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FOGALMAK

Alap:

CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt CIB Szélessáv Tıkevédett Származtatott Alap;

ÁKK Zrt.:

Államadósság Kezelı Központ Zrt.;

Alapkezelı:

CIB Befektetési Alapkezelı Zrt.;

Állampapír:

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

Batv.

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

BAMOSZ:

Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége;

Befektetési alap
letétkezelési
tevékenység:

Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelı a befektetési
alapkezelı megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévı értékpapírok letéti ırzését és az ahhoz
kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tıkéjének összegyőjtése 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 alapkezelık sajátos ellenırzését
végzi;

Befektetési alap
letétkezelı:
Befektetési alap:

befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet, befektetési vállalkozás;
befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén mőködtetett, jogi
személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık érdekében kezel;

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

befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezı vállalkozás;

Befektetési jegy:

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

Befektetı:

befektetési jegy tulajdonosa;

Bszt.

A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény;

Cstv:

A csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény;

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 vevı részére azzal a kötelezettséggel
ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevı köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerzıdésben vagy a
kölcsönbe adó által meghatározott jövıbeni idıpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére;

Értékpapír-letétkezelés:

értékpapír letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg 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 befektetıknek járó ellenértéket;
az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetık felé teljesítésre ill.
jóváírásra kerül;

Forgalmazás-teljesítési
nap:
Forgalmazó
üzletszabályzata:

Forgalmazó befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata;

Forgalmazó:

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

Hátralévı átlagos
futamidı:

fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált
jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos
hátralévı futamidı a következı kamat-megállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı (duration);

Hitelviszonyt
megtestesítı 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), illetıleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a
hitelezınek) a megjelölt idıben 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:

az Alap futamidejének lejárata után kifizetésre kerülı fix illetve változó hozam, mely utóbbi az Opció alapjául szolgáló befektetési
eszközöknek az Alap futamidején belül elért teljesítményének meghatározott hányada;

Hpt.:

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

KELER Zrt.:

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.;

Kereskedési nap:

minden olyan munkanap, amelyen az Alap Portfóliójában szereplı egyes befektetési eszközökre azok elsıdleges szabályozott piacain
a szokványos kereskedési idıben ügyletkötés történik;

Kezelési szabályzat:

jelen tájékoztató részét képezı, az egyes befektetési alap mőködésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum;

Kibocsátó:

CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap a CIB Szélessáv Tıkevédett 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 tehetı állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét;

MNB:

Magyar Nemzeti Bank;

Nettó eszközérték:

befektetési alap portfóliójában szereplı eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a
portfóliót terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is;
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Nyílt végő befektetési
alap:

olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra;

Nyitott pozíció:

befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység, illetıleg árutızsdei szolgáltatási tevékenység
során megkötött, de valamely szerzıdı fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidıig helytállási kötelezettséget jelentı
ügyletek együttes értéke;

Portfólió:

jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képezı eszközelemek összessége, melyet az
Alapkezelı saját döntése alapján, az Alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelıen alakít ki;

Ptk.:

1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvrıl.

Repó- és fordított
repóügylet:

minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának, illetve az értékpapír tulajdonjogához főzıdı garantált jog átruházására
vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tızsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz főzıdı joggal rendelkezik -, és a megállapodás
nem teszi lehetıvé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt adott idıpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetıleg más
ügylethez adja biztosítékul. A szerzıdéskötéssel egyidejőleg az értékpapírra az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevı az eladó
részére történı viszonteladási kötelezettséget vállal a szerzıdésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövıbeli
idıpontban történı meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy
az ügylet tárgyát képezı és biztosítékul szolgáló értékpapír, más egyenértékő értékpapírra kicserélhetı. Az ügylet az értékpapír
eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vevıje szempontjából fordított repóügyletnek tekintendı;

Rövid pozíció:

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

Saját tıke

befektetési alap saját tıkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködése
során a saját tıke a befektetési alap összesített Nettó eszközértékével azonos;

Számlavezetı:

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) értékétıl 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. elıírásainak megfelelı információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési
Szabályzat;

Tızsde:

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

Tpt.:

2001. évi CXX. törvény a tıkepiacról;

Ügyfél:

az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi;
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Tájékoztató
1 AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Az Alap neve, típusa
 Az Alap neve: CIB Szélessáv Tıkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap).
 Az Alap mőködési formája, fajtája, elsıdleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégő,
értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.
 Az Alap BAMOSZ besorolása: speciális, tıkevédett alap.
Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje
Az Alap nyilvántartásba vételének dátumára, futamidejére vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 1.2 pontjában
találhatók.
A közzétételi helyek
Az Alap közzétételi helyeire vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 3.1 pontjában találhatók.
Az adózási szabályok
Az adózással kapcsolatos vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 6 pontjában találhatók.
Az elszámolási és hozamfizetési napok
Az elszámolásra és hozamfizetésre vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 1.3 pontjában találhatók.
Az Alap könyvvizsgálója
A könyvvizsgálóra vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 5.4 pontjában találhatók.
Az Alap Befektetési jegyei, az Alap megszőnése
1.7.1 A Befektetık lehetséges köre
A Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi
természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok is lehetnek.
1.7.2 A Befektetési jegyek fajtája, típusa
Az Alapkezelı az Alap nevében a Befektetı számára, egy sorozatban, határozott idıre, nyíltvégő, bármikor
visszaváltható, egyenként 10,000 HUF névértékő, diszkontált jegyzési árfolyamú, nyilvános, névre szóló
Befektetési jegyet (ISIN kód: HU0000711635) bocsát ki. Az Alap futamidejének elsı napján (2012. november 5.)
a Befektetık értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. A jegyzési
idıszak során a forgalomba hozandó Befektetési jegyek összmennyisége minimum 1,000,000,000 HUF, az
Alapkezelı túljegyzést korlátlan mennyiségben elfogad.
1.7.3 A Befektetési jegyek által megtestesített jogok
 A Befektetı jogosult a Befektetési jegyek egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéken történı
visszaváltására.
 A Befektetı jogosult az Alap esetleges végelszámolásakor vagy felszámolásakor a vagyon költségekkel
csökkentett arányos hányadának felvételére.
 A Befektetı rendelkezik mindazon további jogokkal, amelyek a jelen Tájékoztatóban és Kezelési
szabályzatban valamint a Batv.-ben foglaltak.
1.7.4 A Befektetési jegyek elıállítása, nyilvántartása
A Befektetési jegyek elıállítása dematerializált formában történik, nem kerülnek kinyomtatásra. Amennyiben az
Alap Befektetési jegyeinek jegyzése sikeres volt és a Felügyelet az Alapot nyilvántartásba vette, az Alapkezelı
utasítása alapján a KELER Zrt. azokat megkeletkezteti. A nyilvántartásba vételt követıen az Alapkezelı
haladéktalanul értesíti a KELER Zrt.-t a Befektetık Számlavezetıinek személyérıl és a Számlavezetık központi
értékpapír-számláin jóváírandó értékpapír darabszámról. A KELER Zrt. az értesítés alapján a Befektetési
jegyeket a Számlavezetık értékpapír-számláin haladéktalanul jóváírja. A Számlavezetık ezt követıen egyenként
jóváírják a Befektetık számláin a lejegyzett mennyiségő Befektetési jegyeket, amelyek tulajdonjogát a
Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. A Befektetı értékpapír-számláján végrehajtott mőveletrıl a
Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a
Befektetınek. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a Befektetı kérésére
haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás
idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.
1.7.5 Az Alap megszőnésével kapcsolatos rendelkezések
Az Alappal szembeni megszőnési eljárás megindításáról az Alapkezelı vagy a Felügyelet határoz. Az Alapkezelı
megszőnésrıl hozott határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, rendkívüli közzététel útján a
Befektetıket és az Alap hitelezıit.
1.7.5.1 Az Alapkezelı köteles megszüntetni az Alapot
 Az Alapot kötelezı jogutód nélkül megszüntetni amennyiben:
 az Alap Saját tıkéje 3 hónapon keresztül nem éri el átlagosan a 20 millió HUF összeget,
 az Alap Saját tıkéje negatívvá válik,
 a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a Befektetési jegyek visszaváltása
felfüggesztésének megszőnését követıen a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem
biztosítottak,
 az Alapkezelı befektetési alapkezelési tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta,
 az Alapkezelıt a Felügyelet kötelezte az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését
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egyetlen más befektetési alapkezelı sem veszi át.
 A Letétkezelı folytatja le a megszőnési eljárást, amennyiben az Alapkezelı befektetési alapkezelési

tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, vagy az Alapkezelıt a Felügyelet kötelezte az Alap
kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelı sem veszi át.
1.7.5.2 Az Alapkezelı megszünteti az Alapot
Az Alapot az Alapkezelı a Felügyelet engedélye nélkül megszünteti:
 az Alap futamidejének lejáratakor,
 ha az Alap összes Befektetési jegyére a Befektetık visszaváltási megbízást adtak.
1.7.5.3 A megszőnési eljárás
 Az Alap a megszőnési eljárás alatt a jelen Tájékoztató és Kezelési szabályzat szerint mőködik az
alábbi eltérésekkel:
 a Nettó eszközérték havonta egyszer kerül megállapításra és közzétételre, feltüntetve, hogy az
Alap megszőnés alatt áll,
 a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésre kerül,
 az Alap eszközeinek értékesítésébıl származó ellenérték a megszőnési jelentés elkészítéséig
kizárólag likvid eszközökbe fektethetı.
 Az Alapkezelı az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket piaci áron legkésıbb 2014. november
7-ig értékesíti. Az Alapkezelı legkésıbb 2014. november 14-ig megszőnési jelentést készít, amelyet a
Felügyelethez benyújt és a Befektetık felé közzétesz. Ezt követıen a Letétkezelı legkésıbb 2014.
november 21-ig kezdi meg a rendelkezésre álló összeg kifizetését a Befektetık részére, a részkifizetés
keretében már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetérıl rendkívüli közleményt kell
közzétenni. A Befektetık részére kifizetendı összeget a letétkezelı elkülönített letéti számlán köteles
tartani a Befektetık részére történı kifizetésig.
 A megszőnési eljárás idıtartama alatt az Alap eszközeinek értékesítésébıl származó ellenértékbıl,
bankszámlájának pozitív egyenlege terhére a Befektetık számára elıleg formájában részkifizetés
teljesíthetı. Az Alapkezelı a részkifizetéssel kapcsolatos döntésrıl rendkívüli közleményt jelentet meg.
A részkifizetésre azonos arányban, az egyes Befektetési jegyek Nettó eszközértékére vetítve kerülhet
sor. Az Alapot terhelı kötelezettségek fedezetét jelentı eszközök terhére részkifizetés nem történhet.
 A pozitív Saját tıkével rendelkezı Alap esetén az Alap eszközeinek értékesítésébıl befolyt
ellenértékbıl az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követıen rendelkezésre álló pozitív
összegő tıke a Befektetıket Befektetési jegyeik arányában illeti meg.
 Az Alap a Felügyelet nyilvántartásából való törléssel megszőnik, amelyre a megszőnési jelentés
benyújtását követı nappal kerül sor.
1.8 A Befektetési jegyek tızsdei forgalmazása
A Befektetési jegyek tızsdei vagy egyéb szervezett piacra történı bevezetésére nem kerül sor.
1.9 A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése
A Befektetési jegyek forgalomba hozatalára és értékesítésére vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 1.4
pontjában találhatók.
1.10 A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése
A Befektetési jegyek visszaváltására és a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó információk a Kezelési szabályzat
1.5 pontjában találhatók.
1.11 A hozam megállapítása, kifizetése
Az Alap hozamának megállapítására, kifizetésére vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 1.6 pontjában
találhatók.
1.12 Az Alap célja, befektetési politikája, portfóliójának lehetséges elemei, hitelfelvétele
1.12.1 Az Alap célja
Az Alap befektetési céljaira vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 2.1.1 pontjában találhatók.
1.12.2 Az Alap befektetési stratégiája
Az Alap befektetési stratégiájára vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 2.2.1-2.2.4 pontjaiban találhatók.
1.12.3 Az Alap portfóliójának lehetséges elemei
Az Alap portfóliójának lehetséges elemeire vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 2.2.5 pontjában
találhatók.
1.12.4 Az Alap által kötött származtatott ügyletek
Az Alap által kötött származtatott ügyletekre vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 2.2.7 pontjában
találhatók.
1.12.5 Az Alap hitelfelvétele
Az Alap hitelfelvételére, eszközeinek terhelhetıségére, értékpapírok kölcsönzésére vonatkozó információk a
Kezelési szabályzat 2.3 pontjában találhatók.
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1.13 Az Alap eszközeinek értékelési szabályai
Folyószámla

A Letétkezelı a folyószámla T. napi egyenlegét az utolsó kamatfizetés óta jóvá nem írt, T. napig elıjegyzett kamatok
összegével növelten értékeli.

Bankbetét A Letétkezelı a bankbetétek értékét a T. napig felhalmozott kamat összegével növelve határozza meg.
Szintetikus Fix kamatozású instrumentum, amelynek a mindenkor aktuális piaci értékét az adott napi zérókupon szintek határozzák
betét
meg. A szintetikus betét lejáró összegét a zéró kupon rátával diszkontálva kapjuk meg az instrumentum adott napi piaci
értékét. Az aktuális zérókupon szint a swap görbébıl számítódik, az adott napi 1, 2 és 3 éves swap szintek alapján kerül
kiszámításra. Két évnél hosszabb periódusra a 2 és 3 éves swapokból, 2 évnél rövidebb periódusra az 1 és 2 éves
swapokból, éven belül az O/N és az 1 éves swapokból interpolálódik a zérókupon szint.
A Letétkezelı az Alap T. napon tulajdonában lévı állampapírjait az elsıdleges forgalmazói körben T. napon az ÁKK Zrt.
Államáltal közölt legjobb Nettó vételi és legjobb Nettó eladási árfolyam számtani átlagértékének T. napi felhalmozott kamattal
papírok
növelt értékén veszi figyelembe.
A Letétkezelı azoknál az állampapíroknál, amelyeket az elsıdleges forgalmazói körben nem forgalmaznak, ott a
legutóbbi Nettó eszközérték-számítás idıpontjára érvényes Nettó árfolyam és a T. napra számított felhalmozott kamat
összegeként kiszámolt értéket alkalmazza.
A Letétkezelı azoknál az állampapíroknál, amelyek hátralévı futamideje három hónapnál rövidebb (amelyekre az
elsıdleges állampapír-forgalmazóknak már nincs árjegyzési kötelezettsége), ott az adott értékpapír ÁKK Zrt. által
közzétett aktuális 3 hónapos referenciahozammal T. napra számított jelenértékét alkalmazzuk.
Az elsı nyilvános forgalomba hozatal során vásárolt állampapírokat súlyozott bekerülési átlagárfolyamon kell értékelni a
kibocsátás napjáig.
A Letétkezelı a nyilvános forgalomba hozatal során vásárolt állampapírokat a kibocsátás napjáig a súlyozott Nettó
bekerülési átlagár és a kibocsátás napjáig felhalmozott kamat összegeként számolt bruttó árfolyamon értékeli.
Opciók

Az opciós pozíció T napi értékét az Opciókat árazni képes kereskedık T napi vételi és eladási árfolyamából számított
középárfolyamot kell használni, amennyiben azok nem régebbiek, mint 15 nap. Amennyiben nincs 15 napnál frissebb
piaci árjegyzés, az opciókat a Black-Scholes formula alapján kell értékelni.

1.14 A Befektetési jegy árfolyama és forgalmazása során felszámított költségek
A Befektetési jegyek árfolyamára és a forgalmazásuk során felszámított költségekre vonatkozó információk a Kezelési
szabályzat 1.7 pontjában találhatók.
1.15 Az Alap által fizetendı díjak
Az Alap által fizetendı díjakra vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 2.4 pontjában találhatók.

2 AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA












Cégnév: CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelı).
Cégbejegyzés ideje, helye: 2000. április 3., Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-044283.
Cégjogi forma: zártkörően mőködı részvénytársaság.
Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Az Alap székhelye az Alapkezelı székhelye szerinti tagállammal
megegyezı tagállamban található. Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Alapítás idıpontja: 1999. december 31., jogelıdje a CIB Befektetési Alapkezelı Kft., alapítva 1997. április 1-én.
Mőködés idıtartama: az Alapkezelı határozatlan idıre alakult.
Alapkezelı által kezelt más nyilvános befektetési alapok: CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró
Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett
Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövetı Részvény Alap, CIB Feltörekvı Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB
Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika
Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék 2 Tıkevédett
Származtatott Alap, CIB Élmezıny Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Tripla Profit Tıkevédett Származtatott Alap.
Alapkezelı által kezelt más nyilvános befektetési alapok vagyona 2011. december 31-én: 134,081,458,188 HUF.
Vezetı tisztségviselık
 Igazgatóság:
Fabio De Grazia, Igazgatóság elnöke, üzleti elérhetıség: Piazza P. Ferrari 10, 20121 Milan, Italy, az Alapkezelın
kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem folytat.
Komm Tibor, Vezérigazgató, az Alapkezelı ügyvezetését egy személyben ellátó vezetı, Igazgatóság tagja, üzleti
elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró
tevékenységet nem folytat.
Alain Dory, Igazgatóság tagja, CIB Bank Zrt. Piaci Kockázat és Likviditás Menedzsment terület vezetıje, üzleti
elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró
tevékenységet nem folytat.
 Felügyelı Bizottság:
Dr. Király Gábor, Felügyelı bizottsági elnök, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetıség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem
folytat.
Juridesz Magdolna, Felügyelı bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Pénzügyi divízió vezetıje, üzleti elérhetıség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem
folytat.
Jonathan Charles Locke, Felügyelı bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetıség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem
folytat.
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Jegyzett tıke: 600,000,000 HUF (2011. december 31.), amely összeg teljes egészében befizetésre került.
Felügyeleti engedélye: III/100.036-4/2002 sz. határozat (2002. október 25.).
Alkalmazottainak száma: 14 fı (2011. december 31.)
Az Alapkezelı szervezeti felépítése úgy került kialakításra, hogy elkülönített szervezeti egységek foglalkoznak a
portfóliók kezelésével, az értékesítés és marketing tevékenységgel, valamint a back office teendık ellátásával.
Mindegyik szervezeti egység az Alapkezelı vezérigazgatójának jelent.

3 A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA








Cégnév: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelı).
Cégbejegyzés ideje, helye: 1979. november 19., Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-041004.
Cégjogi forma: zártkörően mőködı részvénytársaság.
Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Jegyzett tıke: 145,000,000,001 HUF (2012. június 30.)
Tevékenységek: egyéb monetáris közvetítés, pénzügyi lízing, értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység, egyéb
pénzügyi kiegészítı tevékenység, M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, kockázatértékelés, kárszakértés, biztosítási
ügynöki, brókeri tevékenység, biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége, üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység.

4 A T ANÁCSADÓ BEMUTATÁSA
Az Alapkezelı az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külsı tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.

5 A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA
A Befektetık részére történı kifizetésekkel, a Befektetési jegyek visszaváltásával, az Alappal kapcsolatos egyéb
információk, az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetıi Információk, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves-, féléves jelentései,
havi portfólió jelentései valamint az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetık a forgalmazási helyeken, az
Alapkezelı 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 EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK
6.1

6.2

Az Alap múltbeli teljesítményét bemutató legfontosabb adatok
A jelen példa annak bemutatására szolgál, hogy milyen lett volna az Alap teljesítménye a hozamtermelı eszköz
múltbeli teljesítményét figyelembe véve, ha az Alap korábban is mőködött volna. A példaként számított múltbeli
nominális hozamadatok 1.) 100%-os részesedés arányt feltételezve; 2.) 1999. február 4. és 2010. június 28. közötti
idıszakra; 3.) 24 hónapos idıtávra vonatkoznak. Ezen feltételek szerint az Alap hozama 3.00%-os szint alá soha nem
csökkent volna, az Alap maximális hozama 30.00%, míg átlagos hozama 20.07% lett volna. Az Alap évesített
teljesítményét tekintve a maximális éves hozam 14.06%-os, az átlagos éves hozam 9.76%-os szinten alakult volna.
Az Alap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövıbeni hozamra! A feltüntetett folyamatos kamatozással
számított logaritmikus hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása elıtti, illetve az alap
mőködési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni Nettó
hozamként kerültek meghatározásra. Az 1 évnél hosszabb idıszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos
kamatszámítással, tört kitevıvel, 365 napos bázison). A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor
hatályos elıírásaival összhangban kerül sor. Az Alap hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás kedvezıen és hátrányosan is befolyásolhatja
az Alap által elért eredményt. Az Alap egyszeres tıkeáttételt alkalmaz.
Az Alapba történı befektetéssel járó kockázatok
A kockázatok az Alap portfóliójában található eszközöktıl függenek, ez határozza meg a Befektetési jegyek árfolyamingadozásának mértékét és irányát. Az Alap portfóliójában található befektetési eszközök árfolyamának
változékonysága miatt elengedhetetlen a Befektetık számára befektetési döntésük meghozatala elıtt a kockázati
tényezık áttanulmányozása.
6.2.1 Az Alap hozamfizetését befolyásoló kockázatok
A kockázatok a hozamtermelést befolyásoló mögöttes az EUR/HUF napi árfolyamának a bankközi
devizapiacokon kialakuló változékonyságától függenek, ez határozza meg a Befektetési jegyek árfolyamingadozásának mértékét és irányát. Tehát az Alap ebbıl a szempontból közvetetten azokat a kockázatokat viseli,
amelyek a hozamtermelést befolyásoló mögöttes piacokra történı befektetéseket jellemzik, ezek közül a
legfontosabbak:
 Gazdasági kockázat
Az adott ország inflációjának emelkedése közvetlen negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító
eszközök árfolyamára. Ez a hatás lehet olyan mértékő, hogy a hozamtermelést biztosító eszközök
teljesítménye egyes idıszakokban az infláció szintje alatt maradhat, ami negatív reálhozamot eredményezhet.
Az adott ország egyéb makrogazdasági mutatóinak (költségvetési hiány, külkereskedelmi mérleg egyenlege,
GDP növekedési üteme, deviza árfolyama) kedvezıtlen irányú változása szintén negatív hatással lehet a
hozamtermelést biztosító eszközök árfolyamára. A gazdaságpolitikában bekövetkezı változások a gazdasági
mutatók azonnali változatlansága mellett is érinthetik kedvezıtlenül a tıkepiacokat és azon keresztül a
hozamtermelést biztosító eszközök árfolyamát.
 Likviditási kockázat
A hozamtermelést biztosító bankközi devizapiacokon kialakulhat olyan kedvezıtlen kereskedési környezet,
amelyben nagymértékben csökkenhet a befektetık érdeklıdése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony
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6.3

forgalmú piacokon nehezebbé válik hozamtermelést biztosító eszközökhöz kapcsolódó jogokból származó
árfolyamnyereség realizálása.
 Árazási kockázat
A bankközi devizapiacokon kialakulhat olyan kedvezıtlen kereskedési környezet, amelyben nagymértékben
csökkenhet a befektetık érdeklıdése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú devizapiacokon az
EUR/HUF napi árfolyama jelentısen ingadozhat, mely negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító
eszközök árfolyamára.
 Adókockázat
A Befektetési jegyekre az Alapra vonatkozó adózási szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is
változhatnak.
 Devizaárfolyam kockázat
A hozamtermelı bankközi devizapiacokon kötött opció forintban keletkezı hozamait az Alap magyar forintban
fizeti meg, ezért devizaárfolyam kockázat nincs.
6.2.2 A származtatott alapok mőködésével járó kockázatok
 A befektetett tıke visszafizetésének kockázata
Az Alap befektetési politikája a befektetési jegyek tıkevédett értékének lejáratkori visszafizetését biztosítja,
így az elızı pontban feltüntetett kockázati tényezık az Alap lejáratakor csak korlátozottan állnak fenn, viszont
a futamidejük alatt a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozását kedvezı és kedvezıtlen irányban egyaránt
befolyásolhatják! A befektetett tıke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
 Részesedés számításának kockázata
A hozamtermelést biztosító eszközök idıközi teljesítményébıl való részesedés számításának szabályai
részletesen szabályozottak, azonban a hozamtermelı eszköz számítási szabályai idıközben
megváltozhatnak. Ez az elérhetı hozamra bármely irányú hatás gyakorolhat. Habár a bekövetkeztés
valószínősége rendkívül alacsony, és az esetleges bekövetkezés várható hatása elhanyagolható, de létezı
kockázati tényezıt jelent.
 Partnerkockázat
A Saját tıke jelentıs részét adó bankbetét a CIB Bank Zrt.-nél kerül lekötésre. A,bank betétek lejáratkori
visszafizetése, így a Saját tıke lejáratkori visszafizetését ígérı tıkevédelem a CIB Bank Zrt. fizetıképességét
feltételezi. Valamint az Alap portfóliójában található OTC opció elszámolásában közremőködı partnerként a
CIB Bank Zrt. szintén részt vesz, így az opció által elért hozam lejáratkori kifizetése a CIB Bank Zrt.
fizetıképességét feltételezi, amellyel az Alap várható kifizetési szintjének megítélése során számolni kell. A
CIB Bank Zrt. hosszú lejáratú kötelezettségeinek minısítései: 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-fıösszege alapján Olaszország egyik legtıkeerısebb pénzintézete. Ebbıl
következıen a nemfizetés kockázata rendkívül csekély, de létezı kockázati tényezıt jelent.
6.2.3 Az aluljegyzés kockázata
A Befektetési jegyek kibocsátása meghiúsul abban az esetben, amennyiben az Alap minimális induló Saját
tıkéjét jelentı 1,000,000,000 HUF a jegyzési idıszak záró napjáig nem kerül lejegyzésre.
6.2.4 Az Alap megszőnésének kockázata
Az Alapot az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben a Saját tıke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri
el a 20 millió HUF összeget.
6.2.5 Az Alap forgalmazásához kapcsolódó kockázatok
 A Befektetési jegyek forgalmazását ill. visszaváltását az Alapkezelı a Batv.-ben meghatározott esetekben
felfüggesztheti, mely esetben annak újraindításáig a Befektetık nem juthatnak hozzá befektetéseik
ellenértékéhez.
 Mivel a Befektetési jegyek árfolyamát az Alapkezelı T+1 forgalmazási napon állapítja meg, a T napi
forgalmazási árfolyam utólag válik ismertté a megbízást T napon adó Befektetık elıtt. (További részletek a
Kezelési Szabályzatban.)
Az Alapba történı befektetéshez javasolt befektetıi profil
 Befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvezı illetve kedvezıtlen irányba is befolyásolhatják, ezen piaci
folyamatok függvényében Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentıs is lehet, a Befektetési jegyek
futamidı alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat. Azonban kizárólagosan a lejáratkor az Alap befektetési
politikája 100% tıkevédelmet biztosít a Befektetési jegyek névértékére.
 Várható hozam: betéthozamokat meghaladó, devizapiaci befektetések hozamával versenyképes.
 A javasolt minimum befektetési idıtartam megegyezik az Alap futamidejével. A befektetések tényleges idıtartama
az Alap esetében szabadon választható, a javasolt befektetési idıtáv tapasztalati értékeken alapuló ajánlás, amely
idıtávon a piaci árfolyam-ingadozásokat is figyelembe véve általában kedvezı hozam érhetı el.
 A fentiek alapján az ajánlott kockázatviselési hajlandóság: kockázatkerülı.
 A Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi
természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok is lehetnek.

7 EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK
Az Alapot és a Befektetıket a jelen pontban feltüntetett költségeken túlmenıen, további egyéb költségek, díjak nem terhelik.
7.1 A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek
 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 idıpontjában a Forgalmazó által
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7.2

Az

felszámított jutalék mértéke a futamidı alatti eladási és vételi megbízások árfolyamértéken vett összege után a
jelen pontban meghatározott maximális érték. A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított forgalmazási jutalék
megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes.
A Befektetési jegyek forgalmazása során levont mindenkor hatályos díjak 33.33%-os részaránya a Forgalmazót
illeti meg, míg a fennmaradó 66.67%-os részarányt a Forgalmazó az Alap számára megfizeti. A jelen pont
alkalmazását az Alap számára a futamidı alatti Befektetési jegy forgalmazás miatt felmerülı költségek megtérítése
indokolja, amely az Alap portfóliójában található eszközök értékének megırzése, és ezáltal a Befektetık érdeke
védelmében szükséges.
Az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az Üzletszabályzata szerinti
mértékben számítja fel. Amennyiben a Befektetı 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 Befektetık 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 kiegészítı visszaváltási
jutalék terhelheti. A kiegészítı visszaváltási jutalék felszámításának alapját, mértékét, módját és szabályait a
Forgalmazó Üzletszabályzatában határozza meg.
A Befektetıt közvetlenül terhelı költségeket az Alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja.
Alap által fizetendı díjak

Alapkezelési díj (éves
szinten)
Letétkezelési díj (éves
szinten)
Könyvvizsgálói díj (nettó,
éves szinten)

max. 5.00%
0.08%
1 000 000 HUF

Felügyelet felé fizetendı
rends zeres díjak (éves
szinten)

a Batv. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az Alap nettó eszközértékének
0,25‰e

KELER Zrt. felé fizetendı
díjak

a KELER Zrt. mindenkor hatályos Díjszabályzatának vonatkozó díjtételei
értelmében, amelyet a KELER Zrt. Ügyfélszolgálati irodáján Budapest VII. ker.
Asbóth u. 9-11. és a KELER Zrt. honlapján www.keler.hu lehet megtekinteni

Banki, hitelintézeti
szolgáltatások költségei

az Alap számára végzett szolgáltatás okat (úgy mint, pl. bankszámla-veztés ,
bankszámla-tranzakciók, hitelfolyósítás) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Befektetési szolgáltatások,
kiegészítı befektetési
szolgáltatások költségei

az Alap számára végzett szolgáltatásokat (úgy mint, pl. értékpapírok adásvétele,
tızsdei megbízások) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás
értelmében

Marketing-kommunikációs
költségek
Számviteli, könyvvezetési
költségek

az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében
az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében
az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Jogi költségek

Az Alapot terhelı díjakat a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezelı T. forgalmazás-elszámolási napig
idıarányosan terheli az Alapra, és esedékességkor fizeti ki az Alap számlája terhére. Az Alap jelen pontban
meghatározott mőködésével kapcsolatos költségei a feltüntetett lehetséges maximális mértékig terhelhetik az Alapot.
Az Alap mőködésével kapcsolatos költségeit az Alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az
Alap létrehozásával kapcsolatos költségek az Alapkezelıt terhelik.
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Kezelési szabályzat
1 AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1.1. Az Alap neve, típusa
 Az Alap neve: CIB Szélessáv Tıkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap).
 Az Alap mőködési formája, fajtája, elsıdleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégő,
értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap.
 Az Alap BAMOSZ besorolása: speciális, tıkevédett alap.
1.2. Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje
 Az Alap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet ... lajstromozási számon, ... HUF induló tıkével ... számú határozatával
2012. október ...-én vette nyilvántartásba.
 Az Alap futamideje: 2012. november 5. - 2014. november 7.
1.3. Elszámolási és hozamfizetési napok
 Az Alap a futamidı közben a tıkenövekménye terhére a hozamfizetési napoktól eltekintve hozamot külön nem fizet
ki, a befektetésein elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Az Alap futamidı alatt elért hozamához a
hozamfizetési napoktól eltekintve a Befektetık a Befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával
juthatnak hozzá.
 Az Alap elsı évi, 2013. november 4-ig esedékes elért hozamához a Befektetık automatikusan, az alábbiak szerint
juthatnak hozzá. A hozam a 2013. november 5-én az egyes Befektetık értékpapírszámláján lévı Befektetési
jegyek névértékéhez viszonyított arányban 2013. november 8-ig kerül kifizetésre. A hozamfizetés idıpontjában az
Alapkezelı rendelkezést ad a Forgalmazó számára a 2013. november 5-én az értékpapírszámlán Befektetési
jeggyel rendelkezı tulajdonosokat megilletı összegeknek a Befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történı
jóváírására. A hozamot a Befektetık az Alap kibocsátási pénznemében, forintban kapják meg. A tıke
visszafizetésének idıpontja megegyezik a második évi hozamkifizetés idıpontjával.
 Az Alap második évi, 2014. október 31-ig esedékes elért hozamához a Befektetık automatikusan, az alábbiak
szerint juthatnak hozzá. A hozam a 2014. november 3-án az egyes Befektetık értékpapírszámláján lévı
Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított arányban 2014. november 7-ig kerül kifizetésre. A hozamfizetés illetve
tıke-visszafizetés idıpontjában az Alapkezelı rendelkezést ad a Forgalmazó számára a 2014. november 3-án az
értékpapírszámlán Befektetési jeggyel rendelkezı tulajdonosokat megilletı összegeknek a Befektetési jegy
tulajdonosok ügyfélszámlájára történı jóváírására. A hozamot a Befektetık az Alap kibocsátási pénznemében,
forintban kapják meg. A tıke visszafizetésének idıpontja megegyezik a második évi hozamkifizetés idıpontjával.
1.4. A Befektetési jegyek forgalomba hozatala és értékesítése
1.4.1 A Befektetési jegyek elsı alkalommal történı forgalomba hozatala
 Jegyzési ár
A Befektetési Jegyek a jegyzési idıszak utolsó napján a névértékkel egyezı áron, a jegyzési idıszak korábbi
napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetık. Az Alapkezelı a jegyzési idıszak alatt
alkalmazandó jegyzési árfolyamok megállapításához szükséges számítási módszert, a diszkontláb mértékét
és a napi jegyzési árfolyamokat a nyilvános ajánlattételrıl szóló hirdetményben teszi közzé legkésıbb 3
nappal a jegyzés kezdınapját megelızıen. Jegyzéskor fizetendı vételár a jegyzett darabszám és a jegyzési
ár szorzata.
 Jegyzési helyek
A Forgalmazó országos fiókhálózata.
 Jegyzési idıszak
A Befektetési jegyek a jegyzési idıszak alatt jegyezhetık: kezdınap: 2012. augusztus 21., zárónap: 2012.
október 19. A Befektetési jegyek jegyzése a Forgalmazó fiókjainak hivatalos üzleti órái alatt lehetséges.
 A kibocsátásra felkínált Befektetési jegyek mennyisége
A jegyzési idıszak során forgalomba hozható Befektetési jegyek összmennyisége: minimum 1,000,000,000
HUF.
 Jegyzés módja
Az egy Befektetı által minimálisan jegyezhetı mennyiség: 100,000 HUF, maximális jegyezhetı mennyiség:
nincsen korlátozva. A Befektetık személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - amennyiben a Forgalmazóval
kötött értékpapír-számlaszerzıdés erre lehetıséget biztosít - telefonon, telefaxon keresztül jegyezhetik a
Befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. A meghatalmazást teljes bizonyító erejő magánokiratba, vagy
közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Befektetı aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen
meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát, idıbeli hatályát. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és
aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követıen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív
aláírásával a Befektetı feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek
megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egy idıben a Befektetınek meg kell fizetnie a befektetési jegyek
jegyzési árát. Mivel a Befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános
forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytıl fogadható el, aki értékpapír-számlavezetésre
szerzıdést 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 idıben
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a Befektetı a jegyzett mennyiségő Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti
be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. A jegyzés akkor minısül érvényesnek, ha a
jegyzett Befektetési jegyek jegyzési ára a jegyzési ív aláírásával egy idıben a Befektetı ügyfélszámláján
rendelkezésre áll. A Befektetı a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett Befektetési
jegyek ellenértékével történı megterheléséhez. A jegyzett Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazó
haladéktalanul az Alapnak a Letétkezelınél vezetett 10700017-67442759-59600004 számú elkülönített letéti
számlájára helyezi. A Letétkezelı 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 Letétkezelı az Alapkezelıtıl terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Az Alap indulásának napján
a Befektetık értékpapírszámlájára a jegyzett Befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. Sikeres
jegyzés esetén a Forgalmazó az Alap indulását követı 5 napon belül teljesítési igazolást küld a
Befektetıknek.
 Jegyzési garancia
A kibocsátásra felkínált Befektetési jegy minimum mennyiségének lejegyzésére harmadik személy jegyzési
garanciát nem vállal.
 Aluljegyzés
Amennyiben a jegyzési idıszak során legalább az 1,000,000,000 HUF összeget a Befektetık nem jegyzik le,
a jegyzés sikertelennek minısül és a Letétkezelı a jegyzési idıszak lezárását követı 5 napon belül köteles a
Befektetık által jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékét a Befektetı ügyfélszámláján jóváírni.
 Túljegyzés
Valamennyi szabályszerően teljesített jegyzést az Alapkezelı a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.
Az Alapkezelı a jegyzés sikeres lezárását követı Felügyelet általi nyilvántartásba vétel után haladéktalanul
kezdeményezi az Alap elindítását.
1.4.2 A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének módja, feltételei
 A Befektetési jegyek értékesítési helyei
A Befektetési jegyek forgalmazása a CIB Bank Zrt., mint Forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a Forgalmazó
Üzletszabályzatában meghatározott idıpontokban lehetséges. A Befektetési jegyek forgalmazása a
Forgalmazó elektronikus csatornáin keresztül is lehetséges a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározott
módon és idıben. A Befektetési jegyek tızsdei vagy egyéb szervezett piacra történı bevezetésére nem kerül
sor, így a tızsdei jegyzés, forgalmazás nem lehetséges.
 A Befektetési jegyek folyamatos értékesítésének szabályai
Befektetési jegyek vásárlására
adott megbízás napja
Befektetési jegyek vásárlása
pénzellenérték terhelése

Befektetési jegyek jóváírása
letéti igazolás

T. forgalmazás-elszámolási nap
Befektetı a Befektetési jegyek ellenértékét a Forgalmazó Üzletszabályzatában
foglaltaknak megfelelıen a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlán T. forgalmazáselszámolási napon köteles rendelkezésre bocsátani
megvásárolt Befektetési jegyek a Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelıen a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán T+2. forgalmazásteljesítési nap kerülnek jóváírásra
Befektetık a T+2. forgalmazás-teljesítési napon juthatnak hozzá a Forgalmazó
Üzletszabályzata szerinti letéti igazoláshoz
befektetésre / visszaváltásra kerülı összeg és a vételi / visszaváltási ár hányadosa
a tört részeket figyelmen kívül hagyva

jóváírt ill. terhelt Befektetési
jegyek darabszáma
Befektetési jegyek forgalmazása
Forgalmazó
Üzletszabályzatában
foglaltaknak megfelelı
eljárás
kerül
a Befektetı, ill. meghatalmazottja
alkalmazásra
útján
Alap bejegyzését követıen, a forgalmazási órák alatt jelen Tájékoztatóban rögzített
Befektetési jegyek folyamatos
feltételek mellett az Alapkezelı további Befektetési jegyeket hoz forgalomba, illetve
forgalmazása
biztosítja a korábban kibocsátott jegyek visszaváltását
Befektetési jegyek
Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelı idıszak áll rendelkezésre
forgalmazásának idıszaka
a Befektetési jegyek forgalmazására
 Az Alapkezelı kérésére a Forgalmazó tájékoztatást adhat az Alapkezelı számára a Befektetıknek az Alap

Befektetési jegyeinek forgalmazásához kapcsolódó adatairól. Az Alapkezelı részére átadott adatokat
kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések betartásával, az Alap kezeléséhez szükséges célra,
különösen a Befektetık tájékoztatása, az Alapkezelınek az Alaphoz kapcsolódó kereskedelmi
kommunikációja céljából használja fel.
 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 vásárlási megbízásokat, valamint forgalmazás-elszámolási napot
biztosítani. A Befektetési jegyekre 2014. október 31-ét követıen adott vásárlási megbízások forgalmazáselszámolási és forgalmazás teljesítési napja az Alap futamidejének utolsó napjával 2014. november 7-ével
egyezik meg.
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1.5. A Befektetési jegyek visszaváltása és a visszaváltás felfüggesztése
1.5.1 A Befektetési jegyek visszaváltásának helyei
A Befektetési jegyek forgalmazása a CIB Bank Zrt., mint Forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a Forgalmazó
Üzletszabályzatában meghatározott idıpontokban lehetséges. A Befektetési jegyek forgalmazása a Forgalmazó
elektronikus csatornáin keresztül is lehetséges a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározott módon és
idıben. A Befektetési jegyek tızsdei vagy egyéb szervezett piacra történı bevezetésére nem kerül sor, így a
tızsdei jegyzés, forgalmazás nem lehetséges.
1.5.2 A Befektetési jegyek visszaváltásának szabályai, módja és feltételei
Befektetési jegyek
visszaváltására adott megbízás
napja
Befektetési jegyek visszaváltása
pénzellenérték jóváírása

Befektetési jegyek terhelése

teljesítési ár

letéti igazolás

T. forgalmazás-elszámolási nap

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

jóváírt ill. terhelt Befektetési
jegyek darabszáma
Befektetési jegyek forgalmazása
Forgalmazó
Üzletszabályzatában
foglaltaknak megfelelı
eljárás kerül
a Befektetı, ill. meghatalmazottja
alkalmazásra
útján
Alap bejegyzését követıen, a forgalmazási órák alatt jelen Tájékoztatóban rögzített
Befektetési jegyek folyamatos
feltételek mellett az Alapkezelı további Befektetési jegyeket hoz forgalomba, illetve
forgalmazása
biztosítja a korábban kibocsátott jegyek visszaváltását
Befektetési jegyek
Forgalmazó Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelı idıszak áll rendelkezésre
forgalmazásának idıszaka
a Befektetési jegyek forgalmazására

 Az Alapkezelı kérésére a Forgalmazó tájékoztatást adhat az Alapkezelı számára a Befektetıknek az Alap

Befektetési jegyeinek forgalmazásához kapcsolódó adatairól. Az Alapkezelı részére átadott adatokat
kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések betartásával, az Alap kezeléséhez szükséges célra,
különösen a Befektetık tájékoztatása, az Alapkezelınek az Alaphoz kapcsolódó kereskedelmi
kommunikációja céljából használja fel.
 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. A Befektetési jegyekre 2014. október 31-ét követıen adott vásárlási megbízások forgalmazáselszámolási és forgalmazás teljesítési napja az Alap futamidejének utolsó napjával 2014. november 7-ével
egyezik meg.
 Az Alapkezelı a Befektetési jegyek visszaváltási feltételeit a Befektetık számára hátrányosan kizárólag úgy
módosíthatja, hogy a Befektetıket a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal és legalább 1
forgalmazás-elszámolási nappal megelızıen tájékoztatja.
1.5.3 Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére, felfüggesztésére vonatkozó szabályok
1.5.3.1Az Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetése, felfüggesztése az Alapkezelı által
 A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethetı, amennyiben a
Befektetési jegyek forgalmazása az Alapkezelı, a Letétkezelı, illetve a Forgalmazó mőködési körében
felmerülı okokból nem végezhetı. A szünetelésrıl haladéktalanul rendkívüli közzététel útján kell
tájékoztatni a Befektetıket és a Felügyeletet.
 Az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Alapkezelı kizárólag a Befektetık
érdekében az alábbi rendkívüli esetekben felfüggesztheti, ha:
 az Alap Nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap Saját tıkéje több mint
10%-ára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll
rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam,
 az Alapkezelı, a Letétkezelı, illetve a Forgalmazó nem képes a tevékenységét ellátni,
 az Alap Nettó eszközértéke negatívvá vált,
 az Alap 2.5.3. pont szerinti illikviddé vált eszközeinek elkülönítése során az elkülönítésrıl szóló
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döntés közzétételétıl az elkülönítés végrehajtásáig terjedı idıszakban.
 Az Alapkezelı 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 idıt figyelembe véve - veszélybe
kerül.
 Az Alapkezelı Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása szüneteltetésérıl, felfüggesztésérıl
rendkívüli közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a Befektetıket, a Felügyeletet.
 A Befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszőnését követıen, vagy
amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell.
 Az Alap Nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni.
1.5.3.2Az Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése a Felügyelet által
A Felügyelet a Befektetık érdekében felfüggesztheti a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazását,
amennyiben:
 az Alapkezelı nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének,
 az Alap mőködésének törvényben elıírt feltételei nem biztosítottak,
 az Alapkezelı 1.5.3.1 pont szerinti intézkedéseket nem teszi meg.
1.5.3.3Az Alap folyamatos forgalmazásának egyéb szabályai
 A Felügyelet a Befektetık érdekében felfüggesztheti a Befektetési jegyek a befektetési jegyek
visszaváltását amennyiben az Alap likviditása a 1.5.3.1 pont szerint veszélybe kerül.
 A felfüggesztés idıtartama az Alap esetében legfeljebb 30 nap. A Felügyelet indokolt esetben az
Alapkezelı kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja.
 A Befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszőnését követıen, vagy
amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell.
 Az Alap Nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni.
 Amennyiben a forgalmazás-elszámolási nap, illetve a forgalmazás-teljesítési nap az eladás, illetve a
visszaváltás felfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a határidı az azt követı elsı olyan
forgalmazás-elszámolási, illetve forgalmazás-teljesítési napra tolódik, amikor a megbízás irányának
megfelelı forgalmazás felfüggesztése megszőnik. Amennyiben a Befektetınek a Befektetési jegyek
vételére, illetve visszaváltására vonatkozó megbízása az elıbbiek alapján függıben van, úgy a
Befektetı jogosult a megbízást írásban díjmentesen visszavonni.
1.6. A hozam megállapítása, kifizetése, tıke- és hozamvédelem
1.6.1 A tıke- és hozamvédelem
Az Alapkezelı ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama az Alap lejáratának idıpontjában legalább
eléri a Befektetési jegyenkénti 10,000 HUF-os névértéket, valamint az elsı hozamfizetési napon, 2013. november
8-ig bezárólag a Befektetési jegyenkénti 300 HUF-os hozamvédett értéket. Amely ígéretet az Alapkezelı a Saját
tıkét biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá.
1.6.2 A részesedési arány
Az Alap fix és változó hozammal rendelkezik, mely utóbbit a mögöttes befektetési eszközök futamidı alatti, az
Alap Befektetési jegyeinek devizanemében mért árfolyam-növekménye alapján az Alap Portfóliójában található
Opció értéke biztosít.

Például,
ha az Opció 40%-ot fizet és a részesedési arány 110% vagy 90%, akkor az adott Alap hozama 44% vagy 36%
lesz. Így az Alapkezelınek a jegyzési idıszakot megelızıen ill. a jegyzés alatt csak a részesedési arány
minimális és maximális mértékének meghatározására van módja. A részesedési arány minimuma 50%,
maximuma 150%. Az Alapkezelı az Opciót az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét követıen, a Saját tıke
rendelkezésre állásának idıpontjától számított 15 kereskedési napon belül vásárolja meg. Az Opciós vételi ügylet
megkötésének dátumát követı második kereskedési nap jelenti az Opció érvényességének kezdetét (a
nemzetközi származtatott eszköz kereskedési szabványok alapján). Az Alapkezelı a részesedési arány végleges
szintjét a jegyzés lezárultát követı 15 banki munkanapon belül a Kezelési szabályzat 3.1 pont szerinti közzétételi
helyeken közzéteszi.
1.6.3 A hozam számítása
 Az elsı hozamfizetési napon kifizetésre kerülı hozam számításának képlete:
Az elsı hozamfizetési napon, 2013. november 8-ig bezárólag minimum 3.00%-os hozam (365 napos bázison
számított, éves hozam: 3.01%, EHM=1.48%) kerül kifizetésre.
 A lejáratkor kifizetésre kerülı hozam számításának képlete:
A lejáratkor kifizeBefektetési jegy
részesen
x MAX 3% ;
27% x
=
tésre kerülı hozam
névérték
dési arány
N
Ahol:
 Az Alap az EUR/HUF napi árfolyam változását ahhoz az árfolyamsávhoz (a továbbiakban: EUR/HUF
árfolyamsáv) viszonyítja, amelynek felsı illetve alsó határát a 2012. október 8-19. közötti 10 jegyzési
napon elért EUR/HUF napi árfolyamokból számított átlaghoz (a továbbiakban: EUR/HUF induló
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átlagárfolyam) hozzáadott +45 HUF, illetve abból kivont -25 HUF árfolyamérték jelenti.
 n = 0, amennyiben 2013. november 4-ig bezárólag az EUR/HUF napi árfolyam az EUR/HUF

árfolyamsávból bármely irányban bármely kereskedési napon kilép.
 n = 2013. november 5. és 2014. október 31. között összeadott azon napoknak a száma, ameddig az

EUR/HUF napi árfolyam az EUR/HUF árfolyamsávból bármely irányban bármely kereskedési napon nem
lép ki. A kilépést követıen „n” az addig összeadott kereskedési napok számával rögzítésre kerül, és a
továbbiakban nem változik függetlenül attól, hogy ezt követıen az EUR/HUF napi árfolyam visszalépett-e
az EUR/HUF árfolyamsávba vagy sem.
 N = 2013. november 5. és 2014. október 31. közötti összes kereskedési nap száma (elıreláthatólag 256
nap). Így „n” maximális mértéke legfeljebb „N” lehet.
 Az EUR/HUF napi árfolyamát a bankközi devizapiaci kereskedési adatok alapján az Európai Központi
Bank
naponta
állapítja
meg
és
teszi
közzé,
így
értéke
a
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html oldal mellett a Reuters hírügynökség
ECB37 oldalán is nyomon követhetı.
1.6.4 A hozam kifizetése
 Az Alap elsı évi, 2013. november 4-ig esedékes elért hozamához a Befektetık automatikusan, az alábbiak
szerint juthatnak hozzá. A hozam a 2013. november 5-én az egyes Befektetık értékpapírszámláján lévı
Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított arányban 2013. november 8-ig kerül kifizetésre. A hozamfizetés
idıpontjában az Alapkezelı rendelkezést ad a Forgalmazó számára a 2013. november 5-én az
értékpapírszámlán Befektetési jeggyel rendelkezı tulajdonosokat megilletı összegeknek a Befektetési jegy
tulajdonosok ügyfélszámlájára történı jóváírására. A hozamot a Befektetık az Alap kibocsátási
pénznemében, forintban kapják meg. A tıke visszafizetésének idıpontja megegyezik a második évi
hozamkifizetés idıpontjával.
 Az Alap második évi, 2014. október 31-ig esedékes elért hozamához a Befektetık automatikusan, az alábbiak
szerint juthatnak hozzá. A hozam a 2014. november 3-án az egyes Befektetık értékpapírszámláján lévı
Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított arányban 2014. november 7-ig kerül kifizetésre. A hozamfizetés
illetve tıke-visszafizetés idıpontjában az Alapkezelı rendelkezést ad a Forgalmazó számára a 2014.
november 3-án az értékpapírszámlán Befektetési jeggyel rendelkezı tulajdonosokat megilletı összegeknek a
Befektetési jegy tulajdonosok ügyfélszámlájára történı jóváírására. A hozamot a Befektetık az Alap
kibocsátási pénznemében, forintban kapják meg. A tıke visszafizetésének idıpontja megegyezik a második
évi hozamkifizetés idıpontjával.
1.7. A Befektetési jegy árfolyama és forgalmazása során felszámított költségek
1.7.1 A Befektetési jegy forgalmazási árfolyam megállapítás gyakorisága, idıpontja és közzététele
A Letétkezelı minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra
érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani és azt a
megállapítást követı elsı munkanapon a Kezelési szabályzat 3.1 pont szerinti közzétételi helyeken közzétenni.
1.7.2 A Befektetési jegy forgalmazási árfolyam számításának módja
A T. forgalmazási-elszámolási napon az eladási ár a T+1. forgalmazási-elszámolási napon megállapított, egy
Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A T. forgalmazási-elszámolási napon a visszaváltási ár megegyezik az
eladási árral. A visszaváltási ár a Letétkezelı által minden forgalmazási-elszámolási napra meghatározott és
közzétett egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A Letétkezelı az egy Befektetési jegyre jutó Nettó
eszközértéket az Alap esetében négy tizedesjegy pontossággal állapítja meg.
1.7.3 A Befektetési jegy forgalmazása során felszámított költségek
 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 idıpontjában a Forgalmazó
által felszámított jutalék mértéke a futamidı alatti eladási és vételi megbízások árfolyamértéken vett összege
után a jelen pontban meghatározott maximális érték. A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított
forgalmazási jutalék megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes.
 A Befektetési jegyek forgalmazása során levont mindenkor hatályos díjak 33.33%-os részaránya a
Forgalmazót illeti meg, míg a fennmaradó 66.67%-os részarányt a Forgalmazó az Alap számára megfizeti. A
jelen pont alkalmazását az Alap számára a futamidı alatti Befektetési jegy forgalmazás miatt felmerülı
költségek megtérítése indokolja, amely az Alap portfóliójában található eszközök értékének megırzése, és
ezáltal a Befektetık érdeke védelmében szükséges.
 Az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az Üzletszabályzata
szerinti mértékben számítja fel. Amennyiben a Befektetı 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 Befektetık 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 kiegészítı
visszaváltási jutalék terhelheti. A kiegészítı visszaváltási jutalék felszámításának alapját, mértékét, módját és
szabályait a Forgalmazó Üzletszabályzatában határozza meg.
 A Befektetıt közvetlenül terhelı költségeket az Alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével
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módosíthatja.

2 AZ ALAP KEZELÉSE
2.2 Az Alap célja, befektetési korlátai
2.1.1 Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a forint euróval szembeni alacsony árfolyam-ingadozása esetén magas várható hozamot
érjen el. Így az Alap optimális esetben akár a maximális 30.00%-os hozamot (365 napos bázison számított, éves
hozam: 13.98%, EHM=13.98%) is elérheti a lejáratig, míg az EUR/HUF napi árfolyam mozgásától függetlenül
minimum 3.00%-os hozam (365 napos bázison számított, éves hozam: 3.01%, EHM=1.48%) kifizetését 2013.
november 8-ig biztosítja. Az Alap hozamát az EUR/HUF napi árfolyam annál kedvezıbben befolyásolja, minél
hosszabb ideig marad azon az árfolyamsávon belül, amelynek felsı illetve alsó határát a 2012. október 8-19.
közötti 10 jegyzési nap EUR/HUF árfolyamainak átlaga +45 HUF, illetve -25 HUF árfolyamérték jelenti. Az
EUR/HUF napi árfolyamát a bankközi devizapiaci kereskedési adatok alapján az Európai Központi Bank naponta
állapítja meg és teszi közzé, így értéke a http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html oldal
mellett a Reuters hírügynökség ECB37 oldalán is nyomon követhetı.
2.1.2 A befektetési korlátok
 Az Alap Portfóliójának elemeit kizárólag az alábbi eszközökbe fektetheti:
 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 elıírásait végrehajtó nemzeti intézkedésben foglaltakat tekintjük, valamint 345/2011.
kormányrendelet 2. § (1) c) szerint harmadik ország tızsdéjének 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 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 megfelelı egyéb
állampapírok,
 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) e) pontja szerinti feltételeknek megfelelı befektetési jegyek, egyéb
kollektív befektetési értékpapírok,
 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) h) pontja szerinti pénzpiaci eszközök,
 bankbetétek, folyószámlán elhelyezett összegek az Alapok befektetési politikájának megvalósításához
szükséges devizanemekben,
 járulékos likvid eszközök,
 származtatott ügyletek.
 Az Alap egyetlen kibocsátóban sem szerezhet minısített befolyást, illetve nyilvánosan mőködı
részvénytársaságban nem szerezhet nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget megalapozó befolyást.
 Az Alap nem köteles betartani az e részben foglalt befektetési korlátokat a tulajdonában lévı átruházható
értékpapírokhoz vagy pénzpiaci eszközökhöz tartozó jegyzési jogok gyakorlása során, illetve a korlátoknak az
Alapon kívül álló okból történı túllépése esetén. Az Alap ilyen túllépés esetén az eladási ügyletei során - a
befektetık érdekeinek figyelembevételével - a lehetı leghamarabb, de legkésıbb 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 történı bejegyzı
határozatának kiállítását követı 6 hónapon keresztül.
 Az Alap nem fektethet be a saját maga által kibocsátott befektetési jegybe.
 Az Alapnak az Alapkezelı kapcsolt vállalkozásaival kötött, valamint az Alapkezelı által kezelt egyéb kollektív
befektetési formák, valamint portfóliók egymás közötti ügyletei esetén az ügylet kötésekor érvényben lévı
piaci árat dokumentálni kell.
 Az Alap nem vásárolhat az Alapkezelı tulajdonában lévı pénzügyi eszközöket, és nem értékesíthet pénzügyi
eszközt az Alapkezelı részére.
 Az Alap nem vásárolhat az Alapkezelı által kibocsátott értékpapírt, valamint az Alapkezelı kapcsolt
vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt a nyilvános árjegyzéssel rendelkezı értékpapírok kivételével,
ideértve a nyilvános nyílt végő kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat és a tızsdére
bevezetett értékpapírokat is.
 Ha az Alapkezelı az Alap eszközeit olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába
fekteti be, amelyet az Alapkezelı, vagy a vele szoros kapcsolatban lévı másik befektetési alapkezelı kezel ideértve azt az esetet is, amikor a befektetési alapkezelı alvállalkozóként kezeli az Alapot -, a befektetéssel,
illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott Alapra eladási és visszaváltási jutalék nem terhelhetı.
 Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti a 345/2011. kormányrendelet 2. § (1) bekezdésben nem
említett értékpapírokba, pénzügyi eszközökbe.
 Az Alap eszközeinek 10%-át fektetheti 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 rendelkezı jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek
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esetében, olyan kötvények esetében, amelyek kibocsátója egy tagállamban székhellyel rendelkezı 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 futamideje alatt mindvégig
alkalmasak a kötvényekhez rendelt követelések kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó felszámolása esetén
elsı helyen a tıke visszatérítésére és a felhalmozott kamat kifizetésére kell felhasználni. Amennyiben az Alap
eszközeinek több mint 10%-át fekteti 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 adott Alap által történı befektetések értéke egyenként meghaladja
az adott 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 kötött. Az elızı 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 megtestesítı
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. Így a bankbetétek lejáratkori visszafizetése, azaz a Saját tıke lejáratkori
visszafizetését ígérı tıkevédelem a CIB Bank Zrt. fizetıképességét feltételezi. Ennek következtében az Alap
Portfóliójában található bankbetét és pénzpiaci eszközök a CIB Bank Zrt. által megtestesített
partnerkockázatot jelentenek, amellyel az Alap várható kifizetési szintjének megítélése során számolni kell.
Az Alap kizárólag a Befektetési stratégiában szereplı célok elérése érdekében köthetnek 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.
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 hátralévı futamidejő kötvény, kamatláb pozíció esetében: 0.25,
 1-3 év közötti hátralévı futamidejő kötvény, kamatláb pozíció esetében: 0.15,
 1 évnél rövidebb hátralévı futamidejő kötvény, kamatláb pozíció, az adott Alap kibocsátási devizájában,
folyószámlán elhelyezett összegek, követelések esetében: 0.10,
 egyéb pénzügyi eszközök esetében: 1.00.
A teljes nettósított kockázati kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévı nettósított kockázati kitettségek
abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alapnak az egyes eszközökben meglévı nettósított kockázati
kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott
ügyletekben meglévı kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes
irányú ügyletekben lévı kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati
kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévı
devizakockázatok fedezésé céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.
Az Alapnak az egyes eszközeiben meglévı 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.
Az Alap egy kibocsátó szavazásra nem jogosító részvényeinek legfeljebb 10%-át, egy kibocsátó hitelviszonyt
megtestesítı értékpapírjainak legfeljebb 20%-át szerezheti meg. Ez utóbbi korlát figyelmen kívül hagyható a
megszerzés idıpontjában, amennyiben a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bruttó értékét vagy a
forgalomba hozandó értékpapírok nettó értékét ebben az idıpontban nem lehet meghatározni. Nem kell
figyelembe venni a jelen bekezdésben szereplı 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 eszközeiknek legfeljebb 20%-át fektethetik egy adott befektetési alap befektetési jegyeibe, vagy
egyéb kollektív befektetési forma értékpapírjába.
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2.3 Az Alap befektetési politikája
2.2.1 A befektetési stratégia
 A hozamtermelı eszköz általános bemutatása
Az Alap futamidı alatti teljesítményét a forint euróval szembeni árfolyam alakulása (befolyásolja, azonban
minimum 3.00%-os hozam (365 napos bázison számított, éves hozam: 3.01%, EHM=1.48%) kifizetése 2013.
november 8-ig bezárólag, az Alap befektetési politikája által mindenképpen Az EUR/HUF napi árfolyamát a
bankközi devizapiaci kereskedési adatok alapján az Európai Központi Bank naponta állapítja meg és teszi
közzé, így értéke a http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html oldal mellett a Reuters
hírügynökség ECB37 oldalán is nyomon követhetı.
 A futamidı elején alkalmazott átlagolás - a szélsıséges árfolyam-ingadozások hatásainak
csökkentése érdekében
Az Alap az EUR/HUF napi árfolyam változását a 2012. október 8-19. közötti 10 jegyzési napon elért EUR/HUF
napi árfolyamokból számított átlaghoz hozzáadott +45 HUF, illetve abból kivont -25 HUF maximális, illetve
minimális árfolyamértékekhez képest viszonyítja.
2.2.2 A befektetési stratégia szerkezeti felépítése
 Betétek és pénzpiaci eszközök
A bankbetétek biztosítják, hogy az Alap Befektetési jegyeinek árfolyama a futamidı végére mindenképp elérje
a Kezelési szabályzat 1.6.1 pontja szerint meghatározott tıke- és hozamvédett árfolyamértéket. Ennek
érdekében az Alap vagyonában olyan speciális, fix kamatozású pénzpiaci eszközök találhatók, amelyek
lejárata és kamatperiódusa igazodik az Alap futamideje alatti tıke- és hozamvédett visszafizetést ígérı
idıponthoz. A kamatláb úgy kerül meghatározásra, hogy a pénzpiaci eszközök kamattartalma és a pénzpiaci
eszközökbe fektetett tıke együttesen legalább elérje a tıke- és hozamvédett visszafizetéshez szükséges
összeget. Állampapírokba, rövid futamidejő pénzpiaci eszközökbe és banki betétekbe történı további
befektetések célja, hogy az Alap futamideje során felmerülı, mőködéssel kapcsolatos költségek fedezése
megtörténjen. Az Alap befektetési politikája által biztosított hozamvédelem a feltüntetett hozamfizetési
napon és a minimum hozam szintjére érvényes, míg a tıkevédelem a befektetési jegyek névértékének
lejáratkori visszafizetésére vonatkozik. A futamidı alatt a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása kedvezı
és kedvezıtlen irányban egyaránt jelentıs lehet!
 Opció
Az Alap hozamtermelı eszközkosarának teljesítményébıl való részesedést OTC piacon kötött vételi opciós
ügyletek biztosítják. Az Opció mindenkori értéke a hozamtermelı eszköz teljesítményét fogja tükrözni a jelen
Kezelési szabályzatban ismertetett szabályok szerint. Ha hozamfizetéskor a hozamtermelı eszköz
árfolyamértéke 0, vagy negatív lesz, akkor az Alapkezelı nem érvényesíti az Opció által megtestesített jogot.
Tehát, ebben az esetben az Opció hozama 0 lesz. Így az Opció eredménye nem érinti a tıkevédett
visszafizetéshez szükséges tıke megtérülését. Az Opció lehívása csak hozamfizetéskor történhet meg. Az
Opció elszámolására fizikai teljesítéssel nem kerülhet sor.
2.2.3 A befektetési stratégia által követett benchmark
Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- ill.
tıkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik.
2.2.4 A befektetési stratégia lehetséges piacainak bemutatása
 Bankközi forintpiac
A bankközi forint pénzpiac a bankrendszer likviditásában játszik fontos szerepet. A bankok közötti
üzletkötések futamideje általában 1 naptól 1 évig terjed. A hozamszint a fenti likviditástól és az adott ország
kamatkörnyezetétıl függ. Az Alap a tıke- és hozamvédett érték visszafizetéshez szükséges összegeket az 1
évnél hosszabb futamidejő eszközöket tartalmazó bankközi forintpiacon fekteti be.
 Bankközi devizapiac
Az Alap hozamtermelı eszközét az EUR/HUF napi árfolyamának kiegyensúlyozott alakulásából hozamot
termelı opciós ügylet jelenti.
2.2.5 A portfólió lehetséges elemei
 A befektetési eszközök célaránya
 Bankbetétek, szintetikus betétek:
25-100%
 Állampapírok:
0-25%
 Származtatott ügyletek, OTC opciók: 0-75%
 A fenti eszközcsoport tervezett megoszlása az Alap vagyonán belül az Alap hozamát termelı Opció
megkötésének és a tıke- és hozamvédett visszafizetést biztosító bankbetétek lekötésének idıpontjában
hozzávetıleg a bankbetétek esetében 90%-os, az OTC opciós ügyletek esetében 10%-os, az állampapírok
esetében 0%-os célarányt fog képviselni. Az Alap futamideje során a származtatott, OTC opciós ügyletek
értéke jelentısen változhat, így az Alap vagyonán belüli megoszlásukat, és így a többi portfólióelem
részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal meghatározni.
2.2.6 A portfólió devizális kitettsége
Az Alap minimálisan 0%-os arányban, maximálisan 100%-os arányban, valamint 85%-os illetve 15%-os
célarányban fektet a Befektetési jegyek pénznemével megegyezı illetve attól eltérı devizában denominált
eszközökbe.
2.2.7 A származtatott ügyletek
Az Alap a befektetési stratégiában leírt Opción kívül további származtatott ügyleteket nem köt.
2.2.8 A tıke- és hozamvédelem biztosítása
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A tıke- és hozamvédelem biztosítására vonatkozó információkat a Kezelési szabályzat 2.2.2 pontja tartalmazza.
2.2.9 Az Alap hitelfelvétele
 Az Alap eszközeinek 10%-a erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidıre. Az Alap jogosult a
hitelfelvételhez óvadékot nyújtani.
 Nem minısül hitelfelvételnek az Alapot terhelı fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által
biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetısége.
2.4 Az Alap eszközeinek terhelhetısége, értékpapírok kölcsönzése
 Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki.
 Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még
ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására.
 Az Alap nem köthet fedezetlen eladási ügyleteket.
 Az Alap a jelen Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint jogosult az eszközei terhére
származtatott ügyleteihez óvadékot nyújtani.
 Az Alap értékpapírkölcsön ügylet keretében nem vehet és nem adhat kölcsön értékpapírt.
2.5 Az Alap által fizetendı díjak
Alapkezelési díj (éves
szinten)
Letétkezelési díj (éves
szinten)
Könyvvizsgálói díj (nettó,
éves szinten)

max. 5.00%
0.05%
1 000 000 HUF

Felügyelet felé fizetendı
rendszeres díjak (éves
szinten)

a Batv. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az Alap nettó eszközértékének
0,25‰e

KELER Zrt. felé fizetendı
díjak

a KELER Zrt. mindenkor hatályos Díjszabályzatának vonatkozó díjtételei
értelmében, amelyet a KELER Zrt. Ügyfélszolgálati irodáján Budapest VII. ker.
Asbóth u. 9-11. és a KELER Zrt. honlapján www.keler.hu lehet megtekinteni

Banki, hitelintézeti
szolgáltatások költségei

az Alap számára végzett szolgáltatásokat (úgy mint, pl. bankszámla-veztés,
bankszámla-tranzakciók, hitelfolyósítás) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Befektetési szolgáltatások,
kiegészítı befektetési
szolgáltatások költségei

az Alap számára végzett szolgáltatásokat (úgy mint, pl. értékpapírok adásvétele,
tızsdei megbízások) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás
értelmében

Marketing-kommunikációs
költségek

az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Számviteli, könyvvezetési
költségek

az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Jogi költségek

az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos
megállapodás értelmében

Az Alapot terhelı díjakat a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezelı T. forgalmazás-elszámolási napig
idıarányosan terheli az Alapra, és esedékességkor fizeti ki az Alap számlája terhére. Az Alap jelen pontban
meghatározott mőködésével kapcsolatos költségei a feltüntetett lehetséges maximális mértékig terhelhetik az Alapot.
Az Alap mőködésével kapcsolatos költségeit az Alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az
Alap létrehozásával kapcsolatos költségek az Alapkezelıt terhelik.
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2.6 A Nettó eszközérték
2.5.1 A Nettó eszközérték megállapításának gyakorisága, idıpontja és közzététele
A Letétkezelı minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra
érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani és azt a
megállapítást követı elsı munkanapon a Kezelési szabályzat 3.1 pont szerinti közzétételi helyeken közzétenni.
2.5.2 A Nettó eszközérték számításának módja
A T. forgalmazási-elszámolási napon az eladási ár a T+1. forgalmazási-elszámolási napon megállapított, egy
Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A T. forgalmazási-elszámolási napon a visszaváltási ár megegyezik az
eladási árral. A visszaváltási ár a Letétkezelı által minden forgalmazási-elszámolási napra meghatározott és
közzétett egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték. A Letétkezelı az egy Befektetési jegyre jutó Nettó
eszközértéket az Alap esetében négy tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap Nettó eszközértéke
számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás Nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi Nettó
eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell. A
javítás során a hibás Nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan,
amelyen Nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. Ha hibás Nettó
eszközértéken Befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes Nettó eszközérték szerint számított
forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel legfeljebb 30 napon belül el kell számolni, kivéve ha:
 hibás Nettó eszközérték számítás miatt elıállt, egy Befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási ár különbség
mértéke nem éri el a helyes Nettó eszközértéken egy Befektetési jegyre számított forgalmazási ár 1‰-ét,
 a hibás és a helyes Nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségbıl származó elszámolási
kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az 1,000 HUF-ot.
2.5.3 Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
 Amennyiben az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része a futamidı során illikviddé válna, a Befektetık
közötti egyenlı elbánás és a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása érdekében, a Befektetık és a
Felügyelet rendkívüli tájékoztatása mellett az Alapkezelı dönthet az illikviddé vált eszközök, illetve az azokat
megtestesítı Befektetési jegyek elkülönítésérıl.
 Illikvidnek minısül az Alap eszközei közül az, amelyek a szokásos piaci körülmények között nem vagy csak
aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthetı, figyelemmel a Befektetési jegyek visszaváltási
szabályaira is.
 Az Alapkezelı az elkülönítésrıl szóló döntést követıen az elkülönítés végrehajtásáig a Befektetési jegyek
folyamatos forgalmazását felfüggeszti.
 Az Alapkezelı az illikvidnek minısített eszközöket a Nettó eszközérték-számítás során az Alap egyéb
eszközeitıl elkülönítetten tartja nyilván, a Befektetési jegyeket a Befektetık között olyan arányban osztja meg,
amilyen arányt az illikvid eszközök az Alap Nettó eszközértékén belül képviselnek. A megosztást követıen az
illikvid eszközöket az IL Befektetési jegy sorozat testesíti meg.
 Az IL Befektetési jegy sorozat terhére az Alapkezelı semmilyen költségeket nem lehet számolhat el.
 Az IL Befektetési jegy sorozat nem visszaváltható, viszont amennyiben erre lehetıség van az Alapkezelı a
Befektetı hozzájárulásával a visszaváltás ellenértékét az IL Befektetési jegy sorozat mögöttes eszközeivel
teljesítheti.
 Az elkülönítésre okot adó körülmények megszőnését követıen a Befektetık és a Felügyelet rendkívüli
tájékoztatását követıen az Alapkezelı az IL Befektetési jegy sorozatot az Alap Befektetési jegyeire cseréli, a
Befektetési jegyek aktuális árfolyamának megfelelı átváltási arány szerint.
 Az Alapkezelı az Alap éves, féléves jelentésében részletes tájékoztatást ad az elkülönített eszközökrıl.

3 A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA
3.1 A Közzétételi helyek
A Befektetık részére történı kifizetésekkel, a Befektetési jegyek visszaváltásával, az Alappal kapcsolatos egyéb
információk, az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetıi Információk, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves-, féléves
jelentései, havi portfólió jelentései valamint az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények megtekinthetık a forgalmazási
helyeken, az Alapkezelı székhelyén, a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon, valamint a Felügyelet által
üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon.
3.2 A rendszeres tájékoztatási kötelezettség
 Az Alapkezelı 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 Alapkezelı a féléves valamint éves jelentést a Felügyeletnek történı megküldéssel
egyidejőleg 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
visszamenıleges hozzáférhetıségét.
 Az Alapkezelı köteles havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan
megállapított Nettó eszközérték alapján portfólió jelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás
napját követı 10. forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A
portfólió jelentésnek tartalmaznia kell a portfólió befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában
részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását; zárolt, illetıleg óvadékba adott eszközöket; a Saját tıkét és az
egy-egységre jutó Nettó eszközértéket.
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3.3 A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
Az Alapkezelı az Alap mőködésére 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 hozzáférhetıvé tenni:
 az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésıbb 30 nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése elıtt,
 a befektetési szabályok változását, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt,
 a határozott futamidı csökkentését jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt,
 a Befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, a Befektetési jegyek visszaváltását érintı
forgalmazási szabályoknak az elszámolási idıtartam növekedésével járó változását, a változás hatálybalépését
megelızıen legalább 30 nappal,
 a Befektetési jegyek visszaváltási lehetıségének korlátozását - ide nem értve a forgalmazás szünetelésének vagy
felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelızıen olyan, legalább 30 napos határidıvel, amely
lehetıséget ad a Befektetıknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelızıen lehetıségük legyen a
Befektetési jegyeik visszaváltására,
 a Kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésıbb a hatálybalépés napján,
 az Alapkezelı engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerıre
emelkedését követı 2 munkanapon belül,
 a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb 15 nappal a hatálybalépés elıtt,
 a Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve újraindítását, a pénzügyi eszközök
illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését, haladéktalanul,
 az Alapkezelıvel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a felszámolást elrendelı végzés jogerıre
emelkedését követı 2 munkanapon belül,
 az Alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg,
 a hozamfizetés esetét kivéve az egy jegyre jutó Nettó eszközértéknek az elızı Nettó eszközértékhez képest, illetve
napi számítás esetén 3 értékelési napon belül bekövetkezett 20%-ot meghaladó mértékő csökkenésének okát,
legkésıbb a felmerülést követı 2 munkanapon belül,
 a közzétételi helyek változását a változás hatálybalépését megelızıen legalább 10 nappal,
 a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı
munkanapon,
 a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, illetve
amennyiben a felsorolás szőkülésérıl az Alapkezelı utólag értesül legkésıbb a változás napját követı 2
munkanapon belül,
 a kiemelt befektetıi információ változásait, a változás Befektetık részére történı rendelkezésre bocsátásával
egyidejőleg,
 a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott Kezelési szabályzatban meghatározott feltételektıl való
eltérést, az eltéréstıl számított 2 napon belül,
 az Alap által történı, a Befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt
követıen haladéktalanul,
 a Batv.-ben meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint.

4 A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA MÓDOSÍTÁSA
4.1 Az Alap befektetési politikájának módosítási szabályai
Az Alapkezelı a Batv.-ben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, saját döntése alapján végez, illetve
végeztet minden olyan tranzakciót (prompt, határidıs, opciós, származékos és visszavásárlási ügyletek), amivel
megítélése szerint az Alap eszközértéke, befektetéseinek hozama növelhetı, az Alap eszközeinek likviditási feltételei
javíthatók, illetve a befektetések kockázata csökkenthetı. Az Alap jelen Kezelési szabályzatban meghatározott
befektetési politikájának bármely elemét az Alapkezelı egyoldalúan módosíthatja, a változtatások csak a Felügyelet
engedélyével, a közzétételt követı 30 nap elteltével léphetnek hatályba.
4.2 Felügyeleti határozatok
 A Felügyelet a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetıi információ és a hirdetmény közzétételét a
H-KE-III-358/2012. sz., 2012. augusztus 16-án kelt határozatával engedélyezte.
 A Felügyelet az Alapot 1111-… lajstromozási számon KE-III-…/2012. sz., 2012. október …-én kelt határozatával
vette nyilvántartásba.
4.3 Alapkezelıi határozatok
Az Alap kibocsátásról hozott alapkezelıi döntés határozatának száma: 19/2012, idıpontja: 2012. július 16.
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5 KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEK
5.1 Az Alapkezelı bemutatása
 Cégnév: CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelı).
 Cégbejegyzés ideje, helye: 2000. április 3., Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
 Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-044283.
 Cégjogi forma: zártkörően mőködı részvénytársaság.
 Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Az Alap székhelye az Alapkezelı székhelye szerinti tagállammal
megegyezı tagállamban található. Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 Alapítás idıpontja: 1999. december 31., jogelıdje a CIB Befektetési Alapkezelı Kft., alapítva 1997. április 1-én.
 Mőködés idıtartama: az Alapkezelı határozatlan idıre alakult.
 Alapkezelı által kezelt más nyilvános befektetési alapok: CIB Hozamgarantált Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB
Euró Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap,
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövetı Részvény Alap, CIB Feltörekvı Részvénypiaci Alapok
Alapja, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott
Alap, CIB Atlantika Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék Tıkevédett Származtatott Alap, CIB
Aranytartalék 2 Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezıny Tıkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Tripla
Profit Tıkevédett Származtatott Alap.
 Alapkezelı által kezelt más nyilvános befektetési alapok vagyona 2011. december 31-én: 134,081,458,188 HUF.
 Vezetı tisztségviselık
 Igazgatóság:
Fabio De Grazia, Igazgatóság elnöke, üzleti elérhetıség: Piazza P. Ferrari 10, 20121 Milan, Italy, az
Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem folytat.
Komm Tibor, Vezérigazgató, az Alapkezelı ügyvezetését egy személyben ellátó vezetı, Igazgatóság tagja,
üzleti elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel
bíró tevékenységet nem folytat.
Alain Dory, Igazgatóság tagja, CIB Bank Zrt. Piaci Kockázat és Likviditás Menedzsment terület vezetıje, üzleti
elérhetıség: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró
tevékenységet nem folytat.
 Felügyelı Bizottság:
Dr. Király Gábor, Felügyelı bizottsági elnök, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetıség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem
folytat.
Juridesz Magdolna, Felügyelı bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Pénzügyi divízió vezetıje, üzleti elérhetıség: 1027
Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet nem
folytat.
Jonathan Charles Locke, Felügyelı bizottsági tag, CIB Bank Zrt. Vezérigazgató-helyettese, üzleti elérhetıség:
1027 Budapest, Medve u. 4-14., az Alapkezelın kívüli, az Alapkezelıre nézve jelentıséggel bíró tevékenységet
nem folytat.
 Jegyzett tıke: 600,000,000 HUF (2011. december 31.), amely összeg teljes egészében befizetésre került.
 Saját tıke: 967,927,000 HUF (2011. december 31.)
 Tevékenységek: alapkezelés, vagyonkezelés, m.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, értékpapír-, árutızsdei ügynöki
tevékenység, egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, m.n.s. egyéb
szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység, oktatást kiegészítı tevékenység.
 Felügyeleti engedélye: III/100.036-4/2002 sz. határozat (2002. október 25.).
 Alkalmazottainak száma: 14 fı (2011. december 31.)
 Az Alapkezelı szervezeti felépítése úgy került kialakításra, hogy elkülönített szervezeti egységek foglalkoznak a
portfóliók kezelésével, az értékesítés és marketing tevékenységgel, valamint a back office teendık ellátásával.
Mindegyik szervezeti egység az Alapkezelı vezérigazgatójának jelent.
5.2 A Letétkezelı bemutatása
 Cégnév: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelı).
 Cégbejegyzés ideje, helye: 1979. november 19., Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Budapest.
 Alapítás idıpontja: 1979. november 9.
 Cégbírósági végzés száma: Cg. 01-10-041004.
 Cégjogi forma: zártkörően mőködı részvénytársaság.
 Székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Levelezési cím: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 Jegyzett tıke: 145,000,000,001 HUF (2012. június 30.).
 Saját tıke: 200,926,695,422 HUF (2012. június 30.).
 Alkalmazottainak száma: 2,772 fı (2011. december 31.).
 Tevékenységek: egyéb monetáris közvetítés, pénzügyi lízing, értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység, egyéb
pénzügyi kiegészítı tevékenység, m.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, kockázatértékelés, kárszakértés, biztosítási
ügynöki, brókeri tevékenység, biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége, üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás, m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
5.3 A Forgalmazó bemutatása
A Forgalmazó személye, adatai megegyeznek a Letétkezelı személyével, adataival.
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5.4 A Könyvvizsgáló bemutatása
 Cégnév: KPMG Hungária Kft.
 Székhely: H-1139 Budapest, Váci út 99.
 Név: Guttmann Gabriella,
 Cím: H-1038 Budapest, Tündérliget u. 10/c.
 Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005445
5.5 A Tanácsadó bemutatása
Az Alapkezelı az Alap kezelése során nem vesz igénybe olyan külsı tanácsadót, befektetési tanácsadót, amelynek
díjazása az Alap eszközeinek terhére történik.

6 AZ ADÓZÁSI SZABÁLYOK
A jelen fejezetnek nem célja a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körő tárgyalása, teljesnek csak
a Kezelési szabályzat kiadásának idıpontjában alkalmazandó hatályos jogszabályokra való hivatkozás tekinthetı. Az egyes
Befektetık kapcsán beálló adózási következmények kizárólag az adott Befektetı egyedi körülményei alapján ítélhetık meg.
Az adózásra vonatkozó szabályok a jövıben változhatnak.
6.1 Az Alap adózása
Az Alapnak az eredménye tekintetében nincs adófizetési kötelezettsége. Az Alap külföldi befektetésein keletkezı
jövedelmek esetén elıfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentı országban adó terheli. Ebben az
esetben a jövedelem adózását az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között fennálló, a
kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény határozzák meg (ha ez utóbbi létezik).
6.2 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 idıszak alatt a Befektetési jegyek igazolt vételára a jegyzés napján érvényes jegyzési árfolyam.
Az Szja alkalmazásában a kamat adókulcsa a Kezelési szabályzat jóváhagyásának idıpontjában 16%. A Befektetési
jegyek nyugdíj-elıtakarékossági számlára, illetve tartós befektetési számlára helyezhetıek. Az értékpapír számlán
elhelyezett Befektetési jegyek hozama után a kifizetınek minısülı Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési, illetve
nyugdíj elıtakarékossági számlán elhelyezett Befektetési jegyek hozama után a Forgalmazó adót nem von le.
6.3 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.
6.4 Deviza-külföldiek adózása
Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között van kettıs adóztatás
elkerülésérıl szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját
országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a deviza-külföldiekre deviza-belföldiekre
vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó
adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

7 AZ ALAPBA TÖRTÉNİ BEFEKTETÉSSEL JÁRÓ KOCKÁZATOK
A kockázatok az Alap portfóliójában található eszközöktıl függenek, ez határozza meg a Befektetési jegyek árfolyamingadozásának mértékét és irányát. Az Alap portfóliójában található befektetési eszközök árfolyamának változékonysága
miatt elengedhetetlen a Befektetık számára befektetési döntésük meghozatala elıtt a kockázati tényezık
áttanulmányozása.
7.1 Az Alap hozamfizetését befolyásoló kockázatok
A kockázatok a hozamtermelést befolyásoló mögöttes az EUR/HUF napi árfolyamának a bankközi devizapiacokon
kialakuló változékonyságától függenek, ez határozza meg a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozásának mértékét és
irányát. Tehát az Alap ebbıl a szempontból közvetetten azokat a kockázatokat viseli, amelyek a hozamtermelést
befolyásoló mögöttes piacokra történı befektetéseket jellemzik, ezek közül a legfontosabbak:
 Gazdasági kockázat
Az adott ország inflációjának emelkedése közvetlen negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító eszközök
árfolyamára. Ez a hatás lehet olyan mértékő, hogy a hozamtermelést biztosító eszközök teljesítménye egyes
idıszakokban az infláció szintje alatt maradhat, ami negatív reálhozamot eredményezhet. Az adott ország egyéb
makrogazdasági mutatóinak (költségvetési hiány, külkereskedelmi mérleg egyenlege, GDP növekedési üteme,
deviza árfolyama) kedvezıtlen irányú változása szintén negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító eszközök
árfolyamára. A gazdaságpolitikában bekövetkezı változások a gazdasági mutatók azonnali változatlansága mellett
is érinthetik kedvezıtlenül a tıkepiacokat és azon keresztül a hozamtermelést biztosító eszközök árfolyamát.
 Likviditási kockázat
A hozamtermelést biztosító bankközi devizapiacokon kialakulhat olyan kedvezıtlen kereskedési környezet,
amelyben nagymértékben csökkenhet a befektetık érdeklıdése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú
piacokon nehezebbé válik hozamtermelést biztosító eszközökhöz kapcsolódó jogokból származó árfolyamnyereség
realizálása.
 Árazási kockázat
A bankközi devizapiacokon kialakulhat olyan kedvezıtlen kereskedési környezet, amelyben nagymértékben
csökkenhet a befektetık érdeklıdése és aktivitása. Az így kialakuló alacsony forgalmú devizapiacokon az
EUR/HUF napi árfolyama jelentısen ingadozhat, mely negatív hatással lehet a hozamtermelést biztosító eszközök
árfolyamára.
 Adókockázat
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7.2

7.3

7.4

7.5

A Befektetési jegyekre az Alapra vonatkozó adózási szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is
változhatnak.
 Devizaárfolyam kockázat
A hozamtermelı bankközi devizapiacokon kötött opció forintban keletkezı hozamait az Alap magyar forintban fizeti
meg, ezért devizaárfolyam kockázat nincs.
A származtatott alapok mőködésével járó kockázatok
 A befektetett tıke visszafizetésének kockázata
Az Alap befektetési politikája a befektetési jegyek tıkevédett értékének lejáratkori visszafizetését biztosítja, így az
elızı pontban feltüntetett kockázati tényezık az Alap lejáratakor csak korlátozottan állnak fenn, viszont a
futamidejük alatt a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozását kedvezı és kedvezıtlen irányban egyaránt
befolyásolhatják! A befektetett tıke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
 Részesedés számításának kockázata
A hozamtermelést biztosító eszközök idıközi teljesítményébıl való részesedés számításának szabályai
részletesen szabályozottak, azonban a hozamtermelı eszköz számítási szabályai idıközben megváltozhatnak. Ez
az elérhetı hozamra bármely irányú hatás gyakorolhat. Habár a bekövetkeztés valószínősége rendkívül alacsony,
és az esetleges bekövetkezés várható hatása elhanyagolható, de létezı kockázati tényezıt jelent.
 Partnerkockázat
A Saját tıke jelentıs részét adó bankbetét a CIB Bank Zrt.-nél kerül lekötésre. A bankbetétek lejáratkori
visszafizetése, így a Saját tıke lejáratkori visszafizetését ígérı tıkevédelem a CIB Bank Zrt. fizetıképességét
feltételezi. Valamint az Alap portfóliójában található OTC opció elszámolásában közremőködı partnerként a CIB
Bank Zrt. szintén részt vesz, így az opció által elért hozam lejáratkori kifizetése a CIB Bank Zrt. fizetıképességét
feltételezi, amellyel az Alap várható kifizetési szintjének megítélése során számolni kell. A CIB Bank Zrt. hosszú
lejáratú kötelezettségeinek minısítései: 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-fıösszege
alapján Olaszország egyik legtıkeerısebb pénzintézete. Ebbıl következıen a nemfizetés kockázata rendkívül
csekély, de létezı kockázati tényezıt jelent.
Az aluljegyzés kockázata
A Befektetési jegyek kibocsátása meghiúsul abban az esetben, amennyiben az Alap minimális induló Saját tıkéjét
jelentı 1.000.000.000 HUF a jegyzési idıszak záró napjáig nem kerül lejegyzésre.
Az Alap megszőnésének kockázata
Az Alapot az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben a Saját tıke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a
20 millió HUF összeget.
Az Alap forgalmazásához kapcsolódó kockázatok
 A Befektetési jegyek forgalmazását ill. visszaváltását az Alapkezelı a Batv.-ben meghatározott esetekben
felfüggesztheti, mely esetben annak újraindításáig a Befektetık nem juthatnak hozzá befektetéseik ellenértékéhez.
 Mivel a Befektetési jegyek árfolyamát az Alapkezelı T+1 forgalmazási napon állapítja meg, a T napi forgalmazási
árfolyam utólag válik ismertté a megbízást T napon adó Befektetık elıtt. (További részletek a Kezelési
Szabályzatban.)

Budapest, 2012. augusztus 16.
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