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Független könyvvizsgãlái jelentés

Az Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja befektetöinek

Vélemény

ElvegeztOk az Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja (tovãbbiakban ,,az Alap) 2016. évi eves
jelentése 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjaiban találhatO számviteli intormãciOknak (továbbiakban
,,éves jelentésben közölt szãmviteli információk”) a konyvvizsgálatat.

Véleményunk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31 -ével végzödö évre vonatkozó eves
jelentésében közölt számviteli informãciók minden Iényeges szempontbôl a Magyarországon
hatályos, a számvitelröl szóló 2000. évi C. torvénnyel (a tovãbbiakban ,,számviteli törvény”),
valamint a kollektIv befektetési formãkrOl és kezelöikröl, valamint egyes penzugyi tárgyü torvények
módosItãsãrOl szóló 2014. évi XVI. törvénnyel osszhangban kerültek OsszeãllItásra. Az eves
jelentésben közölt számviteli informãciókban szereplö eszkOzök es kotelezettsegek Ieltárral
alãtámasztottak. Az eves jelentésben közölt számviteli informáciOkban bemutatott kezelési
koltsegek az Alap Ietétkezelöje által adott értékelés alapján kerültek elszãmolãsra.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra
vonatkozO — Magyarországon hatãlyos — torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennállO felelossegeink bövebb Ieirását jelentésünk
,,A kOnyvvizsgãlonak az eves jelentésben közölt szãmviteli informáciOk konyvvizsgalatáert való
felelösségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelöjétöl, az Erste
Alapkezelö Zrt.-töl az eves jelentésben közölt számviteli informãciOk általunk vegzett
konyvvizsgálata szempontjaból a Magyarországon hatãlyos etikai kovetelményekkel ässzhangban,
és eleget tettünk egyéb etikai felelässegeinknek ezekkel a kovetelményekkel összhangban.
Meggyozödésunk, hogy az ãltalunk megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendô és megfelelo
ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb kérdések

Az Alap 2015. évi eves jelentését mãs konyvvizsgaló konyvvizsgãlta, aki 2016. április 22-en kelt
konyvvizsgalói jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsãtott ki.

Egyéb információk

Az Erste Alapkezelö Zrt. ügyvezetése (továbbiakban ,,vezetés’) telelös az egyéb intormáciOkért. Az
egyéb informáciOk az eves jelentésben toglalt egyéb nem számviteli informáciOkbOl állnak, de nem
tartalmazzák az eves jelentésben közölt számviteli informãciOkat és az azokra vonatkozO
könyvvizsgálOi jelentésünket.
Az eves jelentésben közölt szãmviteli információkra vonatkozO véleményunk nem vonatkozik az
egyéb nem számviteli informãciókra és azokra vonatkozOan nem bocsátunk ki semmilyen formájü
bizonyossagot nyüjtO következtetést.
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Az eves jelentésben kOzölt számviteli információk általunk vegzett konyvvizsgálatãval
kapcsolatban a mi felelössegunk az egyéb informáciOk átolvasása és ennek sorãn annak
mérlegelése, hogy az egyéb információk Ienyegesen ellentmondanak-e az eves jelentésben közölt
szãmviteli informáciOknak, vagy a konyvvizsgalat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként
ügy tünik-e, hogy azok Ienyeges hibás állItást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkãnk alapjãn arra a következtetésre jutunk, hogy az egyeb inlormációk
Ienyeges hibás állItást tartalmaznak, kötelessegunk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valOnk.

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelösségel az eves jelentésben käzält
számviteli információkért

A vezetés felelös az eves jelentésben közölt számviteli informáciOknak a kollektiv befektetési
formákrOl és kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi tãrgyü torvények módosItásárOl szóló 2014. évi
XVI. torvénnyel, az abban szereplö számviteli informãcióknak a számviteli torvénnyel osszhangban
történö elkészItéséért, különös tekintettel az eszközök és kotelezettsegek Ieltãrral való
alátámasztásáért, a kezelési koltsegeknek az Alap Ietétkezelöje által megadott értékelése alapjãn
történö elszámolãsáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart
ahhoz, hogy Iehetövé vãljon az akár csalãsból, akár hibábOl eredö Iényeges hibás állItãstOl mentes
eves jelentésben közölt szãmviteli informáciOk elkészItése.

Az eves jelentésben közölt szãmviteli információk elkészitése során a vezetés felelös az Alap
vállalkozás folytatãsara valO képességének felméréséért, a vãllalkozás folytatásával kapcsolatos
kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelb közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek
szándékában all megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevekenyseget, vagy
amikor nem all elätte ezen kIvül más reális Iehetoseg — a vãllalkozás folytatásának elvén alapulO
számvitel alkalmazásãért.

Az irányitassal megbIzott személyek felelösek az Alap pénzügyi beszãmolãsi folyamatának
felugyeletéért.

A känyvvizsgálónak az eves jelentésben közölt számviteli intormációk konyvvizsgálatáért való
felelossegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az eves jelentésben közölt szãmviteli informáciOk
egesze nem tartalmaz akár csalásbOl, akár hibábOl eredö Iényeges hibãs ãllItãst, valamint a
veleményunket tartalmazO könyvvizsgãlOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossãg magas fokü
bizonyossãg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgalati Standardokkal és a
konyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarorszãgon hatalyos — tOrvényekkel és egyéb jogszabályokkal
osszhangban elvégzett känyvvizsgãlat mindig feltárja a Iétezö Iényeges hibás ãllItãst. A hibás
ãllItások eredhetnek csalásból vagy hibából, és Ienyegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy
egyuttesen ésszerü várakozások alapján befolyãsolhatják a telhasználOk adott eves jelentésben
közölt számviteli informáciOk alapján meghozott gazdasági dOntéseit.

A Magyar Nemzeti Kanyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgélatra vonatkozO —

Magyarorszégon hatãlyos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett
kOnyvvizsgálat részeként szakmai megItelest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsüljük az eves jelentésben käzölt számviteli informãciók akãr csalásbOl,
akár hibából eredö lényeges hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálo
konywizsgalati eljarasokat alakItunk ki és hajtunk vegre, valamint a véleményunk
megalapozasahoz elegendö és megfelelö konywizsgálati bizonyltekot szerzünk. A csalásból
eredb lényeges hibas állItãs fel nem tárásãnak kockãzata nagyobb, mint a hibãból eredöé, mivel a
csalas magaban toglaihat osszejatszast, ham isItast, szándékos kihagyasokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felulIrasat.
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• Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények kOzött
megfeleloek, de nem azért, hogy a belsö kontroll hatekonysagara vonatkozOan véleményt
nyilvánitsunk.

• Ertékeijuk a vezetés által alkalmazott szãmviteli politikák megfeleloséget és a vezetés ãltal
készItett szãmviteli becslések és kapcsolOdO közzétételek ésszerüségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vállalkozãs folytatésãnak elvén
alapulO szãmvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgãlati bizonylték alapján arrOl,
fennãll-e lényeges bizonytalanság olyan esemenyekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására vaIO képességével kapcsolatban.
Amennyiben azt a kOvetkeztetést vonjuk le, hogy Ienyeges bizonytalanság all fenn, kOnywizsgãlói
jelentésünkben tel kell hIvnunk a figyelmet az eves jelentésben közölt szãmviteli információkban
Iévö kapcsolOdO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfeleloek,
minösItenünk kell véleményunket. Következtetéseink a könyvvizsgálOi jelentésünk dãtumáig
megszerzett konyvvizsgãlati bizonyItékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Megvizsgáljuk az eves jelentésben szereplö szãmviteli informáciOkat, különös tekintettel az eves
jelentésben bemutatott eszközök es kotelezettsegek idöszak végi Ieltãrãra, valamint az adott
idöszakban elszámolt kezelési koltsegekre. Megvizsgãljuk, hogy az eves jelentésben szereplö
számviteli intormációk minden Iényeges szempontbOl a kollektIv befektetési formãkrOl és
kezelöikröl, valamint egyes pénzugyi tárgyil torvények módosItásárOl szOlO 2014. évi XVI.
torvénnyel osszhangban kerültek-e összeãll itásra.

Kommunikáljuk az irányItãssal megbIzott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a
konyvvizsgálat tervezett hatOkörét és ütemezését, a konyvvizsgálat jelentös megãllapItásait,
beleértve a belsö kontrolinak a kOnywizsgãlatunk sorãn általunk azonosItott jelentös hiányosságait
is.

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungaria Kft.

NyiIvántartãi szám: 000202
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Nyilvãntartasi szám: 005879
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Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja 2016. évesjelentése

1. Az Erste MegtakarItasi Plusz Alapok Alapja (tovãbbiakban: Map) rövid bemutatãsa

Az Alap neve

Az Alap neve 2013. február 01-töl Magyar Posta Válogatott Alapröt Alpok Vátogatoft Alapra mödosult,
mely 2013. augusztus 05-tel a PSZAf H-KE-III-450/2013. számñ határozata alapján Erste Megtakaritãsi
Plusz Alapok Alapjára változott.

Az Alap rövidItett elnevezése

Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja

Az Alap tIpusa, fajtãja

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal titján létrehozott, nyIltvégü értékpapIr befektetési
alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futarnideje az Alap nyilvántartásba vételétöl (2007. jñnius I 2-töl) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelö

Erste AlapkezelO Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népftirdö u. 24-26.
Cégjegyzekszarna: 01-10-044157

Letétkezelö

ERSTE Bank Htingary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfiirdö u. 24-26.
Cegjegyzekszarna: 01-10-041054

Forgalmazo

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdö u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041373

Erste Alapkezelö Zrt.



Erste Megtakaritási Plusz Alapok Alapja 2016. ëvesjelentëse

Könyvvizsgáló

Az Alap eves jelentésének konyvvizsgálatárol a kollektIv befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint
egyes pénzugyi tárgyL torvények mödosItásárOl szólö 2014. evi XVI. torvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Map konyvvizsgalója: KPMG Hungária Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Vici üt 31.
Cegjegyzekszarna: 01-09-063183
MKVK nyilvántartási szárn: 000202; Pénztigyi intézményi minôsItési szám: T-000202/94
HitelesItö konyvvizsgáló neve: Rózsai Rezsô
LakcIrne: 1022 Budapest, Felvinci tit 20.
MKVK tagsági szárn: 005879; Pénzugyi intézményi minôsItési szám: E005$79/2005

Nettö eszközérték számItás tIpusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készUl Tãrgynapi eszkozãllomãny
Tárgynapi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgairni adatok
felhasználásával

Erste Alapkezelö Zrt. 2



Erste Megtakaritási Plusz Alapok Alapja 2016. évesjelentëse

2. Vagyonkimutatãs, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Zárö eszközérték Az eszköziik Záró eszközérték Az eszközök
Megnewzés Tãrgynap: 2015.12.31 teljes portf. Tárgynap: 2016.12.31 teljes portl

(Ft) arãnyában (%) (Ft) arányãban (%)
OSSZFS FSZKOZ 10618399040 100.17% 6855398939 100.11%
Banki egyenlegek 1 341 0.00% 4 0.00%
Pénzforgalmi szm1a egyenleg 1 341 -0.01% 4 0.00%
Lekitött bankbetét 0 0.00% 0 0.00%
Atruhazhatoértékpapirok 10631276837 100.30% 6890311 662 100.62%
Hitetviszonyt ,negtestesitö’ értdkpapIrok 0 0.00% 239 557 028 3.50%
Diszkontkincstárjegyek 0 0.00% 0 0.00%
MNB kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allamkotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allami garanciával rendelkezö kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Hitelintézeti kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Vãllalatikotvények 0 0.00% 0 0.00%
Egyeb kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00%
KUlfdIdi kotvények 0 0.00% 239 557 02$ 3.50%

Részvënyek 0 0.00% 0 0.00%
Hazai tözsdei részvények 0 0.00% 0 0.00%
Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00%
KuWdldi részvények 0 O.00% 0 0.00%

KottektIvbefektetesiértékpapIrok 10631 276837 100.30% 6650754634 97.13%
NyfltvégO alap befektetésijegye - 1-lazai 6 924 938 703 65.33% 5 720 444 175 83.54%
Nyfltvégü alap befektetési jegye - KUIfNdi 3 706 338 134 34.97% 930310 459 13.59%
Zirtvégü alap befektetesiegye 0 0.00% 0 0.00%

Származtatoft ugyletek -14 756 838 -0.14% -36 427 624 -0.53%
Futures ugyletek 0 0.00% 0 0.00%
forward Ugyletek -14 756 838 -0.14% -36 427 624 -0.53%
Opciók 0 0.00% 0 0.00%
Egyéb származtatott ugyletek 0 0.00% 0 0.00%

Fgyébeszkozök 1 877 700 0.02% 1 514 897 0.02%
Befek-tetési szm1a egyenleg I 877 700 0.02% 0 0.00%
Egyéb követelések 0 0.00% 1 514 89? 0.02%
KOTFLFZEV[SEGEK -18399316 -0.17% -7800665 -0.11%
HiteIIIomány 0 0.00% 0 0.00%
Koltségek -7 886 644 -0.07% -4 805 999 -0.07%
KOlonadó -469286 0.00% -157951 0.00%
AlapkezeloidIj -691 897 -0.01% -421 197 -0.01%
Forgalmazói diI -3 920 749 -0.04% -2 386 782 -0.03%
Letétkezelöi dij -t 568299 -0.01% -954713 -0.01%
Könyvvizsgãlöi dij -523 240 0.00% -448 770 -0.01%
FelUgyeleti dij -713 173 -0.01% -436 586 -0.01%
Kozzétételikoltség 0 0.00% 0 0.00%

Fgyébkötelezettség -10512672 -0.10% -2994666
NEFrOFSZKOZERTEI< 10599999724 100.00% 6847598274 100.00%
Befektetési jegyek darabszima 7 441 119 064 4 665 209 165
Fgy jegyre jutö neftö eszközérték 1.4245 1.4678

Erste Alapkezelö Zrt. 3



Erste Megtakaritasi Plusz Alapok Alapja 2016. évesjelentése

3. A forgalomban lévô befektctési jegyek száma

Tárgyidöszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Forgalomban lévö befeldetésijegyekszàma 2016.12.31-en (Ub) 4665209 165

4. Az egy befektetési jegyre esö nettó eszközérték

Egy befektetésijegyre esö nettó eszközrték2016.12.31-én (Ft) 1.4678

5. A befektetési alap összetétele

, Kategôriãk aránya_az_összes eszközre vetItve
Mcgnewzes

2015.12.31 2016.12.31 Változãs

A tôzsdén hivatalosan jegyzeft ätruhãzhatö értékpapirok 0.00% 3.49% 3.49%

Más szabIyozoff jiacon forgalmazoft ãtruházhatO értCkpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

A közclmultban forgalomba hozoft ãtruházhatO értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

Fyéb átruhãzhatö értékpajirok 100.12% 96.52% -3.60%

Hitelviszonyt megtestesitö értéknpirok 0.00% 3.49% 3.49%

Az értékpapirokat a kategoriãkban megjelenö tulajdonsãgok szerint kozöljUk — igy az egyes kategOriik kozott átfedés
lehetseges — az arãnyukat a merleg föosszeghez (összes eszközhöz) viszonyItva hatãroztuk meg.

Az Alap ev végén rendelkezett zárolt ertekpapIrokkal.

6. A befektetési alap eszközeinek alakulãs a tárgyidôszakban

A befektetési alap eredménykimutatása
adatok ezer forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

I. PénzUgyi mLIveletek bevételei 573 037 563 195

II. PénzUgyi müveletek ráfordItásai 404 687 256 958

III. Egyéb bevételek - -

IV. Müködési költségek $5 478 54 258

V. Egyébráforditãsok 5333 2974

VI. Fizetett, fizetendö hozam - -

VII. Tãrgyévi eredmény 77 539 249 005

Erste Alapkezelö Zrt. 4



Erste MegtakarItasi PluszAlapokAlapja 2016. évesjelentése

Az eredménykimutatãs adatainak részletes bemutatása

Az A1ap2016. ëvi beteIei
adatok ezer forintban

. EbböI pénzugyileg realizáltMegnevezes Osszes bewtel
bewtel

Pénzugyi mflveletek beteIe összesen 563 195 563 195
- Kamatbevétel pénzintézettol 902 902
- Ertekpaplrok kamatbevétele 287 040 287 040
- ErtékpapIrok irfolyamnyeresége 9 103 9 103
- Realizált deviza árfolyamnyereség 7 420 7 420
- Határidös müveletek nyeresége 25$ 730 258 730
Fgyéb bevételek - -

- Egyéb bevétel - -

Az A1ap2016. éw költségei, ráforditãsai
adatok ezer forintban

. .. ..... EbböI pénzugyileg reaIiziItMegnevezes Osszes koitseg, raforditas
koitsegek,_rafoiditasok

Pénzügyi müveletek ráfordItãsa összesen 256 958 256 95$
- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- ErtékpapIrok kamatveszlesége 98 873 98 873
- Ertekpapirok árfolyamveszlesege 1 270 I 270
- Realizált deviza arfolyamveszteseg 1 1 554 1 1 554
- Határidôs mLve1etek vesztesége 145 261 145 261
Müködési költségek összesen 54 258 49 798
- Alapkezelôi dIj 5 992 5 557
-Letétkezelöidij 13583 12596
- Bank és nyomtatvány koltseg 8 $
- Konyvvizsgáloi dij 572 -

-Megblzási dli 103 103
-Forgalmazásidij 33957 31491
-EljárásidIj 43 43
Fgyebráfordltás összesen 2 974 2 374
- Felugyeleti dIj 1 994 1 555
-Kfllönadó 980 819
-Egyebrãforditãs - -

INeftoiowdelem 249005 I
Az Alap futamideje sorãn nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyeresëget üjra befekteti. A hozam a befektetési
jegyek nettO eszkozërtëkének emelkedésén keresztUl mërhetö. A befektetök a befektetési jegy visszaváltãsakor
realizáljik az elért érteknovekményt.
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A tökeszámla változásai
adatok forintban

Megnewzés 2015.1231 2016.12.31

Tárgyidöszakban eladott befektetésijegyek száma 2 763 363 512 153 627 402
Tirgyidôszakban visszavãltott befektetésijegyek száma - 3 930 274 736 - 2 929 537 301
Visszavásãrolt befektetesijegyek értékkulönbözete - 1 707 673 $24 - 1 277 161 743
Eladott befektetesijegyek értékkulönbözete 1 214 535 816 69 06$ 457
Ertékelési külonbozet tartaléka 12$ 006 270 109 806 285
Czletiévieredmény 77539410 249005 117

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése
adatok forinthan

Megnewzés 2015.12.31 2016.12.31

Ertékelési kulOnbözet tartaléka 128 006 270 109 806 285
ErtékpapIrokáflomãnya 10488987919 6710167579
Ertékpapirok ertékelési kulonbözete 142 763 108 146 139 96$
Kdvetelések átlománya 1 877 700 35 357 397
Követelések értékelési ku lönbOzete

- -

Pénzeszkozokállomänya I 341 -

Pënzeszközök ërtékelési kulOnbozete (devizaãrf’. változãsbOl eredö kul.) - -

SzmiazIatott Ugyletek értëkelési kUlönbOzete - 14 756 83$ - 36 333 683

Kotelezeftségeknek értékelési kulonbozete nincs.

7. Az Alap nettó eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének
alakulãsa a megelôzö hãrom év végén

adatok forintban

Fszközértfk érvényessfgi dátuma Fgy befektetési jegyre jutö nettó
. . Netto eszkozertek(honap utolso munkanapja) eszkozertek

2013.12.31 455492511 1.3610
2014.1231 12242715006 1.4222
2015.12.31 10599999724 1.4245
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8. A származtatott ügytetek részletes leIrása a tárgyidöszakban, kategoriãnkenti bontásban,
feltüntetve az ezekböl eredô kote1ezettségvã11aãs összegét

Nyitott hatãridOs eladási poziciók

..,.,. . . .. Mennyiség (devizábanFszkozertek ervenyessegi datuma Fszkoz Eszkozertek (HUF)
ki fejez)

2016.01.31 EURHUF 15605 176 33640472
2016.01.31 USDHUF 0 0
2016.01.31 GBPHUF 0 0
2016.02.29 EURHUF 14 030 448 -10 268 647
2016.02.29 USDHUF 1 949 961 0
2016.02.29 GBPHUF 0 0
2016.03.31 EURHUF 13406329 -32260045
2016.03.31 USDHUF I $26081 $080691
2016.03.31 GBPHUF 0 0
2016.04.30 EURHUF 13406329 $297636
2016.04.30 USDHUF 0 0
2016.04.30 GBPHUF 0 0
2016.05.31 EURHUF 14206329 -19827452
2016.05.31 USDHUF 0 0
2016.05.31 GBPHUF 0 0
2016.06.30 EURHUF 14 681 520 -46 945 448
20 16.06.30 USDHUF 0 0
2016.06.30 GBPHUF 0 0
2016.07.31 EURHUF 14926874 64242236
2016.07.31 USDHUF 0 0
2016.07.31 GBPHUF 0 0
2016.08.31 EURHUF 14 926 874 105 753 $82
2016.08.31 USDHUF 300 000 -$61 623
2016.08.31 GBPHUF 0 0
2016.09.30 EURHUF 14 926 874 3 464 897
20 16.09.30 USDHUF 300 000 -385 868
20 16.09.30 GBPHUF 0 0
2016.10.31 EURHUF 15818003 -1817123
2016.10.31 USDHUF 300000 -2584755
2016.10.31 GBPHUF 0 0
2016.11.30 EURHUF 15649748 -40555639
2016.11.30 USDHUF 7 822 -$ 248
2016.11.30 GBPHUF 0 0
2016.12.31 EURHUF 15649748 -36333683
2016.12.31 USDHUF 0 0
2016.12.31 GBPHUF 0 0
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9. A befektetési alapkezelô müködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési
politika alakulãsãra ható fontosabb tényezOk bemutatãsa

9.1. A gazdasági folyamatok rövid ãttekintése, az Alap befektetési politikãjãra ható tényezôk

2016. 1. negyedév

A 2016-os év elsö negyedevenek nyitO és zãró adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a
negyedév sorãn osszessegeben inkább negativ irányO, de csak kismértékO elmozdulás volt lãthatO. Azonban ez a fajta
Osszegzés meglehetosen csalOka, hiszen a részletes adatokat vizsgálva mar lãthatóvá válik, bogy február kozepéig a
tokepiacok jelentOs esést szenvedtek el, majd ezt kOvetOen jOtt csak a felgyógyulásuk, amely tobb esetben pozitIvvã
változtatta a negyedeves szintü index elmozdulãsokat. A Iegjelentosebb tengerentiili részvenyindexek is a negyedév
során vegyes irãnyba változtak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: minusz 2,75%). Az euröpai fejlett
piaci indexek azonban az amerikai mutatöknãl általában gyengebben teljesitettek. A német DAX 7,24%-kal csOkkent és
az átfogö eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsO negyedéveben a tavalyi évben remek teijesitményt
nyüjtO magyar BUX index tovibbra isjôl szerepelt es 10,5$%-kal emelkedett, mely igy a 2015-os tObb mint 40%-os
teljesItményevel egyfltt mir egy nagyon impresszfv emelkedést tudhat maga mOgött. A nyersanyag árak magãra
talãlisãval párhuzamosan a fejlädO piacok teljesItményét reprezentálO MSCI Emerging index is erösOdott (Qi:
+5,37%). A jennek a dollárral szembeni erOsOdése (6,36%) viszont a Japan Nikkei225 tözsdeindex gyengulésévet (-
I 1,95%)járt együtt.

Az euröpai es az amerikai reszvenypiacoktól eltéröen az ãllampapirokat folyamatosan keresték a befektetök. Azzal
parhuzamosan, ahogyan év elejétö) a fED-töl várt idei kamatemelések száma az eredetileg várt négy kamatemelésrOl
fokozatosan lecsökkent, az amerikai 10 eves allamkotvenyek hozama is kOzel fél szãzalékkal mérséklödOft, melynek
eredmenyeként a mãrciust 1,78%-on zártik. Az európai ãllarnpapir hozamok az ECB állampapIr-vásarlásának hatására
szintén csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves allampapir hozam a negyedév végére mar csak 0,16%-on
alIt (QI vãlt.: -0,47 szazalekpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,24%-ta (Qi vált.: -0,36 százalékpont) esett. A
nemzetközi kOtvénypiaci optimizmusnak megfeleloen a magyar allampapItok esetében is csOkkentek a hozamok,
melynek eredményeként a magyar kotvényindexek 3% f1otti negyedèves teljesitményt nyüjtottak.

Az arupiacokon az etmült negyedév során azt láthattuk, hogy az év eleji mélypont utan a negyedév végére az olaj ãra a
tavalyi zãrOértéke flue kapaszkodott és a mãrciust mar a 40 dolláros szint kozelében zárta, mely a brent esetében
6,78%-os, mig a crude esetében 2,89%-os negyedéves emelkedést jelentett. Az arany ára a negyedév sorãn szintén
emelkedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedeves elmozdulãs). A vizsgalt idöszakban a fObb devizapãrok esetében
a dollar és ajapánjen gyengult, igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengUlés), mig az USDJPY 112,5-en (6,3%-os
gyengules) zãrt. A forint az euróval szemben nem mutatottjelentös negyedeves elmozdulãst, és mãrcius 31-en 3 14,16-
es szinten alit.

A negyedév sorãn a fejlett piaci és a hazai állampapir piacok szempontjabOl is meghatarozo volt a fej left jegybankok
vãrakozásaiban, illetve monetáris kondIciOiban tOrténO változások. Március elején az európai jegybank tovább lazItofta
az addig is meglehetosen laza monetáris kondIciOit. Ennek során az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ra vãgta,
mikOzben az 0/N betétetekre fizetettjegybanki kamat mIrnisz 0,4%-ta csokkent (ezt megelOzOen mInusz 0,3% volt).

Az ECB dOntésének fontos pontja volt, bogy a havi kotveny-visszavasarlasra fordItott osszeget felemelte 60 milliard
eurOrOl $0 milliard eurOra. Ez - tekintettel a visszavisárlãsi program jovö mãrciusra tervezeft kifutisára - az összesen
visszavasarolt kotvenyek volumenét +240 milliárd euróval megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB
egy-egy kotvénysorozatból csak korlatozott mértékben vásirolhat, ez a lepés mar onmagában azt eredmenyezhefte
volna, bogy az eurOpai jegybank a program végére beleOtkOzhet a fenti sorozatonkénti visszavãsãrlási limitbe, Igy
részben ennek elkerulése végett, a visszavasarlasi programot kiterjesztette ajO minOsItësfl vállalati kotvenyekre is, mely
Ujabb 900-1000 milliard euróval bOvItefte a visszavasarlassal potencialisan érintett értékpapirok körét. A fenti lépések
meg kiegészitésre kerültek a ILTRO program feltételeinek jñniusi megvaltoztatasival, melynek eredményekepp azok
az eurOpai bankok, akik vallaljak, hogy a hitelvolumenuket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatãn 4 eves
futamidejO jegybanki forrãshozjuthatnak.

Mindekozben az amerikai kamatemelési várakozisok is Osszeomlottak, hiszen 2015 végén a FED által kommunikãlt 4
emeléssel szemben marcius vegere mar az amerikai jegybank sem vail 2016-ta 2 emelésnél tObbet, mIg a piaci
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virakozãsok pedig meg ettöl is elrnaradtak. A fenti esemënyek hatásãra a dollar is gyengulni kezdett. Ez a tãmogatö
nemzetközi monetáris kornyezet, - tovãbbá az MNB márciusi infláciOs jelentésében szereplö 2016 tekintetében 0,3%-os
eves átlagos inflãciót jösolö elörejetzés - a magyar jegybank számára is lehetövé teUe egy kamatcsOkkentési cikius
ñjböli beindItãsát.

2016. II. negyedev

A 2016-os év mãsodik negyedévében a tökepiaci indexek esetében altalaban nagy volatilitás mellett osszessegében
csak kismértékfl, vegyes irányO elmozdulist lãthattunk. A legjelentösebb tengerentñli részvënyindexek is oldalaztak,
Igy az S&P500, a DJIA 1-2 szãzalék kozötti mértékben erösödött, mig a Nasdaq Composite fel százalékkal
mérséklödott. Az eurOpai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalansãg miatt az amerikai mutatóknãl
gyengebb teljesftményt mutattak. A német DAX es az átfogO eurOpai index a DJEU5O is 2-5 szãzalëk közötti
mértékben esett. 2016 elsö negyedéveben es a tavalyi évben is remek teljesitményt nyüjtó magyar BUX index
oldalazãsra váltott és a második negyedevben fél százalékkal csökkent. A fejlett piaci oldalazáshoz hasonlöan a fejlödö
piacok teljesitményét reprezentiló MSCI Emerging index a vizsgãlt idöszakban is kismértékben gyengult (-0,32%). A
jen a dollãrral szemben 8%-kal erösödou, mIg a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonló mértékben (7 százalékkal)
csokkent.

Az eurOpai es az amerikai részvénypiacoktOl eltéröen az állampapirokat - a Brexitet követö elbizonytalanodas nyomãn -

inkább vették a befektetök. A FED-to! év elején idénre vãrt négy kamatemelési dOntés szimãnak fokozatos
csOkkenésével pärhuzamosan a mãsodik negyedevben az amerikai 10 eves ãllamkotvények hozama is 0,3 százalékkal
mérséklödött, melynek eredmenyeként a kotvények a jOniust 1,48%-os hozammal zártãk. Az eurOpai állampapIr
hozamok az ECB állampapIr-visãrlásának hatására az év során szintén csOkkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miatt a félév végén Ojabb lenduletet kapott. Ennek eredményeként a német 10 eves állampapir hozam a negyedév
végére mar csak mfnusz 0,13%-ra, mIg az olasz 10 eves hozam 1,28%-ra eseft. A nemzetkOzi kotvénypiaci
likviditasbosegnek megfelelOen az idei év során osszessegeben a magyar ãllampapIrok esetében is csOkkentek a
hozamok, melynek eredményeként a magyar kotvenyindexek 3% fOlotti teljesitményt nyOjtottak, azonban a misodik
negyedevben - a Brexit fenyegetettseg miatt is - fokozOdö befektetOi bizonytalansag miatt f1 százatëk körUli
csokkenést tudtak csak felmutatni.

Az árupiacokon az elmOlt idOszakban azt láthattuk, hogy az év eleji melypont után az olaj ãra a tavalyi zárO értéke file
kapaszkodott és a negyedévet mar az 50 dolláros szint kOzelében zárta, mely a brent és a crude esetében is 30% kOruli
eves emelkedést jelentett. Az arany ára az elmOlt hOnapokban osszessëgében tovább erOsOdOtt, és eves szinten jOnius
végéig igy 25% köriili emelkedest tudhat magaenak.

A deviza-arfolyamokat vizsgálva lãthatO, hogy a második negyedevben a dollar az euröhoz képest kissé (2%-os
mértékben) erOsOdOtt, Igy a fétévet az EURUSD 1,1 1-en zãrta. A mãsodik negyedévben a forint az euröval szemben
kissé gyengult, ésjOnius 30-an 316,16-as szinten alIt.

A negyedev során a Fitch Ratings-nél megtortênt Magyarorszag befektetési kategOriába sorolása. A felminOsitésllnket
az indokoihatta, hogy a csOkkenO nOvekedési kilátások ellenére tovãbbra is tarthatO a koltségvetés, az Erste-EBRD
uzlet megkotesevel megtOrtént a bankrendszerrel valO kiegyezes, az allamadosag trendje GDP aranyosan csOkkenO,
tovãbbá a svajci frank hitelek kivezetésével csOkkent külsO serulekenyseg azt eredményezte, bogy a magyar allampapir
befektetések kockazata a korâbbiakhoz képest számottevOen csokkent.

Ha az eurOpai fejleményeket is megnézzuk, Ogy ajOnius 23-an tartott, az EU tagsag felulvizsgilatat kezdemenyezO brit
népszavazás lehetett a negyedév egyik legnagyobb hataso hire. A brit szavazók 72%-os részvétel mellett 48,1-51,9%-os
megoszlissal elutasitottak az uniós tagsaguk fenntartasat. Altalanossagban az volt tapasztathatö, hogy a kilépes melleft
az idOsebb, nem varosban lakO angol allampolgarok szavaztak, mIg a skótok vagy az északfrek onrnagukban az EU-ban
maradas mellett voksoltak. A szavazast kovetOen a briteknek 2 év all rendelkezésUkre, bogy az Európai UniOval valO
gazdasagi, jogi es pénzugyi kapcsolataikat ujratargyaljak.

2016. III. negyedév

A 2016-os év harmadik negyedeveben a tökepiacokon altalaban az arfolyamok pozitIv iranyo, de csak kisebb mértékO,
10% alafti emelkedeset tapasztalhaftuk. A negyedév soran a legjelentOsebb tengerentOli részvényindexek is - bar eftérO
mértékben, de egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,31%, DJIA: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az eurOpai fejieft
piaci indexek hasonlóan az amerikai mutatOkhoz szintén jOt teljesiteftek. A német DAX 8,5$%-kal erOsOdOft és az
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átfogö eurOpai index a D]EU5O is 4,80%-kal emeikedett. 2016 harmadik negyedeveben a tavalyi èvben és idén is
remek teijesItményt nyüjtO magyar BUX index tovãbbra isjól szerepelt es 5,08%-kal novekedett, mely igy a 2015-os
tObb mint 40%-os teijesItményëvel egyutt az idei több mint 15%-os erOsOdése utjn, mar egy nagyon impressziv
emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyagárak a jñiiusi gyengelkedesUket augusztusban és szeptemberben
iedolgoztak és a negyedevet kvjzi nuilszaidOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zjrtjk. A befektetOi kockãzati étvágy
erösOdésével párhuzamosan a fejlödö piacok is magukra talãltak és a fejiOdö piacok teljesitményét reprezentáiO MSCI
Emerging index is erOsOdött (+8,32%), mikOzben az arany stagnált (minusz 0,36%). A negyedév sorjn a jen a doiijrrat
szemben kismértékben erOsOdött (1,83%), ami meg nem rontotta el a tözsdei befektetök hangulatãt és igy a japan
Nikkei225 tOzsdeindex is emelkedett (+5,61%).

Az európai és az amerikai részvénypiacoktOl eitërOen a fejieft piaci ãilampapIr hozamok - a korábban mir kialakuit
aiacsony szintjeikrbl — csak csekély mértëkben viitoztak a negyedév foiyarnän, bar az amerikai 10 eves
iliamkotvenyek hozama szeptember 30-an 1,60%-on jilt, ami 0,11 százaiékpontos emeikedés a féiév végi szinthez
képest. Az euröpai ãilampapIr hozamok az ECB folyamatos áilampapir-vasariasának hatsára viszont szinten maradtak
vagy minimiiis mértëkben meg tovãbb csOkkentek. Ennek eredményeként a nérnet 10 eves ãliampapIr hozam a
negyedëv végére mInusz 0,05%-on jilt (Q3 vjit.: 0,00 szazalékpont), mig az olasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 vilt.: -
0,09 szjzaiékpont) mérsékiOdott. Az aiacsony fejiett piaci hozamkOrnyezet miatt a relative meg ,,magas” hozamO
magyar ailampapirok jOi teljesIteftek és a magyar kOtvényindexek 2,3-2,5% kOzofti negyedeves teijesItményt
nyüjtoftak. A forint az euróvai szemben tObb mint 2%-kai erOsOdott és szeptember 30-an 309,15-Os szinten alIt.

2016. IV. negyedév

A 2016-os év utolsO negyedéveben a tokepiacokon általában az arfoiyamok pozitiv irãnyü elmozduijsjt
tapasztalhattuk. A negyedév sorãn a iegjeientösebb tengerentOli részvényindexek is - bjr eitérO mértékben, de
egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: +1,34%). Az eurOpai fejleft piaci indexek
az amerikai mutatOknãl meg erOsebb negyedevet tudhatnak maguk mOgott. A német DAX 9,23%-kal erOsOdott és az
atfogO eurOpai index a DJEU5O is 9,60%-kal emeikedeft. 2016 negyedik negyedevëben a tavaiyi évben és idén is remek
teijesitmenyt nyâjtó magyar BUX index tovjbbra is jOl szerepeit és I 2,57%-kai nOvekedett, meiy a 2015-Os tobb mint
40%-os emelkedése utjn idén is 34%-kai erOsOdOtt és Igy egy meglehetOsen impressziv kétéves emelkedést tudhat
maga mogOtt. Az olaj ãra a negyedik negyedevben 10% folotti mértékben emeikedett, meiynek hatására a Brent és a
Crude is 55 dollar kornyékën, az eves csücsuk kOzelében zirt. A negyedik negyedevben a fejlödO piacok teijesIteftek
gyengebben és a szektor teljesitmenyet reprezentáiO MSCI Emerging index kOzel 5%-kal csOkkent, mikOzben az arany
jelentOsen, 10% ffilOtli mértékben vesztett az értékëbOl. A negyedév sorjn a jen a dolljrral szemben gyenguit (-
15,25%), ami ajapin Nikkei225 tOzsdeindex hasonió mërtékü erOsOdésévei (+16,20%)jãrt egyuft.

Az euröpai és az amerikai részvénypiacoktOi eltérOen a fej left piaci illampapir hozamok - a korãbban mar kialakult
alacsony szintjeikrOl - viszonylag jelentOs mértékben emelkedtek a negyedév folyamán. Az amerikai 10 eves
allamkotvenyek hozama december végén 2,44%-on alit, ami 0,84 szazalékpontos nOvekedés a szeptember végi szinthez
képest. Az amerikai hozamok jelentOs megemelkedesének nagyobb része az uj amerikai elnOk megvaiasztasa után
kOvetkezett be. Az euröpai jllampapIr hozamok az ECB folyamatos aliampapir-vasãriasai eilenëre szintén emelkedtek.
Ennek eredmenyekent a német 10 eves állampapIr hozam a negyedév végere 0,21%-on jilt (Q4 vãit.: +0,34
százalékpont), mig az oiasz 10 eves hozam 1,82%-ta (Q4 vált.: +0,63 szzalékpont) emelkedeft. Azonban meg ezen a
korjbbinil magasabb hozamszintek meilett is nehéz azt elképzelni, bogy azok a befektetök, akik a 10 eves német (vagy
akjr oiasz) illamkotvenyeket most megvasaroljãk és azt a futamidO végéig megtartjik, realizlhatnak-e bjrmiféle
rejihozamot az ECB 2%-os infljciös célja mellett. Az alacsony fejieft-piaci hozamkornyezet miatt a relatIve meg
,,magas” hozamü magyar állampapirok vegyes teljesitményt nyüjtottak - a hozamgorbe eleje esett, mig a vége
emeikedett, vagyis a gorbe meredekebbé vjlt — amely a magyar kotvényindexek 0,7% kOrUli negyedeves emeikedését
okozta. A forint az eurOval szemben kevesebb, mint 1%-kal gyengult és az évet az EURHUF kurzus 311,69-en zjrta.

November 8-an az amerikai einOkvjiasztjson nyert a tokepiacok szempontjabOl elOzetesen komoly fenntartjsokkal
kezelt jelOlt, rnajd a december 4-en tartott oiasz és az osztrjk népszavazást megelozoen a referendurnok vjrható
kimeneteie borzolta a portfólió managerek idegeit. Az azonban megfigyelheto, bogy az események bekOvetkeztét
kOvetOen, meg negativ kimenetel esetén is csak megiehetOsen mérsékeit volt azok tôkepiaci hatisa. Trump
megvalasztásãra adoft negatIv részvénypiaci reakciö csak egy napig tartoft, akjrcsak az oiasz kormanyfo Iemondjsit
eredmenyezo referendum (devizapiaci) hatjsa. A kotvénypiacokra gyakorolt hatis ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emeikedése ezidaig az USA-ban is 1%-on belüi maradt.
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A fentiekben emlItett konkrét eseteken ttilmenöen ãltalinossagban is elmondhatO, hogy az elinült idöszakban a
világpolitikában történtek olyan vãltozások, melyek meg 10 évvel ezelött is nagy valoszinüseggel eros hatist
gyakoroltak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatása csak kismértëkfl ës ráadãsul általában csak átmeneti
jellegü. A konkrét - a regiOnkat érintO - események közul eleg csak az orosz-ukrãn háborOs konfliktusra, vagy a tOrOk
puccskIsérletet kovetO tOrök-orosz egymasra találásra illetve TOrokország nyugati hatalmaktöl történO elfordulásãra
gondolni, de ide tartozik az Oj amerikai etnOk NATO védelem korlatossagaval kapcsotatos átlasfoglalasa vagy a Brexit
Is.

A politikai oldalrOl jOvö fenyegetettsegekre a piacok láthatóan nem tudnak reagalni és ezek a kockãzatok az
arfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, hogy a nagy jegybankok monetãris Iazitása eredményeként az
intézményi befektetök és a bankok ,,fu]dokolnak” a Iikviditásban és Igy minden korrekciöt vásãrlásra használnak fel.
Ugy tOnik, hogy a jegybankok ãltal a rendszerbe pumpált pluszlikviditãs IeradIrozta a virhatO hozamok
eloszlisfiiggvenyenek negatIv kimenetelfl vegét, es igy tOnik mintha eliminilta volna a befektetOk veszteségektOt valO
félelmét. Azonban mivel a befektetöi hozamvadiszat kiviltO oka a laza jegybanki politika, Igy annak esetleges
szigorodisa vagy csak egy szigorodisra szimitO befektetoi hangulatviltozas is gyors befektetöi paradigmaviltist es
hirtelen visszarendezOdést eredmenyezhet a tokepiacokon.

Ha az amerikai monetiris politika elmOlt negyedëves, illetve virhatO jovöbeli viltozãsit vizsgaljuk, Ogy meg kell
emlItenunk a FED decemberi 25 bizispontos kamatemelését, melynek eredményeként az amerikai alapkamat 0,75%-ra
emelkedeft. A piacokat a kamatemelés ténye nem lepte meg, hiszen az elOzetes virakozisok szerint a piaci szereplök
szinte 100%-os valöszInOséggel emelésre szimItoftak.

Ha az eurOpai monetiris politika viltozisait is megnezzuk, Ogy azt Iithatjuk, hogy az ECB december 8-in dontOtt a
kotvényvisirlisi programjinak folytatisiröl. Ennek keretében iprilistOl tovibbi 9 hónapra meghosszabbitotta a
programot, bir a kotvényvisirlisok mirciusig havi $0 milliird eurös Osszegét iprilistöl havi 60 rnilliird eurOra
csOkkentette. A dOntés kOvetkeztében az idei évben az ECB további 540 milliird eurO keresletet teremt az eurOpai
illampapirok, illetve a befektetési kategOriis villalati kotvenyek irint. Az ECB azt is bejelentefte, hogy ezentOl a
vásirlisainil az overnight betéti kamat (minusz 0,4%) nem jelent visirlisi limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alaUi hozam mellett nem visirolhatott kotvényeket, azonban ez korlit ajOvöben mir nem éI.

9.2. Az Alapkezelö muködésében bekövetkezett vãltozãsok

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os kozvetett tulajdoniban itlO tirsasiga, mely
stratégiai irinyItisi feladatai mellett biztosItja az alap-, és vagyonkezelési uzletig infrastruktOrijit.

A Tirsasignil sem az irinyitisi struktt’iriban sem a tevékenysegi kOrében jelentös viltozis nem kOvetkezett be az idei
év sorin. A Tirsasig 2014. jOlius 21-en a Kbftv. 203.-inak (1) bekezdése alapjãn nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetési AlapkezelO a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.

2016. mircius 7-ével a Tirsasig kizirOlagos tulajdonosinak (EAM) szekhelye A-i 100 Vienna, Belvedere 1. Ausztriára
viltozott. 2016. jOnius 13-in a Tirsasãg tulajdonosa (lAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) Ogy hatiroztak, hogy a Ringturm Alapkezelöt beolvasztjik az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) és VIENNA INSURANCE GROUP AG (V1G) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. januir I
je Ota. A beolvadis kOvetkeztében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzett az
EAM-ben.
A Fövirosi Torvényszek CegbirOsiga a cg. 01-10-044157/168. szimO végzésevel 2012.04.12-tol hatilyosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az alibbi viltozisokat:
- A Tirsasig angol nyelvU elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tirsasig német nyelvü elnevezése tOrlésre kerOlt.
A Tirsasig székhelye: 113$ Budapest, NépfuirdO u. 24-26. 9. em.

Weblapja: www.erstealapkezelo.hu

Tirsasig tulajdonosai ës szavazati arinyuk 2016. december 31 -en:

Erste Asset Management GmbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
Austria
Tulajdonosi army: 100%
Szavazati army: 100 %
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A 2016-os évben az Alapkezelô palettãjãban a tökevëdelmet nyüjtO pënzpiaci ës rövid kotvèny alapok befektetési
politikãja az ev folyamin megváltozott és a tökevédett megnevezës kikerult az alapok nevëböl. Az Erste Alpok Ingatlan
Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikãja, mind elnevezése megvãltozott 2016.
december 27-ével. Az 6j megnevezés Erste Duett Alapok Alapja left.

Az év sorãn az Alapkezelö egy alapjit szUntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, arninek megszOnési
dátuma 2016. jünius 3-ára esett. Az év során az Alapkezelö két üj befektetési alapot inditott 2016 augusztusaban az
Erste Nyiltvegü Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapját és az Erste NyIltvegu Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelö kisebb mOdosItisokkal, de megtartotta a megelozo évben kialakItott befektetési
alapjainak palettáját. Az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt allomãnya az elsö két hOnapos csokkenést követöen
kozel folyamatosan emelkedett, mig az ev végi 931 milliãrdos ãllominyt el nem érte. Ezzel eves szinten 4.1 8%-kal nöft
az Alapkezelo befektetési alapokban kezelt ãllomãnya.

A befektetési alapok piacãra vegyes hatãssal volt a tavalyi évben az értékpapIr piacok hektikus teljesItménye.
Meghatarozo volt az eszköz- és befektetési alap tipusok közötti ãtrendezödések. Jelentös kiáramlãs volt tapasztalhatO a
likviditãsi és pénzpiaci alapokból, mig szãmoftevöen az ingatlanalapok tudtak csak nöni az év sorãn. A teijes év
folyaman a befektetési alapokba 149 milliárd tökekiãramlás volt tapasztalhatO, ami fordulO évet jelent a korábbi évek
neftO tökebeáramlásãhoz képest.

Az Erste Alapkezelo 4.2%-os befektetési alap allomãnynovekedésével év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvanos befektetési alapok piacán. Ez az egy évvel megelözö adathoz kepest 0.68 szãzalékpontos emelkedést
eredményezett, amivel a harmadik legnagyobb alapkezeloböl a második legnagyobb alapkezelové tudott elörelépni a
magyar alapkezelöi piacon.

10. Az AlternatIv Befektetési Alapkezelô (ABAK) által az adott idôszakra kifizetett
javadalmazás bemutatása

Megnevezés Osszeg
2016. évben kifizetettjavadalmazás teljes osszege 473 547 000

- Teljes osszegböl a rogzitettjavadalom 391 893 000

- Teljes osszegböl a vãltozA5 javadalom 81 654 000

- Teljes osszegbäl a vezetökjavadalmazsa 92 340 000

- Teljes osszegböl az ABA kockãzati profiljãm tevékenységUk révén lényeges hatãst gyakorlOkjavadalmazása 252 781 000

Kedvezniënyezettek szãma 37 fO

Kiflzetett nyereségrészesedés 0

11. Az AlternatIv Befektetési Alap (ABA) illikvid eszközeinek, likviditãs kezelésének és
kockãzatkezelésének bemutatása

a) Az ABA eszkozei között a záró napon nem szerepeltek olyan eszközök, amelyekre nem likvid jellegOknel fogva
kulonleges szabalyok vonatkoztak volna.
b) Az ABA az adoft idôszakban likviditãskezelésével kapcsolatos üj megãllapodást nem kötöft.
c) Az ABA kockázati profilja a mültbeli hozamok szOrãsãn alapulo SRRI mutatö szerint 3-as kockázat!nyereség profilü
besorolást kapott az alap indulása óta eltelt idöszak heti hozamainak szOrOdãsa és az azt megelözö idöszak nemzetkozi
részvényindexek, hazal illetve nemzetközi kotvényindexek, egy hedge fund index és a BIX ingatlanalapokat tartalmazO
index alapjãn épIteft modell heti szOrOdása alapján. Ez az Alap adott esetben nem megfelelo olyan befektetök szirnira,
akik 2 even belul ki akarják venni az AlapbOl a pénzOket.

Az Alapkezelö nyomon koveti és men az ABA-val kapcsolatban fennálló potenciális kockázatokat, ñgy, mint piaci
kockãzat, partner kockázat es likviditási kockázat. Az Alapkezelö rendszeresen ellenörzi az Alap likviditásãt, további
azt is, bogy a befektetési stratégia osszhangban van-e a visszavãltãsi politikival. A portfOlioba vásárolt eszközök
kivãlasztása sonán azok likviditisi profilja is meghatarozasra kerul, amit folyamatos felUlvizsgalat kovet, bogy az Alap
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befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kotelezettsegeinek. Az Alapkezelö rendszeresen stresszteszteket
végez, mind rendes, mind rendkIviili Iikviditãsi feltételek mellett, amivel nyomon tudja követni alapjainak Iikviditãsi
kockãzatát.

Amennyiben a likviditãst veszélyezteto rendkivuli helyzet ill elö, ügy a kockázatkezelés haladéktalanul döntësi
javaslatot terjeszt az Alapkezelö döntésre jogosult vezetö tisztségviseloi elé.

12. Az ABA nevében alkalmazhatö tökeáttétel mértékében bekövetkezô vãltozãsok
bemutatãsa

Az ABA nern alkalmaz tökeãttételt.

13. Az Alap sajãt illetve, az Alap portfoliöjãban év végén tényleges befektetésként szereplO
befektetési alapokat terhelö befektetési alapkezelési dIjak mértéke

.. . Alapkezelési dij
Fszkoz megnevezese Nemzetkozi azonosito

merteke

AEGON Alfa Szärmaztatott Befektetési Alap HV0000703970 2.00
Allianz Discovery Europe Strategy LUO3$4022694 1.80
BNY Mellon Glàbal Real Return fund IEOOB4Z6MP99 1.00
Concorde Columbus Globilis Ertékalapü Származlatott Befektetési Alap HU0000705702 2.25
Erste Abszolüt Hozami Kotvény Alap HU0000710694 1.30
Erste Euro Ingatlan Alap HU0000707740 1.30
Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000706007 0.20
Erste Kamatoptimum Alap HU00007O$243 1.00
Erste Pénzpiaci Alap HU0000702006 0.50
ESPA Bond Emerging Markets Corporate Vf EUR AT0000AO5HSI 0.96
GAM Star-Global Rates -EUR ACC 1E00B59P9M57 0.00
MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund LU0333226826 1.50
Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund LU0360491038 0.80
Schroder International Selection fund - European Alpha Absolute Return LU09951259$5 1.00
UBS (frI) Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund W00B841P542 0.75
Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja 11U000070548$ 0.50

*Alapkezelési dij maximãlis mértéke.

14. Az értékpapir-finanszirozãsi ugyletek bemutatása

Az Alap a tárgyévben nem alkalmazoft az értékpapIr-finanszIrozãsi ugyletek és az üjrafelhasznilás ãtlãthatOsãgárOl,
valamint a 648/2012/EU rendelet módosItãsirOl szOlO 2015. november 25-i 2015/2365 eurOpai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározoft ,,értékpapIr-finanszIrozãsi ugyletet”.
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