
Täjekoztatäs az ESPA RESERVE EURO PLUS 
befektetesijegy-tulajdonosai szämära 

Az Erste Asset Management GmbH tajekoztatja Önt arr61, hogy az Investmentfonds RT 
Reserve Euro Plus 2019.10.18-i hatallyal egyesül az Investmentfonds ESPA RESERVE 
EUR.O PLUS alappal (~j neve 2019.10.18-tol: ERSTE RESERVE EURO PLUS), amely 
befektetesi jegyeinek On tulajdonosa. 

Ugyanezen a fordul6napon {2019.10.18-an) az ESPA RESERVE EURO PLUS alap 
szabalyzata m6dositasra kerül. 

Beolvad6 alap: 
RT Reserve Euro Plus, atruhazhat6 ertekpapfrokkal foglalkoz6 kollektiv befektetesi 
vallalkozas (AEKBV) a 2011. evi lnvFG (Befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny) 2.§ (1) 
es {2) bek. hatalyos valtozata szerint 

Atvevö alap: 
ESPA RESERVE EURO PLUS (uj neve 2019.10.18-tol: ERSTE RESERVE EURO PLUS), 
atruhazhat6 ertekpapfrokkal foglalkoz6 kollektiv befektetesi vallalkozas (AEKBV) a 2011. evi 
lnvFG (Befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny) 2.§ (1) es (2) bek. hatalyos valtozata 
szerint 

mindkettöt az Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-11 00 Wien {"Aiapkezelö") 
kezeli. 

Ennek ertelmeben az ESPA RESERVE EURO PLUS 2019.10.18-i fordul6nappal atveszi 
a Fonds RT Reserve Euro Plus minden vagyontargyat es kötelezettseget, amelynek 
következteben a Fonds RT Reserve Euro Plus az egyesülest követöen megszünik. 

1. A tervezett egyesüles hattere es indokai 

Az ESPA RESERVE EURO PLUS atvevö alap es a Fonds RT Reserve Euro Plus beolvad6 
alap befektetesi strategiaja es befektetesi lehetösegenek vilaga hasonl6. Mindket alap 
kötvenyalap. Az RT Reserve Euro Plus rövid hatralevö futamidejü kötvenyeket vasarol. Az 
ESPA RESERVE EURO PLUS szamara tulnyom6 reszt - azaz az alap vagyonanak legalabb 
51 %-ot kitevö mertekben - eur6ra sz616 penzpiaci eszközök, eur6pai szekhelyü vagy 
nagyreszt Eur6paban tevekenykedö hitelintezetek valtoz6 vagy fix kamatozasu, hitelviszonyt 
megtestesitö ertekpapirjai, valamint eur6pai allamok altal kibocsatott vagy garantalt 
allamkötvenyek vasarlasara kerül sor. Magas hozamu kötvenyek nem vasarolhat6k. 

Az RT Reserve Euro Plus beolvad6 alap tulnyom6 reszt olyan penzpiaci eszközökbe fektet 
be, mint pl. a penzpiaci lebegö kamatozasu kötvenyek, a fix kamatozasu, es legfeljebb 397 
napos hatralevö futamidejü kötvenyek es a lekötött betetek. A befektetes tulnyom6 reszt 
eur6ra sz616 befektetesi eszközökre iranyul. Emellett minden szabadon atvalthat6 
penznemre sz616 befektetesi eszköz is vasarolhat6. 

A tervezett egyesüles fö indokai az ügyfelek csökkenö erdeklödese a beolvad6 alap irant, a 
befektetesi alap-kinalat csökkenese, valamint a gazdasagossag növelese. A nagyobb 
tökeallomany hatekonyabb alapkezelest tesz lehetöve, valamint emellett kedvezö hatassal 
lehet az atvevö alap összköltsegere is. 

Jelenleg az ESPA RESERVE EURO PLUS (atvevö alap) mintegy 364,62 milli6 eur6, az RT 
Reserve Euro Plus (beolvad6 alap) mintegy 42,61 milli6 eur6 ertekü tökeallomannyal 
rendelkezik. 



2. A tervezett egyesüh~s következmenyei 

Az egyesülest követöen az RT Reserve Euro Plus (beolvad6 alap) korabbi befektetesijegy
tulajdonosai az ESPA RESERVE EURO PLUS (atvevö alap) befektetesijegy-tulajdonosaiva 
valnak. 

Az egyesüles következteben megnö az alap tökeallomanya, amely lehetöve teszi az aranyos 
fix költsegek csökkenteset. 

Az Alapkezelö arra szamit, hogy a tervezett egyesüles nem lesz hatassal az atvevö alap 
eddigi befektetesi strategiajara, eddigi befektetesi celjaira vagy varhat6 eredmenyere. A 
befektetesi strategia valtozatlan marad. Emiatt Önnek mint az atvevö alap befektetesijegy
tulajdonosanak e tekintetben nem kell valtozasra szamitania. 

A beolvad6 alapban meglevö mintegy 259 ezer eur6 ertekü elhatarolt veszteseg az 
egyesüles következteben elvesznek. 

Az atvevö alapban meglevö mintegy 3,87 milli6 eur6 ertekü elhatarolt veszteseg fennmarad, 
es a jövöbeni vesztesegelszamolas soran minden egyes befektetesi jegyre vonatkoz6an 
felosztasra kerül. 

Ezen tulmenöen a tervezett egyesüles nem befolyasolja az ön szemelyes ad6zasi helyzetet 
(az atvevö alapban levö befektetesi jegyeinek vonatkozasaban). 

A következö tablazat azt tartalmazza, hogy az atvevö alap mely befektetesijegy-osztalya 
valtja tel a beolvad6 alap adott befektetesijegy-osztalyat. A beolvad6 alap minden 
befektetesi jegye az ätvevö alap ESPA RESERVE EURO PLUS EUR R01 reszebe olvad 
be. Ennek ertelmeben nem kerülnek megadasra adatok az ESPA RESERVE EURO PLUS 
atvevö alap tovabbi, fennall6 reszeiröl. 

RT Reserve Euro Plus 
ESPA RESERVE EURO PLUS (ätvevö alap) (beolvad6 alap) 

AT0000858105 (osztalekos befektetesi jegyek) (EUR) 

AT0000617782 (hozamtökesitö befektetesi 
AT0000812979 (hozamtökesitö befektetesi jegyek) (EUR) jegyek) (EUR) 

AT0000673355 (teljesen hozamtökesitö befektetesi jegyek 
- külföldi) (EUR) 

A következö tablazat az atvevö es a beolvad6 alap befektetesi strategiajanak, szintetikus 
kockazat/nyereseg mutat6szamanak (SRRI), valamint dij- es költsegszerkezetenek 
összehasonlltasat tartalmazza: 

RT Reserve Euro Plus (beolvad6 ESPA RESERVE EURO PLUS 
Az alap neve alap) (atvevö alap) 

A befektetesi alap szamara bel- es Az alap vagyona szamara 
külföldi kibocsat6k altal kibocsatott, tulnyom6reszt - azaz az alap 
hitelviszonyt megtestesitö ertekpapirok vagyonEmak legalabb 51 %-ot kitevö 
vasarlasara kerül sor. mertekben - eur6ra sz616 

Befektetesi Az RT Reserve Euro Plus tulnyom6 reszt 

strategia 
olyan penzpiaci eszközökbe fektet be, - penzpiaci eszközök, 
mint pl. a penzpiaci lebegö kamatozasu - eur6pai szekhelyü vagy 
kötvenyek, a fix kamatozasu, es nagyreszt Eur6paban 
legfeljebb 397 napos hatralevö tevekenykedö hitelintezetek 
futamidejü kötvenyek es a lekötött valtoz6 vagy fix kamatozasu, 
betetek. hitelviszor.!}1 m~testesitö 



SRRI (kockazatl 
nyeresegprofil) 

Foly6 költsegek 

Kibocsatasi felar az 
alap szabalyzata 
szerint 
Kezelesi dij az alap 
szabalyzata szerint 
Penzügyiev 
Osztalekfizetes 
Rendszeres 
jelentesek 

ertekpapfrjai, 
A betektetes tUinyom6 reszt eur6ra sz616 -
betektetesi eszközökre iranyul. Emellett 
minden szabadon atvalthat6 penznemre 
sz616 betektetesi eszköz is vasarolhat6. 

eur6pai allamok altal 
kibocsatott vagy garantalt 
allamkötvenyek 

A tulnyom6 reszt kötvenyekbe es/vagy 
penzpiaci eszközökbe betektetö egyeb 
betektetesi alapok betektetesi jegyei az 
alap vagyonanak 10%-aig vasarolhat6k 
meg. 

Derivativ penzügyi eszközök a 
betektetesi strategia reszekent az alap 
vagyonanak 20%-aig es a vagyoni 
eszközök tedezesere hasznalhat6k tel. 

1 

0,43% (fordul6nap: 2019.04.30.) 

0,50% 

evi 0,30o/o-ig 

05.01 .• 04.30. 
07.01-töl 

televes es eves 

vasarlasara kerül sor. 

Magas hozamu kötvenyek nem 
vasarolhat6k. 

Derivativ penzügyi eszközök a 
betektetesi strategia reszekent az alap 
vagyonanak 49%-aig es a vagyoni 
eszközök tedezesere hasznalhat6k tel. 

2 

0,31 % (fordul6nap: 2019.05.31.) 

0,75% 

evi 0,24o/o-ig 

11.01. -10.31. 
12.15-töl 

feleves es eves 

Az eddigi befektetesi strategia az egyesülessel összefüggesben nem m6dosul. Az 
Alapkezelö nem szamft arra, hogy az egyesüles jelentös hatassal lesz az atvevö alap 
portf61i6jara. Az atvetelre kerülö portf61i6t meg az egyesülest megelözöen hozzaigazftjuk az 
atvevö alap portf61i6jahoz. Az Alapkezelö sem az egyesüles elött, sem pedig azt követöen 
nem szandekozik ujrasulyozni a portf61i6t. Az atvevö alap teljesftmenyenek romlasa az RT 
Reserve Euro Plus portf61i6janak atvetele miatt ertelemszerüen nem varhat6. 

3. Az Ön jogai a tervezett egyesüles vonatkozasaban 

Az atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosakerit Ön a 2011. evi lnvFG (Befektetesi 
alapokr61 sz616 osztrak törveny) 123.§-a ertelmeben jogosult az atvevö alap befektetesi 
jegyeit barmikor dijmentesen visszavaltani es azok kifizeteset kerni. 
Javasoljuk, hogy olvassa el az atvevö alap kiemelt befektetesi informaci6it (KID), amely jelen 
levelünk mellekletet kepezi. A kiemelt befektetöi informaci6kat a www.erste-am.com cimen 
az internetröl is letöltheti. 

Az atvevö alap könyvvizsgal6ja ki fog allitani egy igazolast, amely tartalmazza az atvaltasi 
arany kiszamftasanak idöpontjaban meglevö vagyon es adott esetben a kötelezettsegek 
ertekelesenek szempontjait, valamint az atvaltasi arany kiszamitasanak m6dszeret es a 
tenyleges atvaltasi aranyt. Az atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosai az Alapkezelötöl 
dfjmentesen igenyelhetnek egy peldanyt a könyvvizsgal6 igazolasab61 {2011. evi lnvFG 
(Befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny) 119. §). 

A letetkezelö (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgalni az Alapkezelö altal keszitett 
egyesülesi tervet (2011. evi lnvFG (Befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny) 117. §), 
igazolni · annak szabalyszerüseget. Az atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosai az 
Alapkezelötöl dijmentesen igenyelhetnek egy peldanyt az egyesülesi terv szabalyszerüseget 
megerösftö letetkezelöi igazolasb61 (2011 . evi lnvFG (Befektetesi alapokr61 sz616 osztrak 
törveny) 118. §). 



.A beolvad6 alap ad6zasi szempontb61 esetlegesen mar figyelembe nem vett nyeresegeit a 
letetkezelö manualisan rögziti a beolvad6 alap szamara, majd atruhazza az atvevö alapra, 
figyelembe veszi az atvaltasi arany kiszamitasakor es lekönyveli az egyesüles fordul6napjan. 

Az egyesüles 2019.1 0.18-an lep hatalyba. Ezen a fordul6napon az atvevö alap atveszi a 
beolvad6 alap valamennyi vagyoni erteket es kötelezettseget, amelynek következteben a 
beolvad6 alap az egyesülest követöen megszünik. 

Az egyesüles soran felmerülö költsegeket es kiadasokat az Alapkezelö viseli. 

Tovabbi tajekoztatasert az Alapkezelövel a bejegyzett szekhelyen vagy e-mail-ben 
(kontakt@erste-am.com) veheti fel a kapcsolatot. 

Üdvözlettel: 


