A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Talentum Total Return Alapok Alapja és CIB Euró Talentum Total Return
Alapok Alapja átalakulási közleménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:
III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1)
bekezdésének b), f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Talentum Total Return Alapok Alapja
és a CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja (a továbbiakban: Alapok) Kezelési szabályzatának módosítását az Alapok
felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
engedélyezte. Ennek értelmében az Alapok Kbftv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzője megváltozik. Az Alapok az
átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapokká változnak.
Az átalakulás napja
2019. március 20.
Az átalakulás indoklása
Az Alapok átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még kedvezőbb feltételek mellett működtesse tovább
az Alapokat. Az átalakulást követően az Alapok kezelésében változás nem történik, az ÁÉKBV-irányelvnek megfelelve a
befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit fokozottan szolgálja.
Az Alapok átalakulásának feltételei
Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő az átalakulás
indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót elkészítette, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtotta. Az
Alapok az átalakulás engedélyezése, azaz a módosított kezelési szabályzat Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a módosított
tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alapok Befektetőit nem terheli semmilyen költség
közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.
Díjmentes visszaváltási lehetőség biztosítása
Az Alapkezelő a Felügyelet Átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az Átalakulás tényét és alapvető
feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót teszi közzé. Az átalakulási tájékoztató közzététele és az átalakulás napja közti
időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a Befektetők igényelni tudják befektetési jegyeik költségek
felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díjmentes visszaváltási
periódus kezdőnapja a módosított tájékoztató közzétételének napja, azaz 2019. február 15., utolsó napja pedig az átalakulást
megelőző, két nappal korábbi forgalmazási nap, azaz 2019. március 18. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása biztosított,
az átalakulás miatt a forgalmazás szüneteltetésére nem kerül sor. Azok a Befektetők, akik fenn kívánják tartani befektetésüket,
nincs teendőjük az Alapok átalakulásával kapcsolatban.
Az átalakulásra vonatkozó alapkezelői döntés és Felügyeleti engedélyezés
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2019. január 28-án kelt 17-18/2019. számú határozatokban döntött CIB Talentum
Total Return Alapok Alapja és a CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja átalakulásáról, ezt követően az Alapkezelő az
Alapok Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának, valamint Kiemelt befektetői információinak módosítását a mindenkor
hatályos szervezeti és működési szabályoknak megfelelő eljárásrend keretei között hajtja végre. Az Alapok átalakulását az MNB
a 2019. február 13-án kelt, H-KE-III-91/2019. illetve H-KE-III-92/2019. számú határozataival engedélyezte, jóváhagyta a kezelési
szabályzatok átalakuláshoz kapcsolódó módosítását.
Az átalakulás összefoglalása
Az Alapok az átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapokká
változnak, valamint az ÁÉKBV irányelv alapján harmonizált befektetési alapokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve
megváltoznak az Alapok befektetési korlátai, amelyek még szigorúbb, egységes európai szabályoknak való megfelelést tesznek
lehetővé. Az átalakulás eredményeként nem jönnek létre új befektetési alapok, nem módosulnak a következők: az Alapok
megnevezése, befektetési politikája és stratégiája, pénzügyi célja, kockázati besorolása, hozam profilja, BAMOSZ szerinti
befektetési kategória besorolása, az Alapokra alkalmazandó adózási szabályok, a Befektetők számára ajánlott kockázatviselési
hajlandóság, a befektetési jegyekre jellemző árfolyam-ingadozás, a befektetéshez javasolt minimum időtartam, a befektetési
jegyek visszaváltási költségei, forgalmazási feltételei, a megbízások T+2 napos elszámolása, valamint az Alapokra terhelt
költségek.
A változások a módosított tájékoztató közzétételének napját követő 30 nap elteltével, 2019. március 20-án lépnek hatályba.
A módosított Tájékoztatók és Kezelési szabályzatok megtekinthetők a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu
oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.
Budapest, 2019. február 14.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
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