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A ESPA CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ (beolvad6 alap) es az ESPA BOND EURO CORPORA TE 
(atvevö alap) 2019. november 29-i hatallyal egyesül es ezzel egy idöben m6dosul az ESPA BOND EURO 
CORPORATE alap kezelesi szabalyzata, tovabba az alap neve ERSTE BOND EURO CORPORATE-re 
valtozik 

ISIN-k6d: ATOOOOA28F09 (A) (CZK R01); AT0000639414 (VTA) (CZK R01); ATOOOOA1YRPO (VTIA) (CZK 002); AT0000724216 (A) 
(EUR R01); AT0000724224 (T) (EUR R01); AT0000658968 (VTA) (EUR R01); ATOOOOA1YRK1 (A) (EUR 001); ATOOOOA1YRL9 (T) 
(EUR 001); ATOOOOA1YRN5 (VTIA) (EUR 002); ATOOOOA1YRJ3 (A) (EUR 101 ); ATOOOOA1YRM7 (VTIA) (EUR 101); ATOOOOAOOGBO 
(VTA) (HUF R01); ATOOOOA1YRQ8 (VTIA) (HUF 002) 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Ön befektetesi jegyeket birtokol az ESPA BOND EURO CORPORA TE alapban. Az alabbiakban tajekoztatjuk 
a következö intezkedesröl, amelyet az osztrak Penzpiaci FeiOgyeleti Hat6sag (FMA) engedelyezett: 

1. Az ESPA CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ es az ESPA BOND EURO CORPORATE 
egyesülese 2019. november 29-i hatallyal 

Ez a következökkel jar az ön szamara: 

• Az ESPA GESKY FOND FIREMN[CH DLUHOPISO beolvad6 alap eddigi befektetesijegy-tulajdonosai az 
ESPA BOND EURO CORPORATE atvevö alap befektetesijegy-tulajdonosaivä valnak. A beolvad6 alap 
minden befektetesi jegye az atvevö alap ESPA BOND EURO CORPORA TE CZK R01 reszalapjaba olvad 
be. 

• Az ESPA BOND EURO CORPORA TE alap befektetesi strategiaja valtozatlanul ervenyben marad. Emiatt 
önnek mint az atvevö alap befektetesijegy-tulajdonosanak nem kell ezzel kapcsolatos valtozasokra 
szamftania. Amennyiben azonban megis vissza szeretne valtani az ESPA BOND EURO CORPORATE 
alapban meglevö befektetesi jegyeit, arra barmikor dfjmentesen lehetösege van. 

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

Kerjük, minden esetben olvassa at a reszletes, "Täjekoztat6 a befektetesijegy-tulajdonosai szamara" cimü 
dokumentumot, valamint az atvevo reszalap, az ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 kiemelt 
befektetoi informaci6it (KID). Ezek a dokumentumok, akarcsak az ervenyes tajekoztat6, amely tartalmazza 
az atvevö alap, az ERSTE BOND EURO CORPORATE alap kezelesi szabalyzatat, beszerezhetö az 
Österreichische Kontrollbank AG kibocsat6i informaci6s központjanak (lssuer Information Center) weboldalan 
az issuerinfo.oekb.at internetes cfmen, vagy az Erste Asset Management GmbH vagy az Erste Group Bank 
AG (leteti bank) szekhelyen, illetve az ön letetkezelö bankjaban. 

2. Az ESPA BOND EURO CORPORA TE kezeh!si szabalyzatanak m6dositasa es nevimek valtozasa 
ERSTE BOND EURO CORPORATE-re 2019. november 29-i hatallyal 

Ez a következökkel jar az On szamara: 

• Az alap kezelesi szabalyzatat az ervenyes minta kezelesi szabalyzat szövegezesehez igazftjuk. 
• Az alap neve ERSTE BOND EURO CORPORATE-re valtozik. 
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• Az osztah~kfizetesi datum megvaltozik, mostant61 a következö penzOgyi ev "november 2-at61" (eddig: 
"okt6ber 1-jetöl"). 

• A kezelesi dij kiszamitasi m6djanak m6dositasa: 2020. januar 1-je utan a kezelesi dijat a napi 
tökeallomany alapjan szamitjuk ki es hataroljuk el, tovabba havonta egyszer levonjuk az alap vagyonab61. 
A kezelesi dij maximalis merteke valtozatlan marad. 

A m6dositott tajekoztat6, beleertve az alap kezelesi szabalyzatat, az Erste Asset Management GmbH 
vallalatnal, az Am Belvedere 1, 1100 Becs cimen, az Erste Group Bank AG vallalatnal (letetkezelönel) , 
valamint nemet es adott esetben angol nyelven az issuerinfo.oekb.at cimen az Österreichische Kontrollbank 
AG altal fenntartott lssuer Information Center nevO honlapon talalhat6 meg. 

A mindenkor ervenyes tajekoztat6, beleertve a kezelesi szabalyzatot es az aktualis "Kiemelt 
befektetöi informaci6kat", az Alapkezelö honlapjan a www.erste-am.com cfmen talalhat6. 

FelmerOiö kerdesek eseten szivesen allunk az ön rendelkezesere. Telefonon a +43 (0)501 00 - 19054 
telefonszamon, illetve a kontakt@erste-am.com e-mail cimen erhet el minket. 
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