Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Profitmix 5 Tőkevédett
Származtatott Alapról
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2019. január 28-án kelt 19/2019. számú határozatában döntött a
legalább 100.000 db, 1.000.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Profitmix 5 Tőkevédett
Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.
A CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a telekommunikációban és
az élelmiszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok, a Deutsche Telekom AG,
a Kellogg Company, a Nestlé S.A., a Nokia Oyj és a Vodafone Group Plc. részvényeiből egyenlő arányban
összeállított kosár futamidő alatti a következő szabályok szerint számított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A
hozamszámítás során az egyes részvények ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 45,00%-ig kerül
figyelembe vételre. Így optimális esetben az Alap a teljes futamidő alatt akár 45,00%-os maximális teljesítményt
is biztosíthat (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=9,73%, maximális EHM=9,73%) (100%-os
részesedési arány mellett). A lehetséges maximális hozam elérése érdekében a javasolt befektetési időtartam
megegyezik az Alap futamidejével. A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az
Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvényeknek a futamidő első három hetében a heti
gyakorisággal megfigyelt árfolyamok átlagát alkalmazza kezdőérteknek, míg a lejáratkori záróértéket a
részvények futamidő alatti évente egy alkalommal megfigyelt árfolyamainak az átlaga jelenti. Az Alap befektetési
politikája nem biztosítja minimum hozam kifizetését
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 alapján kifizetésre kerülő hozamot.
Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 45,00%-os maximális teljesítményt a 110% vagy 90%-os
részesedési arány, 49,50%-os vagy 40,50%-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 Magyar Nemzeti Bank a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, Kiemelt befektetői információ és a jelen
hirdetmény közzétételét a H-KE-III-97/2019. sz., 2019. február 28-án kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra
vonatkozó hivatalos közlemények, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információ
megtekinthetők 2019. március 1-től a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a
www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon. A befektetési jegyek jegyzésére a CIB Bank Zrt.
székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a jelen hirdetmény 1. sz. melléklete szerinti teljes országos
fiókhálózatában, a CIB24 élőhangú, telefonos ügyfélszolgálaton, valamint az eBroker tőzsdei hírportál és
kereskedési rendszeren, mint jegyzési helyeken keresztül van lehetőség 2019. március 11-től az üzleti órákban.
A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2019. március 11. - 2019. május 3. A forgalomba hozatalra
jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes illetve jogi személyek is
jegyezhetik, az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti természetes személyek, illetve bejegyzett vagy
működő jogi személyek (US person) kivételével. A befektetési jegyek névértéke 10.000 HUF. Az értékesítési ár
diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0,01% (éves). A
Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100.000 HUF össznévértékű befektetési jegy jegyezhető. A
befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést a jegyzés
lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.
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