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ESPA STOCK GLOBAL- Az alap kezelesi szabälyzatänak m6dositäsa, valamint nevenek egyidejü 
vältozasa 

ISIN-k6d: AT0000989645 (A) (EUR R01); AT0000812870 {T) (EUR R01 ); AT0000673314 (VTA) (EUR R01); AT0000639497 (VTA) (CZK 
R01); AT0000627484 (VTA) (HUF R01); ATOOOOA1Y9P4 (A) (EUR 101); ATOOOOA1Y9S8 (VTIA) (EUR 101); ATOOOOA1Y9Q2 (A) (EUR 
001); ATOOOOA1Y9RO {T) (EUR 001); ATOOOOA1Y9T6 (VTIA) (EUR 002); ATOOOOA1Y9U4 (VTIA) (CZK 002); ATOOOOA1Y9V2 (VTIA) 
(HUF 002) 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Ezuton tajekoztatjuk az ESPA STOCK GLOBAL kezelesi szabalyzatanak m6dosftasar61. 

Az alap kezelesi szabalyzatanak m6dosftasa, valamint nevenek ezzel egy idöben törtenö megvaltoztatasa 
2019. december 15-en lep hatalyba. 

Tartalmi modositasok: 
• Az ESPA STOCK GLOBAL alap neve ERSTE STOCK GLOBAL-ra valtozik. 
• Az alap kezelesi szabalyzatat az Osztrak Befektetesi Tarsasagok Egyesületenek (VÖIG) minta kezelesi 

szabalyzatanak szövegezesehez igazftjuk. 
• A penzügyi ev ajulius 1-jetöl az azt követö ev junius 30-ig tart6 idöszakra, mfg az osztalekfizetes idöpontja 

"okt6ber 1-jetöl" -re m6dosul. 
• A kezelesi dfj kiszamftasi m6djanak m6dosftasa: 2020. januar 1-je utan a kezelesi dijat a napi 

tökeallomany alapjan szamftjuk ki es hataroljuk el, tovabba havonta egyszer levonjuk az alap vagyonab61. 
A kezelesi dfj maximalis merteke valtozatlan marad. 

Az alap kezelesi szabalyzata az Erste Asset Management GmbH vallalatnal, az Am Belvedere 1, 1100 Becs 
cfmen, 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 
nevü honlapon talalhat6 meg. 

Az aktualisan ervemyes tajekoztat6, beleertve a kezelesi szabalyzatot es a "Kiemelt befektetöi informaci6kat", 
az Alapkezelö honlapjan a www.erste-am.com cfmen talalhat6. 

Amennyiben kerdese van, kerjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kontakt@erste-am.com cfmen. 
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