Kiemelt befektetői információk
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő,
hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés
érdekében olvassa el az információkat.

Az Alap
 Neve: CIB Nyersanyag Alapok Alapja.
 ISIN kódja: HU0000704234.
 Alapkezelője: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt., az Intesa Sanpaolo csoport tagja.
 Futamideje: 2006. június 12-től határozatlan ideig tart
 Befektetési jegyeinek forgalmazója: CIB Bank Zrt., ERSTE Bank Befektetési Zrt.
Célkitűzések és befektetési politika
 Az Alap célja, hogy a világ legfontosabb nyersanyagainak hozamát tegye a Befektetők számára elérhetővé. Az Alap egy aktívan
kezelt, jól diverzifikált, széleskörű nyersanyag befektetési univerzummal teremt értéket, így biztosítja a természeti kincsekben rejlő
lehetőségek kihasználását. Az Alap a nyersanyagpiaci kitettséget a lehető legtágabban keretek között kívánja nyújtani, lefedve
valamennyi jelentős nyersanyagszektort, valamint hozzáférést olyan vállalatok részvényeihez, amelyek üzleti tevékenységük
meghatározó részét a nyersanyagokhoz kapcsolódó iparágakban úgy, mint bányászat, feltárás, kitermelés, feldolgozás, szállítás stb.
folytatják. A közvetlen nyersanyag-befektetések a hagyományos megtakarítások egyik legalapvetőbb kiegészítő elemei. A
nyersanyagok jellemzően hosszabb időtávra ajánlott eszközök, ugyanis az egyes nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen
ingadozhat, azonban érdemes több évre is előre gondolkozni, mert hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is meghaladó
mértékben jövedelmezhetnek. Az Alap vagyonának közvetlen nyersanyagkitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt a
nyersanyagszektorban tevékenykedő vállalatok részvényei, állampapírok, vállalati és banki kötvények valamint bankbetétek
alkothatják. Ennek megfelelően az Alap által követett referenciahozamot 90% DBLCDBCE (DBIQ Optimum Yield Diversified Excess
Return Commodity Index) + 10% ZMAX index alkotja. A minél kedvezőbb hozamalakulás érdekében az Alap nem csak egy-egy
nyersanyagba fektet, hanem a nyersanyagok legszélesebb körét reprezentáló nyersanyag-indexeket követ, és így megfelelően osztja
meg befektetésének kockázatát a különböző nyersanyagok között. Az Alap befektetései között mind a négy legfontosabb
nyersanyagszektor megtalálható, így az energiahordozók (pl.: kőolajszármazékok), nemesfémek (pl.: arany), a színesfémek (pl.:
alumínium) és a mezőgazdasági termékek (pl.: gabonafélék). Az elmúlt évtizedekben a nyersanyagok kitermelésére kevesebb
figyelmet fordítottak. Napjainkra azonban a kereslet jelentősen megnőtt, például Kína és India gyors gazdasági fejlődésének
köszönhetően. A kitermelés gyorsítása, az új kapacitások létrehozása bonyolult, pénz- és időigényes folyamat, ezért számos
nyersanyagból a kínálat sokszor képtelen kielégíteni a keresletet. Az Alap befektetési stratégiájának lényege, hogy az említett
árfelhajtó folyamatokat maximálisan kihasználja. A nyersanyagok általában hatékony kockázat-megosztási lehetőséget jelentenek a
kötvényeket, részvényeket kiegészítve, mert azok árfolyama és a nyersanyagok ára egymástól függetlenül változik, a köztük lévő
kölcsönhatás gyenge. Így az Alap alternatív befektetési formaként megoldást nyújt, hogy pénzét többféle befektetésben is el tudja
helyezni. A közvetlen nyersanyag-befektetésekhez nem kapcsolódnak a nyersanyagokat kitermelő vállalatok tulajdonosi kockázatai. Az
Alap, mint befektetési alapokba fektető alap azzal, hogy a mindenkori nyersanyagpiaci tendenciák alapján különböző nyersanyagalapok befektetési jegyeit vásárolja meg, így az eltérő összetételű nyersanyag-alapok között hatékony kockázatmegosztást tesz
lehetővé. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám mivel az Alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi befektetési
alapokba fekteti be, így az Alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség illetve -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások
hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.








Az Alap főbb befektetései:  világ legfontosabb nyersanyagaiba fektető alapok,  állampapírok, vállalati és banki kötvények,
jelzáloglevelek, részvények, valamint a likviditás biztosításához szükséges eszközök.
Az Alap javasolt minimum befektetési időtartama: az Alap elsősorban azon Befektetőknek ajánlható, akik szabad pénzeszközeiket
legalább 5 éves időtávra kívánják elhelyezni, így az Alap adott esetben nem megfelelő olyan Befektetők számára, akik 5 éven belül ki
akarják venni pénzüket az Alapból.
Az Alap befektetési jegyeinek visszaváltása minden forgalmazási nap adható megbízás, melyek a 16:00 óra előtt, illetve után
befogadott visszaváltási megbízások esetében a rákövetkező 2., illetve 3. forgalmazási napon teljesülnek..
Az Alap tőkeáttétele: Az Alapnak lehetősége van hitelfelvételre, valamint a devizakockázatok csökkentése céljából származtatott
ügyletek kötésére, melyek az Alap nettó eszközértékét meghaladó összegűek lehetnek, azonban várhatóan a 150%-os szintet nem
haladják meg.
Az Alap hozamfizetése: Az Alap a folyamatos futamideje során a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem fizet ki, a
befektetéseiken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így az Alap futamidő alatt elért hozamához a Befektetők a befektetési
jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá.

Kockázat / nyereség profil
 Az Alap kockázat / nyereség profilja:
alacsonyabb várható hozam
befektetési jegy árfolyam kiszámíthatóbb
kisebb kockázatvállalási hajlandóság
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Az Alap várható hozam-kockázat profilja a kockázat-elfogadó,


magasabb várható hozam
jelentősebb befektetési jegy árfolyam-ingadozás
nagyobb kockázatvállalási hajlandóság
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5. besorolásnak felel meg.

Az Alap kockázat/nyereség profil szerinti 5. kategória besorolását az indokolja, hogy a befektetési jegyek árfolyama a mindenkori piaci
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folyamatok függvényében számottevő mértékű ingadozást mutathat, így a befektetési jegyek vásárlásához az ajánlott kockázatviselési
hajlandóság a kockázatok elfogadását feltételezi. Az Alap befektetési jegyeinek korábban tapasztalt legnagyobb árfolyam-ingadozása
alapján a 6-os kategóriában is szerepelt. Tőke- és hozamvédelem: Az Alap saját tőke megóvására, és minimum hozam fizetésére
nem tesz ígéretet.
Figyelmen kívül hagyott kockázatok: az Alap várható nyereség-kockázat profiljának értékelése eredményeként született kategória
besorolás nem alkalmas az Alapra jellemző partner- működési és nem teljesítési kockázatok kifejezésére.
 Passzív befektetési kockázatot jelent, hogy az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott befektetési stratégia és befektetési
korlátokon keretei között az Alaphoz rendelt referenciaindexeket követve kerül kialakításra az Alap portfóliójának összetétele, ami
csak korlátozott teret enged a kedvezőtlen piaci körülményekkel szembeni defenzív befektetési döntések meghozatalának. Így
amennyiben az Alap befektetési célterületein az eszközárak csökkennek, akkor az Alap befektetési jegyeinek árfolyamcsökkenése
várható.
 Működési kockázatot jelent, hogy az Alapnak veszteségei lehetnek az Alapkezelő munkatársai vagy külső harmadik fél részéről
történő félreértés, illetve hiba miatt, valamint külső események, pl. természeti katasztrófák is kárt okozhatnak.
Megjegyzés: az Alap várható nyereség-kockázat profiljának értékeléséhez használt múltbeli adatok nem szükségszerűen megbízható
mutatói az Alap jövőbeli várható nyereség-kockázat profiljának, amely ezért a későbbiekben nem marad garantáltan változatlan, idővel
módosulhat. A legalacsonyabb (1.) kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Díjak


.

Az Alap befektetési jegyeinek futamidő alatti vásárlása illetve visszaváltása után maximálisan levonható díj mértéke
A díjak a befektetési jegyek adásvételére adott megbízások
 befektetési jegy vásárlási díj: 0 HUF




teljesítésének árfolyamértéke után kerülnek felszámításra. A díjak
aktuális mértékéről a Forgalmazó nyújt tájékoztatást.

befektetési jegy visszaváltási díj: 2.500 HUF

Az Alapból évente levont folyó költségek:
3,05% (12/2018)
Az Alap által elért teljesítmény után levont sikerdíj:
0%
A folyó költségekre vonatkozó adat a 2018. január 1. és a 2018. december 31. közötti időszakra végzett számításokon és a jövőre
vonatkozó becsléseken alapul, ezért későbbiekben nem marad garantáltan változatlan, idővel módosulhat. Az Alap számára végzett
befektetési szolgáltatások (pl. portfólióban végrehajtott ügyletek) költségei az Alapot terhelik, részét képzik az Alap jelen pontban
feltüntetett folyó költségeinek, hozamra gyakorolt hatásuk nem jelentős. A Befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő az Alap
működtetésére használja fel, ezek a díjak csökkentik a befektetés értékének potenciális növekedését. Alapot terhelő díjakról és a
befektetési jegyek forgalmazása során felszámított költségekről bővebb információkat Alap Kezelési szabályzatának VIII. fejezetének
36. illetve 37. pontja tartalmazza.
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Az Alap múltbeli teljesítménye

2006. június 12-től indult, így a 2006. illetve az
azt megelőző naptári évekre nem rendelkezik hozamadattal.
Az Alap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni
hozamra!




Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamai évesítve kerülnek
meghatározásra (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365
napos bázison).
A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési
költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az Alap működési
költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj,
könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként
kerültek meghatározásra.
Az Alap hozamadatai magyar forintban kerülnek
megállapításra.
A hozamok bemutatására a Befektetési Alapkezelők és
Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ)
vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül
sor.

Gyakorlati információk
 Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
 Közzétételi helyek: a jelen dokumentum, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a napi befektetési jegy árfolyam és nettó eszközérték
adatok, az éves-, féléves jelentések, a havi portfoliójelentések, valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven
megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és - a napi befektetési jegy
árfolyam és nettó eszközérték adatok kivételével - a www.kozzetetelek.hu oldalon.
 Magyarország adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.
 A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az
félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a
Kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs
összhangban a Tájékozató más részeivel.
 Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és mint illetékes felügyeleti hatóság, a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.
 Ezek a kiemelt befektetői információk 2019. július 3-án megfelelnek a valóságnak.
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