Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Futball Tőkevédett
Származtatott Alapról
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2018. november 23-án kelt 68/2018. számú határozatában
döntött a legalább 100.000 db, 1.000.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Futball
Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy
kibocsátásáról. A CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a futballhoz
számos ponton kötődő, közismert sporteszköz, szabadidős- és sportruházat gyártó, e-sport játékfejlesztő, illetve
üdítő- és sportital gyártó tőzsdei vállalatok, az Adidas AG, az Electronic Arts Inc., a Nike Inc, a PepsiCo Inc. és a
Puma SE. részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, a lenti szabályok szerint
kiszámított teljesítményét, amennyiben az pozitív, évente kifizesse. A hozamszámítás során az egyes
részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 5,25%-ig kerül figyelembe vételre. Így optimális esetben az
Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 15,75%-os (3x5,25%=15,75%) maximális
teljesítményt is biztosíthat (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=4,99%, maximális
EHM=4,99%) (100%-os részesedési arány mellett). A futball vitathatatlanul napjaink legnépszerűbb sportága. A
lehetséges maximális hozam elérése érdekében a javasolt befektetési időtartam megegyezik az Alap
futamidejével. A rangos labdarúgó események napról napra százezres stadionokat töltenek meg és emberek
milliárdjait szegezik rendszeresen képernyők elé. A labdarúgás iránti rajongás generációkon és országhatárokon
átível, így a futballiparág fogyasztói bázisa globálisan, mind életkorban, mind társadalmi státuszt tekintve
rendkívül széles. Nem véletlen tehát, hogy az iparág gazdasági potenciálja a többi sportággal összevetve
kiugróan magas. Az Alap eszközkosarában szereplő gyártók számos módon kötődnek ehhez a sportághoz,
eredményességüket jelentősen befolyásolja, hogy hosszú idő óta a futball elkötelezett támogatói, neves
események, élvonalbeli játékosok vagy csapatok szponzorai, a szponzorációs piac meghatározó szereplői.
Napjainkban a játék már nem csak a pályákon hódít, hanem az online térben is, amit jól illusztrál az Electronic
Arts Inc. egyik legnépszerűbb online labdarúgó kupája az EA SPORTS™ FIFA Interactive World Cup, amely
évről-évre egyre több játékost és nézőt vonz. 2017-ben már 7 millió gamer versengett a játék kvalifikációs
időszakában, az Interaktív Kupadöntőt 104 országban sugározták, a hozzá kapcsolódó média megjelenések
megközelítőleg 1,5 milliárd felhasználót értek el. A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának
hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvényeknek az Alap futamideje első
három hetében a heti gyakorisággal megfigyelt árfolyamok átlagát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket
a részvények futamidő alatti negyedévente egy alkalommal megfigyelt árfolyamainak az átlaga jelenti. Az Alap
befektetési politikája nem biztosítja minimum hozam kifizetését.A Magyar Nemzeti Bank a Tájékoztató és
Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői információ és a jelen hirdetmény közzétételét a H-KE-III-595/2018. sz.,
2018. december 19-én kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények, a
Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információ megtekinthetők 2018. december 20-tól a
forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu
oldalakon. A befektetési jegyek jegyzésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a
jelen hirdetmény 1. sz. melléklete szerinti teljes országos fiókhálózatában, a CIB24 élőhangú, telefonos
ügyfélszolgálaton, valamint az eBroker tőzsdei hírportál és kereskedési rendszeren, mint jegyzési helyeken
keresztül van lehetőség 2019. január 7-től az üzleti órákban.A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak:
2019. január 7. - 2019. március 1. A befektetési jegyek névértéke 10.000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált
jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0,01% (éves). A Befektetők által
jegyzésenként minimálisan 100.000 HUF össznévértékű befektetési jegy jegyezhető.
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