Hirdetmény
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng.száma: III/100.01718/2003.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tartós
Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap (HU0000711213) Tájékoztató és Alapkezelési
szabályzata által biztosított fizetési ígéretet ebben a hirdetményben teszi közzé.
A futamidő lejáratát követően a Lejárat Napján (2014. szeptember 30.) az Alap által
kibocsátott Befektetési jegyek tulajdonosainak minősülő befektetők (Befektetési Jegy
Tulajdonosok) a befektetési jegyek névértékének megfelelő összegre, továbbá a névértékhez
viszonyítottan a Biztosított Hozamra (névérték x Biztosított Hozam) jogosultak.
A Biztosított Hozamot a Befektetési Politika támasztja alá, mértéke 22,54%. A Fizetési
Ígéretnek megfelelő kifizetést az Alap a futamidő lejáratát követően a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelő határidőben teljesíti.
Az Alap által Biztosított Hozam egyben árfolyamvédelmet is jelent. Az árfolyamvédelem azt
jelenti, hogy a befektetési politika által Biztosított Hozamnak megfelelően az egy jegyre jutó
nettó eszközérték legalább 1,2254 lesz a Lejárat Napján.
Az Alap nevében az Alapkezelő által tett Fizetési Ígéret teljesülését az Alapnak az Alapkezelő
által a Batv. 23.§ (2) bekezdésének megfelelően kialakított, a tőke megóvását, illetve a
Fizetési Ígéret szerinti lejáratkori árfolyamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei
termékekre vonatkozó befektetési politikája biztosítja. A befektetési politika az Alap
indulásakor
előre rögzített feltételekhez kötött megtérülést biztosít. A
tőke- és
hozamvédelem biztosítására egyebekben sem az Alapkezelő sem más harmadik személy
garanciát vagy fizetési kötelezettséget nem vállalt.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Fizetési Ígéret teljesítéseként a befektetőket
megillető összeget a kifizetéskor hatályos adójogszabályok alapján adófizetési-, adóelőleg
fizetési kötelezettség és ahhoz kapcsolódóan a kifizetőt adó- és/vagy adóelőleg levonási
kötelezettség terheli, amelyre tekintettel a Befektetési Jegy Tulajdonosa által ténylegesen
kézhez kapott összeg nem feltétlenül egyezik meg a jelen pont szerint Fizetési Ígéret szerinti
összeggel.
A Fizetési Ígéret megszűnik, amennyiben annak teljesítését, valamint a teljesítést biztosító
befektetési politika megvalósítását az Alapkezelő és a Letétkezelő érdekkörén kívül eső,
olyan elháríthatatlan, előre nem látható külső körülmény okozza, amelynek bekövetkezte az
általuk elvárható gondosság tanúsítása mellett előre nem volt látható és elhárítható. A Fizetési
Ígéret további feltétele, hogy a befektetési alapok vonatkozásában lényeges, kedvezőtlen
jogszabályi változás ne következzen be. Ilyen változás lehet, amennyiben az alapok
adóalanyokká válnak vagy bármilyen más – a kibocsátás időpontjában nem ismert – állami
vagy helyi adót kell fizetniük stb.
A Fizetési Ígéretetet a Tájékoztató részét képező Alapkezelési szabályzat Befektetési
Politikája (2.2.3. pont) részletezi.

