Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Dollár Bankszektor
Származtatott Alapról
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2018. szeptember 10-én kelt 57/2018. számú határozatában
döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 USD össznévértékben forgalomba hozandó CIB Dollár
Bankszektor Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy
kibocsátásáról.
A CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a banki, biztosítási,
vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban élenjáró, közismert tőzsdei vállalatok, az ABN AMRO Group NV,
a BNP Paribas SA, a Credit Agricole SA, az ING Groep NV és a Societe Generale SA részvényeiből egyenlő
arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, a lenti szabályok szerint kiszámított teljesítményét (ha az
pozitív) a lejáratkor kifizesse. A hozamszámítás során a részvénykosár maximálisan elérhető 40,00%-os
nominális hozamához az egyes részvények korlátozás nélkül, ténylegesen elért teljesítményükkel járulnak hozzá,
így optimális esetben akár 40,00% feletti részvényhozamok is segíthetik a minél magasabb kosárteljesítmény
elérését a 40,00%-os korlátig bezárólag (100,00%-os részesedési arány mellett).
A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a
hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében hetente egy alkalommal megfigyelt
záróárfolyamainak átlagát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket a lejáratkori kifizetést megelőző utolsó
három hét hetente számolt záróárfolyamok átlaga jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő
alatti minimum hozam fizetését. Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 2,3 éves
futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést
vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri
a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből
következik, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os
árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 40,00%-os teljesítményét,
valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint
befektetésen legfeljebb 40,00%-5,00%=35,00%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison
számított, maximális éves hozam=13,98%, maximális EHM=13,98%) (100,00%-os részesedési arány mellett).
Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési
időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést,
illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, akkor a
legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti
0,0005 USD összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5,00%-os mértékű
árfolyamveszteséggel fog megegyezni. Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által
kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő
részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci
folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére
fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre
kerülő hozamot. Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 40,00%-os maximális teljesítményt a 110%
vagy 90%-os részesedési arány, 44,00%-os vagy 36,00%-os maximálisan kifizethető hozamra módosítja. A
részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követően legkésőbb 20 banki napon belül kerül
közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III.
fejezete tartalmazza. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést nem biztosít. A befektetési
jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2018. október 24. - 2018. november 30. A forgalomba hozatalra jegyzés
útján kerül sor. A befektetési jegyek névértéke 0,01 USD. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül
meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 1,50% (éves). A Befektetők által jegyzésenként
minimálisan 500 USD össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető.
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