lnformaci6k az ESPA WWF STOCK UMWELT
befektetesi jegyei nek tu lajdonosai szamara
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ezuton tajekoztatja, hogy az
ERSTE WWF STOCK UMWELT befektetesi alap, amelyben Ön befektetesi jegyeket
birtokol, valamint az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE befektetesi alap 2015.
okt6ber 9-i hatällyal egyesül.
Ugyanezzel a fordul6nappal (2015. okt6ber 9-evel) mödosul az ERSTE WWF STOCK
UMWELT kezelesi szabälyzata es a befektetesi alap az ERSTE WWF STOCK
ENVIRONMENT nevet veszi fel.
Beolvad6 alap:
ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE,
a 2011 . evi befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny (lnvFG) mindenkor ervenyes
szövegvaltozatanak 2. §-anak 1. es 2. bekezdese szerinti atruhazhat6 ertekpapirokba
törtenö kollektiv befektetesekre (AEKBV) letrehozott vallalkozas
Atvevö alap:
ERSTE WWF STOCK UMWELT (uj neve 2015. okt6ber 9-etöl ERSTE WWF STOCK
ENVIRONMENT),
amelyeket az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Habsburgergasse 1a,
A-1 010 Becs) ("Aiapkezelö") kezeli.
2015. okt6ber 9-i fordulönappal az ERSTE WWF STOCK UMWELT atveszi az ERSTE
WWF STOCK CLIMATE CHANGE alap valamennyi vagyoni erteket es kötelezettseget,
amelynek következteben az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE az egyesüles
utan megszünik.

1.

A tervezett egyesüles hattere es indokai

Mind az atvevö alap, az ERSTE WWF STOCK UMWELT, mind a beolvad6 alap, az ERSTE
WWF STOCK CLIMATE CHANGE reszvenyalap es tulnyom6reszt olyan vallalatok
reszvenyeibe fektet be, amelyeknel egy elöre definialt kivalasztasi folyamat alapjan
különleges környezetvedelmi hasznossagot allapitottunk meg, es amelyeket ezert
fenntarthat6 vallalatkent soroltunk be.
A beolvad6 alap befektetesi sulypontja olyan vallalatokra iranyul, amelyek üzleti
tevekenysege a globalis eghajlatvaltozas lassitasaval all összefüggesben; az atvevö alap
befektetesi sulypontja a környezetvedelmi agazat különbözö területein , különösen a
vizszolgaltatas , a megujul6 energia, az energiahatekonysag, a mobilitas, a levegötisztasag,
az ujrahasznositas, valamint a fa- es papiripar területen tevekenykedö vallalatokra iranyut. A
beolvad6 es az atvevö alap valaszthat6 befektetesi eszközeinek köre tehat elterö területekre
koncentral a környezetvedelmi agazaton belül.
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 es emellett
kedvezöen hathat az atvevö alap teljes költsegere .
Az egyesüles soran m6dosul az atvevö alap kezelesi szabalyzata is.

Az ERSTE WWF STOCK UMWELT (atvevö alap) jelenleg mintegy 74,0 milli6 eur6, mig az
ERSTE WWF STOCK CU MATE CHANGE (beolvad6 alap) mintegy 13,5 milli6 eur6 ertekü
tökeallomannyal rendelkezik.

2.

A tervezett egyesüles hatasai

Az egyesülest követöen az ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE (beolvad6 alap)
egykori befektetesijegy-tulajdonosai az ERSTE WWF STOCK UMWELT (atvevö alap)
befektetesijegy-tulajdonosaiva valnak.

Az egyesüles következteben megemelkedik a tökeallomany, ami lehetöve teszi az aranyos
fix költsegek csökkenteset.
Az Alapkezelö abb61 indul ki, hogy a tervezett egyesüles nem lesz hatassal az atvevö alap
portf61i6jara, illetve vart eredmenyere, valamint befektetesi celjaira es befektetesi
strategiajara. A befektetesi strategia valtozatlan marad. Emiatt önnek mint az atvevö alap
befektetesijegy-tulajdonosanak nem kell ezzel kapcsolatos valtozasokra szamitania.
A beolvad6 alap mintegy 1 ,66 milli6 eur6ra rug6 elhatarolt vesztesegei az egyesüles soran
elvesznek. Az atvevö alapnak nincsenek elhatarolt vesztesegei.
Ezenkivül a tervezett egyesüles nem befolyasolja majd szemelyes ad6zasi helyzetet (az
atvevö alapban birtokolt befektetesi jegyei vonatkozasaban).

Az alabbi tablazat bemutatja, hogy az atvevö alap a beolvad6 alap mely befektetesijegyosztalyait veszi at:
ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE
(beolvad6 alap)

ERSTE WWF STOCK UMWELT
(ätvevö alap)

ATOOOOA054G6 (osztalekos befektetesi jegyek)

AT0000705660 (osztalekos befektetesi jegyek)

EUR

EUR

ATOOOOA054H4 (hozamtökesftö befektetesi

AT0000705678 (hozamtökesftö befektetesi

jegyek) EUR

jegyek) EUR

ATOOOOA03N37 (teljes hozamtökesftö
befektetesi jegyek) EUR

ATOOOOA044X2 (teljes hozamtökesftö
befektetesi jegyek) CZK

ATOOOOA044YO (kü lföldi teljes hozamtökesftö
befektetesi jegyek) HUF

Az alabbi tablazat a beolvad6 es az atvevö alap befektetesi strategiait, szintetikus
kockazaUhozam mutat6it (SRRI), valamint dij- es költsegstrukturait hasonlitja össze
egymassal:
Az alap neve

Befektetesi strategia

SRRI (kockäzat/hozam
profil)

ERSTE WWF STOCK
CLIMATE CHANGE
(beolvad6 alap)
Az alap tulnyom6reszt, azaz
legalabb az alap vagyonanak
olyan
vallalatok
51%-aert
reszvenyeibe
fektet
be,
közvetlenül egyedi ertekpapirokat
vasarolva,
vagyis
nem
közvetetten
vagy
közvetve
befektetesi
alapokon
vagy
szarmazekos
eszközökön
üzleti
keresztül,
amelyek
tevekenysege
globalis
a
eghajlatvaltozas lassitasaval au
összefüggesben.
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ERSTE WWF STOCK UMWELT
(ätvevö alap)
Az alap tUinyom6reszt, azaz legalabb az
alap vagyonanak 51%-aert olyan vallalatok
reszvenyeibe fektet be, közvetlenül egyedi
ertekpapirokat vasarolva,
vagyis nem
közvetetten vagy közvetve befektetesi
alapokon vagy szarmazekos eszközökön
keresztül, amelyeknel egy elöre definialt
kivalasztasi folyamat alapjan különleges
környezetvedelmi hasznossagot allapitottunk
meg, es amelyeket ezert fenntarthat6
vallalatkent soroltunk be.
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Foly6 költsegek
Jegyzesi dij a kezelesi
szabalyzat szerint
Visszavaltasi dti
Penzügyiev
Osztalekfizetes
ldöszakos jelentesek

1,80%
max. 5,0%

1,80%
max. 4,0%

0,00%
februar 1-jetöl januar 31-ig
majus 2-t61
feleves es eves

0,00%
majus 1-jetöl äprilis 30-ig
augusztus 1-jetöl
feleves es eves

Az egyesülessel összefüggesben nem m6dosul a befektetesi strategia. Mivel az Alapkezelö
sem az egyesüles elött, sem az utan nem szandekozik ujrasulyozni a portf61i6t, ezert nem
szamit a teljesitmeny romlasara vagy az atvevö alap varhat6 eredmenyet erintö hatasra.

3.

Az Ön joqai a tervezett eqyesüleshez kapcsol6d6an

Az atvevö alap befektetesi jegyeinek tulajdonosakent a 2011. evi befektetesi alapokr61 sz616
osztrak törveny (lnvFG) 123. §-a ertelmeben barmikor jogosult az atvevö alap befektetesi
jegyeit dijmentesen visszavaltani es azok kifizeteset kerni.
Javasoljuk, hogy olvassa at az atvevö alap kiemelt befektetöi informaci6it (KID), amelyet
levelünkhöz mellekeltünk. A kiemelt befektetöi informaci6kat az internetröl is letöltheti a
www.erste-am.com cimen .

Az atvevö alap könyvvizsgal6ja kiallit majd egy igazolast, amely tartalmazza az atvaltasi
arany kiszamitasanak idöpontjaban meglevö vagyon es adott esetben a kötelezettsegek
ertekelesenek elhatarozott 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 (I nvFG) 119. § ).
A letetkezelö (Erste Group Bank AG) köteles megvizsgalni az Alapkezelö altal keszitett
egyesülesi tervet (a 2011. evi befektetesi alapokr61 sz616 osztrak törveny (lnvFG) 117. §), es
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 kiszamitasakor es lekönyveli az egyesüles fordul6napjan.

Az egyesüles 2015. okt6ber 9-en lep hatalyba. Ezen a fordul6napon az atvevö alap atveszi a
beolvad6 alap valamennyi vagyoni erteket es kötelezettseget, amelynek következteben a
beolvad6 alap az egyesüles utan megszünik.

Az egyesüh~s soran felmerülö költsegeket es kiadasokat az Alapkezelö viseli.

Az Alapkezelövel tovabbi informaci6kert annak bejegyzett szekhelyen vagy e-mailben
(kontakt@sparinvest.com) veheti fel a kapcsolatot.
Becs, 2015.8.19.
Szivelyes üdvözlettel

ERSTE-SPARINVEST

az ERSTE WWF STOCK UMWELT tajekoztat6ja es kezelesi szabalyzata
az ERSTE WWF STOCK UMWELT kiemelt befektetöi informaci6i

