolgálltató
(Bloomberg
g, Reuters) általl közzétett átlag
gár, illetve enne
ek hiányában az
a adatszolgáltaató által közzétett utolsó árfolyyam
alapján érté
ékeli.
Amennyiben
n a fent említtett források a
alapján nem re
endelkezünk árfolyam-informáációról, úgy sú
úlyozott bekerü
ülési
átlagárfolya
amon kell értéke
elni az adott álla
ampapírt.
Az Alap a T-1. napon tulajdonában
t
lé
évő értékpapíro
okat valamely nemzetközileg elismert hiteles adatszolgáltató
(Bloomberg
g, Reuters) általl közzétett átlag
gár, illetve enne
ek hiányában az
a adatszolgáltaató által közzétett utolsó árfolyyam
alapján érté
ékeli.
Amennyiben
n a fent említtett források a
alapján nem re
endelkezünk árfolyam-informáációról, úgy sú
úlyozott bekerü
ülési
átlagárfolya
amon kell értéke
elni az adott váll alati kötvényt.
Az Alap T. napon tulajdon
nában lévő tőzssdén forgalmazott részvényeke
et/ETF-eket a T
T. tőzsdenapi záróárfolyamon
z
kell
számításba venni. Abban az
a esetben, ha a tőzsdén az adott
a
értékpapírra a kérdéses nnapon nem kötö
öttek üzletet, akkkor
az utolsó üzzletkötési nap zá
áróárfolyamát kkell figyelembe venni
v
a Nettó es
szközérték szám
mítása során.
A tőzsdén nem
n
forgalmazo
ott részvényekett, valamely nem
mzetközileg elism
mert hiteles adaatszolgáltató (Blloomberg, Reuters)
által közzéte
ett utolsó ár alapján értékeli.
Amennyiben
n az utolsó tőz
zsdei üzletkötéss 15 napnál rég
gebbi vagy az adott
a
értékpapíírral nem kereskednek a tőzsd
dén,
akkor valam
mely nemzetkö
özileg elismert adatszolgáltató
ó (Bloomberg, Reuters) által közzétett utols
só árfolyam ille
etve
folyamatos árjegyzés eseté
én a legjobb vétteli árfolyam az értékelés alapja
a.
Amennyiben
n a fent említettt források alap
pján nem rende
elkezünk árfolya
am-információróól, úgy bekerülé
ési átlagárfolyam
mon
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kell értékelni az adott értékpapírt.
Jelzáloglevelek
Befektetési
jegyek

29.

30.

Lásd: Vállalati kötvények

A befektetési jegyeket T napra érvényes árfolyamon, ennek hiányában az utolsó közzétett árfolyamon kell értékelni.
Amennyiben az alap Nettó eszközérték számításának időpontjában az alap portfoliójába bekerülő illetve portfoliójából
kikerülő befektetési jegyekre adott tranzakcióról a visszaigazolás nem áll rendelkezésre, akkor a tranzakciót arra a
forgalmazási napra számított Nettó eszközértékben kell figyelembe venni, amelyen a Nettó eszközérték számításának
időpontjáig a visszaigazolás az Alapkezelő számára rendelkezésre áll.
A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSE
Származékos Az opciós pozíció T. napi értékének meghatározásakor az adott opciót árazni képes kereskedők T. napi hivatalos vételi
és eladási árfolyamából számított középárfolyamot alkalmazzuk. Amennyiben az így szolgáltatott opciós ár 30 napnál
ügyletek
régebbi, valamely nemzetközileg, elismert hiteles adatszolgáltató (Bloomberg L.P. (www.bloomberg.com),
Opciók
superderivatives (www.superderivatives.com) által számított középárfolyamot alkalmazunk.
Származékos Devizára szóló ügyletek
ügyletek
Amennyiben valamely, a portfólióban lévő devizára tőzsdén kívüli (forward) határidős szerződés születik, úgy
értékeléskor a T. napi árfolyam és a határidős szerződés szerinti ár jelenértékének különbségével (nyereség/veszteség)
Határidős
kell a Nettó eszközértéket korrigálni. A határidős árfolyam jelenértékének meghatározásakor a hazai kamatláb az ügylet
futamidejéhez legközelebb eső két, Reuters által közzétett BUBOR érték súlyozott átlaga; a deviza kamatlába pedig az
ügylet futamidejéhez legközelebb eső két, Reuters által közzétett LIBOR érték súlyozott átlaga:
Tőzsdei ügyletek
A szabványosított (futures) határidős ügyletek esetében a T. napi tőzsdei elszámolóár és az üzletkötés árfolyamának
pozitív vagy negatív különbségével korrigáljuk a Nettó eszközértéket.
AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
Æ Amennyiben az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része a futamidő során illikviddé válna, a Befektetők közötti

Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ

Æ

egyenlő elbánás és a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása érdekében, a Befektetők és a Felügyelet rendkívüli
tájékoztatása mellett az Alapkezelő dönthet az illikviddé vált eszközök, illetve az azokat megtestesítő Befektetési
jegyek elkülönítéséről.
Illikvidnek minősül az Alap eszközei közül az, amelyek a szokásos piaci körülmények között nem vagy csak
aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthető, figyelemmel a Befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is.
Az Alapkezelő az elkülönítésről szóló döntést követően az elkülönítés végrehajtásáig a Befektetési jegyek folyamatos
forgalmazását felfüggeszti.
Az Alapkezelő az illikvidnek minősített eszközöket a Nettó eszközérték-számítás során az Alap egyéb eszközeitől
elkülönítetten tartja nyilván, a Befektetési jegyeket a Befektetők között olyan arányban osztja meg, amilyen arányt az
illikvid eszközök az Alap Nettó eszközértékén belül képviselnek. A megosztást követően az illikvid eszközöket az IL
Befektetési jegy sorozat testesíti meg.
Az IL Befektetési jegy sorozat terhére az Alapkezelő semmilyen költségeket nem számolhat el.
Az IL Befektetési jegy sorozat nem visszaváltható, viszont amennyiben erre lehetőség van az Alapkezelő a Befektető
hozzájárulásával a visszaváltás ellenértékét az IL Befektetési jegy sorozat mögöttes eszközeivel teljesítheti.
Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően a Befektetők és a Felügyelet rendkívüli tájékoztatását
követően az Alapkezelő az IL Befektetési jegy sorozatot az Alap Befektetési jegyeire cseréli, a Befektetési jegyek
aktuális árfolyamának megfelelő átváltási arány szerint.
Az Alapkezelő az Alap éves, féléves jelentésében részletes tájékoztatást ad az elkülönített eszközökről.
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VI. A hozam
mmal kapcs
solatos info
ormációk
31.. A HOZAM M
MEGÁLLAPÍTÁ
ÁSÁNAK ÉS KIF
FIZETÉSÉNEK
K FELTÉTELEI ÉS
É ELJÁRÁSA
A

A lejárat kor
kifizetésrre
kerülő ho
ozam

Be
efektetési
részese1
x MAX 0%
x MIN 25% ;
jegy
% ; dési
=
3
arány
névérték

részvényin
ndexi

1

részvényin
ndexi

0

- 1

Ahol:
; részvén
nyindexi=1-3:
Deutsch
her Aktieninde
ex (DAX) (Bloo
omberg code: DAX:IND)
Swiss M
Market Index (SMI) (Bloomb
berg code: SM
MI:IND )
Stockho
olm 30 Index (OMX)
(
(Bloom
mberg code: O
OMX:IND)
0
; részvén
nyindex i = a Kezelési sza
abályzat 1.2. pont szerinti futamidő ind
dulását követtően, 2013. április
á
15. napon
megfigyyelt napvégi tő
őzsdei záró értték.
1
; részvén
nyindex i = a Kezelési
K
szabályzat 1.2. po
ont szerinti futa
amidő utolsó 15
1 hónapjábann a következő
ők szerint szám
molt
napvégi tőzsdei záró értékek átlaga
a.

részvé
ényindexi
t=1: 2014/02/03
t=2: 2014/03/03
t=3: 2014/04/01
t=4: 2014/05/05
t=5: 2014/06/02

1

=

1
15

részvényindexi

t=6: 2014/07/01
t=7: 2014/08/04
t=8: 2014/09/01
t=9: 2014/10/06
t=10: 2014/11/03

t

t=11:: 2014/12/01
t=12:: 2015/01/05
t=13:: 2015/02/02
t=14:: 2015/03/02
t=15:: 2015/04/10

32.. HOZAMFIZE
ETÉSI NAPOK
Az Alap 20
015. április 10--ig elért hozam
mához a befe
ektetők automa
atikusan, az alábbiak
a
szerinnt juthatnak hozzá. A hozam a
2015. ápriliis 13-án az eg
gyes Befektettők értékpapírrszámláján lév
vő Befektetési jegyek névérrtékéhez viszo
onyított arány
yban
2015. ápriliis 17-ig kerül kifizetésre. A hozamfizetés időpontjában
n az Alapkezelő rendelkezésst ad a Forgalmazó számárra a
2015. április 13-án az értékpapírsz
zámlán Befekktetési jeggye
el rendelkező tulajdonosokkat megillető összegeknek a
Befektetésii jegy tulajdo
onosok ügyfé
élszámlájára ttörténő jóváírrására. A ho
ozamot a Beefektetők az Alap kibocsá
átási
pénzneméb
ben, forintban kapják meg. A tőke visszaffizetésének időpontja megegyezik a hozaamkifizetés idő
őpontjával.
33.. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE
E VONATKOZÓ
Ó EGYÉB INFO
ORMÁCIÓK
A részesed
dési arány
Az Alap vá
áltozó hozammal rendelkezik, melyet a mögöttes be
efektetési esz
zközök futamiidő alatti, az Alap Befekte
etési
jegyeinek devizanemében mért árfo
olyam-növekm
ménye alapján
n az egyes Alap
A
portfóliój
ójában találha
ató Opció érttéke
biztosítja. A Befektetők a mögöttes befektetési
b
esszközök futam
midő alatt elértt hozamából, a jegyzés lez
zárultát követtően
megállapítá
ásra kerülő ré
észesedési ará
ány szerint résszesednek. A mögöttes be
efektetési eszkközök hozamá
át biztosító Op
pció
ára nagyba
an függ a jegy
yzési időszak alatti piaci fo
olyamatoktól, melyeket
m
előre
e nem ismerhhetünk, így elő
őre nem tudható,
hogy az Ala
ap vagyonána
ak mekkora ré
észét lehet ma
ajd az Opció megvételére
m
fordítani. Ezért
rt egy úgyneve
ezett részesed
dési
arány kerüll alkalmazásá
ára, mely korrig
gálja az Opció
ó által kifizetésre kerülő hoz
zamot. Példáuul, ha az Opciió 25%-ot fizet és
a részesed
dési arány 110
0% vagy 90%
%, akkor az A
Alap hozama 25.00%+2.50%
2
%=27.50% vaagy 25.00%-2.50%=22.50%
%-os
lesz. Így azz Alapkezelőn
nek a jegyzés
si időszakot m
megelőzően ill. a jegyzés alatt
a
csak a réészesedési arány minimális
s és
maximális mértékének meghatározására van mó
ódja. A része
esedési arány minimuma 50%, maxim
muma 150%. Az
Alapkezelő az Opciót az Alap felügyeleti nyilvá
ántartásba vé
ételét követőe
en, a Saját ttőke rendelke
ezésre állásá
ának
időpontjától számított 20
0 kereskedési napon belül vvásárolja meg
g. Az Opciós vételi ügylet m
megkötésének
k dátumát köv
vető
második ke
ereskedési na
ap jelenti az Opció
O
érvénye
ességének ke
ezdetét (a nem
mzetközi szárrmaztatott esz
zköz keresked
dési
szabványokk alapján).

VIII. A befek
ktetési ala
ap tőkéjének megó
óvására, illetve
i
a hozamra
teljesítés
sének bizto
osítása

vonatkozó ígéret és

34.. A TŐKE ME
EGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HO
OZAMRA VONA
ATKOZÓ ÍGÉRE
ET
34.1 A tők
ke megóvásá
ára, illetve a hozamra vo
onatkozó ígé
éret teljesülé
ését biztosító
ó bankgaranc
cia vagy kezzesi
biztos
sítás (tőke-, illetve hozamgarancia)
Az Ala
ap a tőke me
egóvására, ille
etve a hozamrra vonatkozó ígéret teljesülését biztosítóó bankgaranciiával vagy kez
zesi
biztossítással nem re
endelkezik. Az
z Alap befekte
etett tőkéjének
k visszafizetés
sét harmadik sszemély nem garantálja.
g
34.2 A tők
ke megóvásá
ára, illetve a hozamra vo
onatkozó ígé
éretet alátám
masztó befekt
ktetési politik
ka (tőke-, ille
etve
hozam
mvédelem)
Az Allapkezelő ígéretet tesz arrra, hogy a Be
efektetési jegyek árfolyama
a az alábbi ttáblázatban fe
eltüntetett érté
éket
legalá
ább eléri az itt megjelölt időp
pontban:
a tőkevédele
em
a Befektetési jegyek
Alap
érvén
nyességének időpontja
tőkevédett né
évértéke
CIB S
Stabil Európa Alap
A
10,000
1
HUF
2015. április 17.
A tőke
evédelemre szóló
s
ígéretet az Alapkeze lő a Saját tők
két biztosító pénzügyi
p
eszkközökre vonatkozó befekte
etési
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politikkával támaszt alá.
35.. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE
E VONATKOZÓ
Ó EGYÉB INFO
ORMÁCIÓK
A tőke meg
góvására, illetv
ve a hozamra vonatkozó ígé
érethez további információk
k nem tartoznaak.

VIIII. Díjak és költségek
36.. A BEFEKTE
ETÉSI ALAPOT
T TERHELŐ DÍJ
JAK, KÖLTSÉG
GEK MÉRTÉKE
E ÉS AZ ALAPRA TERHELÉS
SÜK MÓDJA
36.1 A beffektetési alap
p által az ala
apkezelő társ
saság részére
e fizetendő díjak,
d
költség
gek összege, kiszámításának
leírás
sa, az alapra terhelésük
t
és
s kiegyenlítés
sük módja
Az alapkezelési dííj az Alap es
setében maxim
mum 5.00% (éves szinten
n terhelt mértték). A száza
alékos mérték
kben
kifejezzett, T napra érvényes
é
alap
pkezelési díj szzámításának alapja
a
az Alap
p Bruttó eszköözértéke korrig
gálva a T-1 na
apra
számo
olt teljes az Alap
A
portfólióját terhelő, fe
elhalmozott kö
öltségekkel. Az
A Alapot terhhelő alapkezelési díjat a Nettó
eszkö
özérték számíításakor az Alapkezelő
A
T. forgalmazás
s-elszámolási napig időaráányosan terhe
eli az Alapra, és
esedé
ékességkor fiz
zeti ki az Alap
p számlája terrhére. Az alap
pkezelési díj a feltüntetett leehetséges ma
aximális mérté
ékig
terhelheti az Alapott. Az alapkeze
elési díjat az A
Alapkezelő egy
yoldalúan a Fe
elügyelet engeedélyével mód
dosíthatja.
36.2 Amen
nnyiben azt a befektetési alap közvetllenül fizeti, a befektetési alap által a lletétkezelő ré
észére fizeten
ndő
díjak, költségek ös
sszege, kiszá
ámításának le
eírása, az alap
pra terhelésü
ük és kiegyen
nlítésük módja
Æ A letétkezelési díj
d az Alap ese
etében 0.05%
% (éves szinten
n terhelt mérté
ék).
Æ Ne
emzetközi alle
etétkezelői, ellszámolóházi szolgáltatáso
ok díjai az Ala
ap számára vvégzett szolgá
áltatásokat ny
yújtó
fellek és Letétke
ezelő között léttrejött minden
nkor hatályos megállapodás
m
ok értelmébenn.
Æ A százalékos mértékben
m
kiffejezett, T na
apra érvényes
s letétkezelés
si díj számítáásának alapja
a az Alap Brruttó
esszközértéke korrigálva a T-1 napra szá
ámolt teljes az
z Alap portfóllióját terhelő, felhalmozott költségekkel. Az
apot terhelő letétkezelési
Ala
l
díjat
d
a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezeelő T. forgalmazás-elszámo
olási
na
apig időarányo
osan terheli az
z Alapra, és e
esedékességk
kor fizeti ki az Alap számlájja terhére. A letétkezelési díj
d a
felltüntetett mérrtékben terhe
elheti az Alap
pot. A letétk
kezelési díjat az Alapkezeelő egyoldalúan a Felügy
yelet
en
ngedélyével módosíthatja.
m
36.3 Amen
nnyiben azt a befektetési alap
a
közvetle
enül fizeti, a befektetési
b
alap által egyééb felek, harm
madik személyek
részé
ére fizetendő díjak, költsé
égek összege
e, kiszámítás
sának leírása
a, az alapra tterhelésük és
s kiegyenlítés
sük
módja
a
Æ Kö
önyvvizsgálói költségek az
z Alap számá
ára végzett szolgáltatások
s
kat nyújtó félllel kötött min
ndenkor hatállyos
me
egállapodás értelmében
é
az
z Alap esetébe
en maximum 1,000,000 HU
UF+ÁFA éves szinten terhelt mérték, mellyek
a sszerződés ala
apjául szolgáló
ó időszak napttári napjaira fe
elbontva, egye
enlő arányban kerülnek naponta terhelésrre.
Æ Fe
elügyelet felé fizetendő
f
éves
s díj 0.025% ( éves szinten terhelt
t
mérték).
Æ KE
ELER Zrt. felé fizetendő díjak a KEL
LER Zrt. mind
denkor hatály
yos Díjszabállyzatának von
natkozó díjtéttelei
érttelmében, am
melyet a KELE
ER Zrt. Ügyfélsszolgálati irod
dáján Budapes
st VII. ker. Assbóth u. 9-11. és a KELER Zrt.
ho
onlapján www..keler.hu lehett megtekintenii.
Æ Ba
anki szolgálta
atások díjai az
a Alap szám
mára végzettt szolgáltatás
sokat (úgy, m
mint, pl. bankszámla-veze
etés,
ba
ankszámla-tranzakciók, hitelfolyósítás) nyyújtó féllel kötö
ött mindenkor hatályos meggállapodás érttelmében, mellyek
a ffelmerülés idő
őpontjában egy
y összegben kkerülnek az Alapra terhelésre.
Æ (K
Kiegészítő) beffektetési szolg
gáltatások díja
ai az Alap számára végzett szolgáltatásookat (úgy, mintt, pl. értékpapírok
ad
dásvétele, tőz
zsdei megbízá
ások) nyújtó fféllel kötött mindenkor
m
hatályos megállaapodás értelm
mében, melye
ek a
fellmerülés időpo
ontjában egy összegben
ö
ke
erülnek az Alapra terhelésre
e.
Æ Sz
zámviteli, köny
yvvezetési díjak az Alap szzámára végze
ett szolgáltatás
sokat nyújtó fé
féllel kötött mindenkor hatállyos
me
egállapodás értelmében
é
az Alap esetébe
en maximum 1,000,000
1
HUF+ÁFA éves sszinten terheltt mérték, ame
ely a
szzerződés alapjául szolgáló id
dőszak naptárri napjaira felb
bontva, egyenllő arányban keerül naponta terhelésre.
t
Æ Ma
arketing, kom
mmunikációs költségek
k
az A
Alap számára
a végzett szo
olgáltatásokat nyújtó féllel kötött minden
nkor
ha
atályos megállapodás érte
elmében, melyyek a felmerrülés időpontjában egy össszegben kerrülnek az Ala
apra
terrhelésre.
Æ Jo
ogi költségek az Alap szám
mára végzett sszolgáltatások
kat nyújtó féllel kötött minddenkor hatályos megállapo
odás
érttelmében, me
elyek a felmerü
ülés időpontjáb
ban egy össze
egben kerülne
ek az Alapra teerhelésre.
Æ Az
z Alapot terhe
elő, mértékébe
en előre isme
ert, harmadik személyek
s
rés
szére fizetenddő díjakat a Nettó
N
eszközérték
szzámításakor az Alapkeze
elő T. forga
almazás-elszá
ámolási napig időarányossan terheli az Alapra, és
essedékességko
or fizeti ki az Alap
A
számlája terhére. A ha
armadik személyek részéree fizetendő díja
akat a feltünte
etett
leh
hetséges max
ximális mérté
ékig terhelhettik az Alapot. A harmadik
k személyek részére fizettendő díjakat az
délyével módo
Ala
apkezelő egyo
oldalúan a Felügyelet enged
osíthatja.
37.. A BEFEKTE
ETÉSI ALAPOT
T ÉS A BEFEK
KTETŐKET TE
ERHELŐ EGYÉB LEHETSÉGE
ES KÖLTSÉGE
EK VAGY DÍJA
AK, KIVÉVE A 36.
PONTBAN E
EMLÍTETT KÖL
LTSÉGEKET
Æ Befekte
etési jegy forgalmazása so
orán felszám ított költsége
ek

A Befekktetőket a Kez
zelési szabályz
zat IX. fejezet , 44.2. pontjáb
ban feltüntetettt díjakon felüll, további egyé
éb költségek nem
n
terhelik.
Æ Alapot terhelő egyéb díjak
Az Alap
pot Kezelési szabályzat VIII.
V
fejezet, 3 6. pontjában feltüntetett díjakon felül, ttovábbi egyéb
b költségek nem
n
terhelik.
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38.. HA A BEFEKTETÉSI ALA
AP ESZKÖZEIINEK LEGALÁ
ÁBB 20%-ÁT MÁS KOLLEK
KTÍV BEFEKTE
ETÉSI FORMÁ
ÁKBA FEKTET
TI, A
BEFEKTETÉ
ÉSI CÉLKÉNT
T SZEREPLŐ EGYÉB KOL
LLEKTÍV BEFE
EKTETÉSI FORMÁKAT TER
RHELŐ ALAPKEZELÉSI DÍJ
JAK
LEGMAGAS
SABB MÉRTÉK
KE

Az Alap eszzközeinek 20%
%-ot meghaladó részét nem
m fekteti más befektetési
b
ala
ap befektetési jegyeibe.
39.. A RÉSZALA
APOK KÖZÖTT
TI VÁLTÁS FEL
LTÉTELEI ÉS K
KÖLTSÉGEI
Az Alap ne
em rendelkezik részalapokk
kal, így az ezzek közötti átv
váltás nem leh
hetséges, a jeelen pont szerinti feltétetlek
k és
költségek n
nem állapítható
óak meg.
40.. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE
E VONATKOZÓ
Ó EGYÉB INFO
ORMÁCIÓK
Az Alapot tterhelő díjakatt a Nettó eszkö
özérték szám ításakor az Allapkezelő T. fo
orgalmazás-ellszámolási napig időarányo
osan
terheli az A
Alapra, és esed
dékességkor fizeti
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vásárlá
ására adott
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42. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA
42.1 Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
Befektetési jegyek
visszaváltására adott
megbízás napja
pénzellenérték jóváírása
Befektetési jegyek
terhelése
teljesítési ár

letéti igazolás

T. forgalmazás-elszámolási nap
Befektető a Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlán
a Befektetési jegyek ellenértékével T+2. forgalmazás-teljesítési nap rendelkezhet
visszaváltott Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján az Alap számláján
történő terhelés napján, T+2. forgalmazás-teljesítési nap kerülnek terhelésre
T+1. forgalmazás-elszámolási napon megállapított T. forgalmazás-elszámolási napra érvényes egy
Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, így a Befektetési jegyek árfolyamának T+1. forgalmazás-elszámolási
napon történő megállapítása miatt a T. forgalmazás-elszámolási napi árfolyam csak utólag válik a Befektetők
előtt ismertté
Befektetők a T+2. forgalmazás-teljesítési napon juthatnak hozzá a Forgalmazó Üzletszabályzata szerinti letéti
igazoláshoz
befektetésre / visszaváltásra kerülő összeg és a vételi / visszaváltási ár hányadosa a tört részeket figyelmen
kívül hagyva

terhelt Befektetési jegyek
darabszáma
Befektetési jegyek
forgalmazása a Befektető, Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő eljárás kerül alkalmazásra
ill. meghatalmazottja útján
Alap bejegyzését követően, a forgalmazási órák alatt jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek mellett az
Befektetési jegyek
Alapkezelő további Befektetési jegyeket hoz forgalomba, ill. biztosítja a korábban kibocsátott jegyek
folyamatos forgalmazása
visszaváltását
Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő időszak áll rendelkezésre a Befektetési jegyek
Befektetési jegyek
forgalmazásának időszaka forgalmazására, a tárgynapon (T nap) adott forgalmazási megbízások befogadási időpontja legalább 16:00 óra
Æ A Befektetési jegyek forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, valamint a Forgalmazó

ügyfélfogadásának szünetelését kivéve, az Alap futamideje alatt a Forgalmazó minden munkanapon köteles
elfogadni a Befektetési jegyre vonatkozó visszaváltási megbízásokat, valamint forgalmazás-elszámolási napot
biztosítani.
Æ Az Alapkezelő a Befektetési jegyek visszaváltási feltételeit a Befektetők számára hátrányosan kizárólag úgy
módosíthatja, hogy a Befektetőket a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal és legalább 1 forgalmazáselszámolási nappal megelőzően tájékoztatja.
Æ Az Alap esetében a Befektetési jegyekre 2015. április 10-ét követően adott vásárlási megbízások forgalmazáselszámolási és forgalmazás teljesítési napja az Alap futamidejének utolsó napjával 2015. április 17-ével egyezik
meg.
42.2 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap
Az Alap esetében a tárgynapon (T nap) 16:00 óra előtt befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások
forgalmazás- elszámolási napja: T+1 nap, 16:00 után befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások
forgalmazás- elszámolási napja: T+2 nap.
42.3 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap
Az Alap esetében a tárgynapon (T nap) 16:00 óra előtt befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások
forgalmazás-teljesítési napja: T+2 nap, 16:00 után befogadott Befektetési jegy forgalmazási megbízások
forgalmazás-teljesítési napja: T+3 nap.
43. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK RÉSZLETSZABÁLYAI
43.1 A forgalmazási maximum mértéke
A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során maximális mérték megállapítására nem kerül sor.
43.2 A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei
A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során maximális mérték, illetve annak elérése során követendő eljárás
megállapítására nem kerül sor.
44. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA
44.1 A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
Az Alap esetében a T. forgalmazási-elszámolási napon a forgalmazási ár a T+1. forgalmazási-elszámolási napon
megállapított, egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A visszaváltási ár és az eladási ár megegyezik
egymással, mint a Letétkezelő által minden forgalmazási-elszámolási napra meghatározott és közzétett egy
Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A Letétkezelő az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéket az Alap
esetében négy tizedesjegy pontossággal állapítja meg.
44.2 A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális
mértéke és annak megjelölése, hogy ez - részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót
vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
Æ A Forgalmazó vásárlás esetén maximum 2.00%, visszaváltás esetén maximum 4.00% forgalmazási jutalékot
számíthat fel. A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során felszámított jutalék mértékét
Díjjegyzékében határozza meg. A Tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyásának időpontjában a Forgalmazó által
felszámított jutalék mértéke a futamidő alatti eladási és vételi megbízások árfolyamértéken vett összege után a
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jelen pontban meghatározott maximális érték. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási
jutalék megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes.
A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során felszámított jutalék mértékét Díjjegyzékében
határozza meg. A Tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyásának időpontjában a Forgalmazó által felszámított
jutalék mértéke a futamidő alatti eladási és vételi megbízások árfolyamértéken vett összege után a jelen pontban
meghatározott maximális érték. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék
megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes.
Az Alap Befektetési jegyeinek forgalmazása során levont mindenkor hatályos díjak maximum 33.33%-os
részaránya a Forgalmazót illeti meg, míg a fennmaradó minimum 66.67%-os részarányt a Forgalmazó az Alap
számára megfizeti. A jelen pont alkalmazását az Alap számára a futamidő alatti Befektetési jegy forgalmazás
miatt felmerülő költségek megtérítése indokolja, amely az Alap portfóliójában található eszközök értékének
megőrzése, és ezáltal a Befektetők érdeke védelmében szükséges.
Az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az Üzletszabályzata szerinti
mértékben számítja fel. Amennyiben a Befektető a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott
Befektetési jegyeit a Forgalmazónál, vagy más befektetési szolgáltatónál, hitelintézetnél vezetett
értékpapírszámlára transzferálja, akkor a kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az Üzletszabályzata szerinti
mértékben számítja fel. A Forgalmazó Üzletszabályzatát a Befektetők a forgalmazási helyeken és a Forgalmazó
székhelyén kaphatják meg.
Amennyiben a Befektetési jegyek vásárlása a Forgalmazó valamely akciójához kapcsolódóan, az akcióban
meghatározott feltétel teljesítése érdekében történik, úgy az akcióban meghatározott feltételek szerint, az akció
kapcsán vásárolt Befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazási jutalékon felül további kiegészítő visszaváltási
jutalék terhelheti. A kiegészítő visszaváltási jutalék felszámításának alapját, mértékét, módját és szabályait a
Forgalmazó Üzletszabályzatában határozza meg.
A Befektetőt közvetlenül terhelő költségeket az Alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja.

45. AZOKNAK A SZABÁLYOZOTT PIACOKNAK A FELTÜNTETÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI JEGYEKET JEGYZIK, ILLETVE
FORGALMAZZÁK

A Befektetési jegyek tőzsdei vagy egyéb szervezett piacra történő bevezetésére nem kerül sor.
46. AZOKNAK AZ ÁLLAMOKNAK (FORGALMAZÁSI TERÜLETEKNEK) A FELTÜNTETÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI JEGYEKET
FORGALMAZZÁK

A Befektetési jegyek Magyarországon kívüli országok piacaira történő bevezetésére nem kerül sor.
47. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére, felfüggesztésére vonatkozó szabályok
47.1 Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetése, felfüggesztése az Alapkezelő által
Æ A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethető, amennyiben a
Befektetési jegyek forgalmazása az Alapkezelő, a Letétkezelő, illetve a Forgalmazó működési körében felmerülő
okokból nem végezhető. A szünetelésről haladéktalanul rendkívüli közzététel útján kell tájékoztatni a Befektetőket
és a Felügyeletet.
Æ Az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag a Befektetők érdekében az
alábbi rendkívüli esetekben felfüggesztheti, ha:
; az Alap Nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap Saját tőkéje több mint 10%-ára
vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre
értékelésre alkalmas piaci árfolyam,
; az Alapkezelő, a Letétkezelő, illetve a Forgalmazó nem képes a tevékenységét ellátni,
; az Alap Nettó eszközértéke negatívvá vált,
; az Alap Kezelési szabályzat V. fejezet, 30. pontja szerinti illikviddé vált eszközeinek elkülönítése során az
elkülönítésről szóló döntés közzétételétől az elkülönítés végrehajtásáig terjedő időszakban.
Æ Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeinek visszaváltását felfüggesztheti, ha a leadott visszaváltási megbízások
alapján a Befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt az Alap likviditása - az
eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló időt figyelembe véve - veszélybe kerül.
Æ Az Alapkezelő Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása szüneteltetéséről, felfüggesztéséről rendkívüli
közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a Befektetőket, a Felügyeletet.
Æ A Befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszűnését követően, vagy amennyiben azt a
Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell.
Æ Az Alap Nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni.
47.2 Az Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése a Felügyelet által
A Felügyelet a Befektetők érdekében felfüggesztheti a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, amennyiben:
Æ az Alapkezelő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének,
Æ az Alap működésének törvényben előírt feltételei nem biztosítottak,
Æ az Alapkezelő a Kezelési szabályzat IX. fejezet, 47.1 pont szerinti intézkedéseket nem teszi meg.
47.3 Az Alap folyamatos forgalmazásának egyéb szabályai
Æ A Felügyelet a Befektetők érdekében felfüggesztheti a Befektetési jegyek visszaváltását amennyiben az Alap
likviditása a Kezelési szabályzat IX. fejezet, 47.1 pont szerint veszélybe kerül.
Æ A felfüggesztés időtartama az Alap esetében legfeljebb 30 nap. A Felügyelet indokolt esetben az Alapkezelő
kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja.
Æ A Befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszűnését követően, vagy amennyiben azt a
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X. A befekte
etési alaprra vonatkoz
zó további információ
ó
48.. BEFEKTETÉSI ALAP MÚL
LTBELI TELJES
SÍTMÉNYE
A jelen péld
da annak bem
mutatására szolgál, hogy m
milyen lett voln
na az Alap teljesítménye a hozamtermelő
ő eszköz múlttbeli
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mítása utáni Nettó
N
hozamk
ként
kerültek me
eghatározásra
a. Az 1 évnél hosszabb
h
idősszakok hozam
mait évesítve határozzuk meeg (kamatos ka
amatszámítás
ssal,
tört kitevővvel, 365 napo
os bázison). A hozamok b
bemutatására a BAMOSZ vonatkozó m indenkor hatá
ályos előírása
aival
összhangban kerül sor. Az
A Alap hozamadatai magyyar forintban kerülnek megállapításra, feelhívjuk figyelm
mét arra, hogy
y az
egyes valu
uta- vagy dev
vizanemek kö
özötti átváltáss kedvezően és hátrányosan is befolyyásolhatja az
z Alap által elért
e
eredményt.. Az Alap egys
szeres tőkeátttételt alkalmazz.
49.. AMENNYIB
BEN AZ ADOTT
T ALAP ESETÉB
BEN MÓD VAN
N A BEFEKTET
TÉSI JEGYEK BEVONÁSÁRA
B
A, ENNEK FELT
TÉTELEI
A Befekteté
ési jegyek bev
vonására nem kerül sor.
50.. A BEFEKTE
ETÉSI ALAP MEGSZŰNÉSÉT
T KIVÁLTÓ KÖR
RÜLMÉNYEK, A MEGSZŰNÉS HATÁSA A B
BEFEKTETŐK JOGAIRA
Az Alappal szembeni megszűnési
m
eljárás
e
megin dításáról az Alapkezelő vagy
v
a Felüggyelet határoz
z. Az Alapkez
zelő
megszűnéssről hozott hattározatáról haladéktalanul tá
ájékoztatja a Felügyeletet, rendkívüli közzzététel útján a Befektetőke
et és
az Alap hite
elezőit. Az Ala
apkezelő köteles megszünte
etni az Alapot a Batv. 55. § szerepelő elő írások szerint.
A megszűn
nési eljárás
Æ Az Alap
p a megszűnés
si eljárás alattt a jelen Tájékkoztató és Kez
zelési szabályz
zat szerint műűködik az alábbi eltérésekke
el:
; a Ne
ettó eszközérrték havonta egyszer
e
kerül megállapításra és közzété
ételre, feltünteetve, hogy az Alap megszű
űnés
alattt áll,
; a Be
efektetési jegy
yek folyamatos
s forgalmazássa felfüggeszté
ésre kerül,
; az A
Alap eszköze
einek értékesíítéséből szárm
mazó ellenértték a megszű
űnési jelentéss elkészítéséig
g kizárólag lik
kvid
eszkközökbe fekte
ethető.
Æ Az Alap
pkezelő az Ala
ap vagyonába
a tartozó pénzzügyi eszközö
öket piaci áron
n legkésőbb a jelen pontba
an meghatáro
ozott
időpontig értékesíti. Az
A Alapkezelő
ő legkésőbb a jelen pontban meghatáro
ozott időpontigg megszűnési jelentést kés
szít,
amelyett a Felügyelethez benyújt és a Befektetőkk felé közzétesz. Ezt követő
ően a Letétkezzelő legkésőbb a jelen ponttban
meghattározott időpo
ontig kezdi meg a rendelkkezésre álló összeg
ö
kifizettését a Befekktetők részére
e, a részkifize
etés
keretéb
ben már kifize
etett összeg figyelembevéte
elével. A kifize
etés kezdetérről rendkívüli közleményt kell
k közzétenn
ni. A
Befekte
etők részére kifizetendő
k
öss
szeget a letéttkezelő elkülö
önített letéti sz
zámlán kötelees tartani a Be
efektetők rész
zére
történő kifizetésig.
Alap neve

Alap
p vagyonába tarrtozó
pé
énzügyi eszközö
ök
értékesítése
2015.
2
április 17 .

Megszűnési
M
jele
entés
készítése,
k
felügy
yeleti
be
enyújtása, közzé
ététele
2015. április 24.
2

Befektetők kifiz
zetése

2015. április
s 30.
CIB Stab
bil Európa Alap
Æ A megs
szűnési eljárás
s időtartama alatt
a
az Alap e
eszközeinek értékesítésébő
é
ől származó eellenértékből, bankszámlájá
ának

pozitív egyenlege te
erhére a Beffektetők szám
mára előleg formájában részkifizetés tteljesíthető. Az
A Alapkezelő
ő a
részkifizzetéssel kapcs
solatos döntés
sről rendkívülii közleményt jelentet meg. A részkifizetéssre azonos ará
ányban, az eg
gyes
Befekte
etési jegyek Nettó
N
eszközé
értékére vetítvve kerülhet sor.
s
Az Alapo
ot terhelő köteelezettségek fedezetét jele
entő
eszközö
ök terhére rés
szkifizetés nem
m történhet.
Æ A pozitív Saját tőkév
vel rendelkez
ző Alap eseté
én az Alap es
szközeinek érrtékesítéséből befolyt ellen
nértékből az Alap
A
tartozássai és kötelez
zettségei levon
nását követőe
en rendelkezé
ésre álló pozittív összegű tőőke a Befekte
etőket Befekte
etési
jegyeik arányában ille
eti meg.
Æ Az Alap
p a Felügyelett nyilvántartás
sából való törlléssel szűnik meg, amelyre
e a megszűnéési jelentés be
enyújtását köv
vető
nappal kerül sor.
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51.. MINDEN O
OLYAN TOVÁB
BBI INFORMÁ
ÁCIÓ, AMELY
Y ALAPJÁN A BEFEKTETŐ
ŐK KELLŐ TÁ
TÁJÉKOZOTTSÁGGAL TUDN
NAK
HATÁROZN
NI A FELKÍNÁLT
T BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG
GRŐL
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XI. Közremű
űködő szerrvezetekre vonatkozó
ó alapinform
mációk
52.. A BEFEKTE
ETÉSI ALAPKE
EZELŐRE VONATKOZÓ ALAP
PINFORMÁCIÓ
ÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA
C
,C
CÉGJEGYZÉKS
SZÁM)
Æ Cégnév
v: CIB Befekte
etési Alapkezelő Zrt.
Æ Cégbíró
ósági végzés száma:
s
Cg. 01
1-10-044283.
Æ Cégjogii forma: zártkö
örűen működő
ő részvénytárssaság.
53.. A LETÉTKE
EZELŐRE VONATKOZÓ ALAP
PINFORMÁCIÓ
ÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA
C
, CÉGJEGYZÉKS
C
SZÁM)
Æ Cégnév
v: CIB Bank Zrrt.
Æ Cégbíró
ósági végzés száma:
s
Cg. 01
1-10-041004.
Æ Cégjogii forma: zártkö
örűen működő
ő részvénytárssaság.
54.. A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ
V
ALAPINFORMÁ
A
ÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA
A, CÉGJEGYZÉ
ÉKSZÁM)
Æ Cégnév
v: KPMG Hung
gária Kft.
Æ Cégbíró
ósági végzés száma:
s
Cg. 01
1-09-063183.
Æ Cégjogii forma: korlátolt felelősségű
ű társaság.
Æ Könyvvizsgáló természetes szemé
ély neve: Henyye István, mintt a KPMG Hun
ngária Kft. könnyvvizsgálója.
55.. AZ OLYAN
N TANÁCSADÓ
ÓRA VONATKOZÓ ALAPINF
FORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉ
ÉGJEGYZÉKSZ
ZÁM), AMELYN
NEK
DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉ
ÉSI ALAP ESZK
KÖZEIBŐL TÖR
RTÉNIK

Az Alapkezzelő az Alap kezelése sorrán nem veszz igénybe oly
yan külső tanácsadót, befeektetési tanác
csadót, amely
ynek
díjazása azz Alap eszköze
einek terhére történik.

56.. A FORGALM
MAZÓRA VONATKOZÓ ALAP
PINFORMÁCIÓ
ÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA
C
, CÉGJEGYZÉKS
C
SZÁM)
Æ Cégnév
v: CIB Bank Zrrt.
Æ Cégbíró
ósági végzés száma:
s
Cg. 01
1-10-041004.
Æ Cégjogii forma: zártkö
örűen működő
ő részvénytárssaság.
57.. AZ INGATL
LANÉRTÉKELŐ
ŐRE VONATKO
OZÓ ALAPINFO
ORMÁCIÓK (CÉ
ÉGNÉV, CÉGFO
ORMA, CÉGJE
EGYZÉKSZÁM)
Az Alap elssődleges eszk
köz-kategóriája
a szerinti beso
orolása értékp
papír befekteté
ési alap, így aaz Alapkezelő az Alap kezellése
során nem vesz igénybe ingatlanérték
kelőt.
Budapest, 2013. március 26.
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