
Tajekoztatas az ESPA BOND EURO CORPORA TE 
befektetes ijegy-tu lajdonosai szamara 

Az Erste Asset Management GmbH ezuton tajekoztatja, hogy az ESPA CESKY FOND 
FIREMNiCH DLUHOPISÜ es az ESPA BOND EURO CORPORATE, amelyben Ön 
befektetesi jegyeket birtokol (uj neve 2019. november 29-töl: ERSTE BOND EURO 
CORPORA TE), 2019. november 29-i hatallyal egyesül. 

Ugyanezen a fordul6napon (2019. november 29.) m6dosul az ESPA BOND EURO 
CORPORA TE kezelesi szabalyzata. 

Beolvad6 alap: 
ESPA CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ, a 2011. evi lnvFG 2. §-anak 1. es 2. 
bekezdese szerinti (a mindenkor ervenyes szövegvaltozatban) atruhazhat6 ertekpapfrokkal 
foglalkoz6 kollektiv befektetesi vallalkozas (AEKBV) 

Atvevö alap: 
ESPA BOND EURO CORPORATE (uj neve 2019. november 29-töl: ERSTE BOND EURO 
CORPORATE), a 2011. evi lnvFG 2. §-anak 1. es 2. bekezdese szerinti (a mindenkor 
ervenyes szövegvaltozatban) atruhazhat6 ertekpapfrokkal foglalkoz6 kollektiv befektetesi 
vallalkozas (AEKBV) 

mindkettöt az Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien ("Aiapkezelö") 
kezeli. 

A 2019. november 29-i fordul6nappal az ESPA BOND EURO CORPORA TE alap atveszi 
az ESPA CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ összes vagyoni erteket es 
kötelezettseget, melynek következteben az ESPA CESKY FOND FIREMNiCH 
DLUHOPISÜ az egyesüles utan megszünik. 

1. A tervezett egyesüles hattere es indokai 

Az atvevö alap, az ESPA BOND EURO CORPORATE, es a beolvad6 alap, az ESPA 
CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ befektetesi strategiaja, valamint befektetesi 
univerzuma hasonl6. Mindket befektetesi alap kötvenyalap, amelyek befektetesi sulypontja 
olyan vallalati kötvenyekre iranyul, amelyek az elismert hitelminösftö ügynöksegek 
minösitese alapjan befektetesi (investment grade) - vagy ezzel összehasonlfthat6 -
besorolasuak. 

Az atvevö alap, az ESPA BOND EURO CORPORATE tulnyom6reszt, vagyis vagyonanak 
legalabb 51 %-a erejeig, olyan vallalatok eur6ban jegyzett kötvenyeibe fektet be, amelyek 
szekhelye Eur6paban talalhat6 vagy üzleti tevekenysegük nagyobb reszet ott folytatjak, es 
amelyek a hitelkepesseg megitelese szempontjab61 elismert hitelminösitö ügynöksegek 
minösitese alapjan befektetesi (investment grade) - vagy ezzel összehasonlfthat6 -
besorolasuak (un. corporate bondok). 

A beolvad6 alap, az ESPA CESKY FOND FIREMNiCH DLUHOPISÜ tülnyom6reszt, vagyis 
vagyonanak legalabb 51 %-a erejeig, olyan vallalati kötvenyekbe fektet be földrajzi 
korlatozasok nelkül, amelyek a hitelkepesseg megitelese szempontjab61 elismert 
hitelminösitö ügynöksegek minösitese alapjan befektetesi (investment grade) - vagy ezzel 
összehasonlithat6 - besorolasuak. A CZK arfolyamkockazata megfelelö strategiakkal a 
lehetö legnagyobb mertekben fedezhetö. 



A tervezett egyesüles fö indokai az ügyfeleknek a beolvad6 alap iranti csökkenö 
erdeklödese, a befektetesi alapok szamanak csökkentese, valamint a gazdasagossag 
növelese. A nagyobb tökeallomany hatekonyabb alapkezelest tesz lehetöve, valamint 
emellett kedvezö hatassal lehet az atvevö alap teljes költsegere is. 

Jelenleg az ESPA BOND EURO CORPORATE (atvevö alap) mintegy 610 milli6 eur6, az 
ESPA CESKY FOND FIREMN!CH DLUHOPISÜ (beolvad6 alap) mintegy 239,95 milli6 cseh 
korona (mintegy 9,33 milli6 euro) ertekü eszközallomannyal rendelkezik. 

2. A tervezett egyesüles következmenyei 

Az egyesülest követöen az ESPA CESKY FOND FIREMNICH DLUHOPISÜ (beolvad6 alap) 
korabbi befektetesijegy-tulajdonosai az ESPA BOND EURO CORPORATE (atvevö alap) 
befektetesijegy-tulajdonosaiva valnak. 

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

Az Alapkezelö arra szamit, hogy a tervezett egyesüles nem lesz hatassal az atvevö alap 
befektetesi strategiajara, befektetesi celjaira vagy varhat6 eredmenyere. A befektetesi 
strategia valtozatlanul ervenyben marad. Emiatt Önnek mint az atvevö alap befektetesijegy
tulajdonosanak nem kell ezzel kapcsolatos valtozasokra szamftania. 

A beolvad6 alapban meglevö mintegy 66,76 milli6 cseh korona (mintegy 2,6 milli6 eur6) 
ertekü elhatarolt vesztesegei az egyesüles következtl~ben elvesznek. 

Az atvevö alapnak nincsenek elhatarolt vesztesegei. 

Ezenkivül a tervezett egyesüles nem befolyasolja az Ön szemelyes ad6zasi helyzetet (az 
atvevö alapban levö befektetesi jegyeinek vonatkozasaban). 

Az alabbi tablazat bemutatja, hogy az atvevö alap befektetesijegy-osztalya a beolvad6 
alapok mely megfelelö befektetesijegy-osztalyat veszi at. A beolvad6 alap minden 
befektetesi jegye az ätvevö alap ESPA BOND EURO CORPORATE CZK R01 
reszalapjäba olvad be. Ennek ertelmeben nem adunk meg adatokat az atvevö alap, az 
ESPA BOND EURO CORPORA TE tovabbi meglevö reszalapjair61: 

ESPA CESKY FOND FIREMNiCH 
ESPA BOND EURO CORPORA TE (ätvevö alap) 

DLUHOPISÜ (beolvad6 alap) 

AT0000659008 ( osztalekos befektetesi jegyek) 
ATOOOOA28FD9 (osztalekos befektetesi jegyek) (CZK) 

(CZK) 

AT0000659024 (teljes hozamtökesitö külföldi AT0000639414 (teljes hozamtökesitö külföldi resz) (CZK) resz) (CZK) 

A következö tablazat az ätvevö es a beolvad6 alap befektetesi strategiajanak, szintetikus 
kockazatlnyereseg mutat6szamanak (SRRI), valamint dfj- es költsegszerkezetenek 
összehasonlftasat tartalmazza: 

Az alap neve 
ESPA CESKY FOND FIREMNiCH ESPA BOND EURO CORPORATE 
DLUHOPISÜ (beolvad6 alap) (ätvevö alap) 

Az alap tulnyom6reszt, vagyis A befektetesi alap tulnyom6reszt, 
vagyonanak legalabb 51%-a 0" vagyis vagyonanak legalabb 51%-a erejeJg, 

Befektetesi olyan vallalati kötvenyekbe fektet be erejeig, olyan vallalatok eur6ban 

strategia 
földrajzi korlatozasok nelkül, amelyek a jegyzett kötvenyeibe fektet be, amelyek 
hitelkepesseg megftelese szempontjab61 szekhelye Eur6paban talalhat6 vagy 
elismert hitelminösitö ügynöksegek üzleti tevekenysegük nagyobb reszet 
minösitese alapjan befektetesi ott folytatjak, es amelyek a 



(investment grade) - vagy ezzel h itelkepesseg megftelese 
összehasonlfthat6 - besorolasuak, szempontjab61 elismert hitelminösitö 
megpedig közvetlen . kötvenyvasarlas ügynöksegek minösitese alapjan 
formajaban, következeskepp nem befektetesi (investment grade) - vagy 
közvetve vagy közvetlenül befektetesi ezzel összehasonl ithat6 -
alapokon vagy szarmazekos eszközökön besorolasuak (un. corporate bondok). 
keresztül. Ezeket a kötvenyeket közvetlen 

kötvenyvasarlas formajaban, 
Emellett olyan valtoz6 kamatozasu következeskepp nem közvetve vagy 
kötelezvenyek is vasarolhat6k, amelyeket közvetlenül befektetesi alapokon vagy 
tagallamok, harmadik orszagok vagy szarmazekos eszközökön keresztül 
olyan közjogi jellegü nemzetközi vasarolja. 
szervezetek, amelyeknek egy vagy több 
tagallam tagja, bocsatanak ki vagy Az alapkezelöt a kibocsat6k 
garantalnak, es/vagy penzpiaci kivalasztasa soran nem kötik a 
ertekpapirok, penzp1ac1 befektetesi kibocsat6 tevekenysegi körere 
alapok es pemzpiaci eszközök. vonatkoz6 iparagi korlatozasok. 

A CZK arfolyamkockazata megfelelö Szarmazekos eszközök az alap 
strategiakkal a lehetö legnagyobb eszközeinek 49%-a erejeig a 
mertekben fedezhetö. befektetesi strategia reszekent es 

fedezes celjab61 alkalmazhat6k. 
Szarmazekos eszközök fedezesi cellal, >' 

valamint ezenkfvül beagyazott 
szarmazekos eszközöket tartalmaz6 
ertekpapirok formajaban is vasarolhat6k. 

SRRI (kockazat/ 
2 3 

nyereseg profil) 

Foly6 költsegek 
1 '10% (fordul6nap: 2019. majus 31.) 0,68% (fordul6nap: 2019. augusztus 

31.) 
Jegyzesi dlj az alap 
kezelesi 3,00% 3,50% 
szabalyzata szerint 
Kezeh~si dlj az alap 
kezelesi max. evi 1,0%, min. havi EUR 2 250,- max. evi 0,6% 
szabalyzata szeri nt 
Penzügyiev junius 1-jetöl mäjus 31-ig augusztus 1-jetöl julius 31-ig 
Osztalekfizetes Szeptember 1-jetöl November 2-t61 
ldöszakos 

feleves es eves feleves es eves 
beszamol6k 

Az. egyesülessel összefüggesben nem m6dosul a befektetesi strategia. Az. Alapkezelö nem 
szamit arra, hogy az egyesüles jelentös hatassal lesz az atvevö alap portf61i6jara. Mar az 
egyesüles elött fokozatosan az atvevö alap portf61i6jahoz igazitjuk az atveendö portf61i6kat. 
Az egyesüles utan az atvevö alap portf61i6jahoz igazitjuk a beolvad6 alap atvett portf61i6jat. 
Ezaltal rövid idöre romolhat a teljesitmeny. Az. Alapkezelö sem az egyesüles elött, sem pedig 
azt követöen nem szandekozik ujrasulyozni a portf61i6t. 

3. Az. Ön jogai a tervezett egyesüles vonatkozasaban 

Az. atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosakent 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 az internetröl is letöltheti a 
www.erste-am.com cimen. 

Az. atvevö alap könyvvizsgal6ja ki fog allitani egy igazolast, amely tartalmazza az atvaltasi 
arany kiszamitasanak 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 
dijmentesen igenyelhetnek egy peldanyt a könyvvizsgal6 igazolasab61 (a 2011. evi 
befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny (lnvFG) 119. §). 



igazolni annak szabalyszerüseget. Az atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosai az 
Alapkezelötöl dijmentesen igenyelhetnek egy peldanyt az egyesülesi terv szabalyszerüseget 
megerösftö letetkezelöi igazolasb61 (a 2011 . evi befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny 
(lnvFG) 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 kiszamftasakor es lekönyveli az egyesüles fordul6napjan. 

Az egyesüles 2019. november 29-en 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. 

Az Alapkezelövel tovabbi informaci6kert annak bejegyzett szekhelyen vagy e-mailben 
(kontakt@erste-am.com) veheti fel a kapcsolatot. 

Becs, 2019. szeptember 26. 
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