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Jegyzési kérelmet érvényesen kizárólag a jelen Tájékoztató vagy az Egyszerősített Tájékoz-
tató, valamint a hozzá csatolt legutolsó éves jelentés, és – ha a legutolsó éves jelentés for-
dulónapja több mint nyolc hónappal korábbi, akkor ezen felül – a hozzá csatolt friss féléves 
jelentés alapján lehet benyújtani. Az említett jelentések a jelen Tájékoztató részét képezik. 
 
A jelen Tájékoztatón felül kibocsátásra kerül egy olyan Egyszerősített Tájékoztató, ami a 
BayernLB Alappal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Az Egyszerősített 
Tájékoztatót, valamint az értékesítéshez kapcsolódó egyéb dokumentumokat jegyzés elıtt 
minden jegyzés iránt érdeklıdıneknek ingyenesen fel kell kínálni. 
 
A Tájékoztató, Egyszerősített Tájékoztató, az éves és féléves jelentések, az Alapkezelı 
alapszabálya, és az Alap Kezelési Szabályzata az Alapkezelı székhelyén, a Letétkezelınél 
és minden kifizetıhelyen térítésmentesen  hozzáférhetık. Az Egyesült Államok, illetve az 
Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó területek állampolgárai, illetve azon személyek, 
akiknek lakóhelye az említett területeken van, a BayernLB befektetési jegyeit sem közvetve, 
sem közvetlenül nem szerezhetik meg, azokat nem birtokolhatják, tilos továbbá a befekteté-
si jegyek átruházása ezen személyek részére. Azokban az országokban, ahol az ilyen aján-
lat tétele jogszabályba ütközik, a jelen  Tájékoztató nem minısül értékesítési ajánlatnak. 
Ugyanígy nem minısül értékesítési ajánlatnak a jelen  Tájékoztató abban az esetben, ha 
azt olyan személyek mutatják be, akik erre nem rendelkeznek felhatalmazással, illetve akik-
nek az ilyen ajánlat tételét jogszabály tiltja. 
 
A jegyzés iránt érdeklıdık maguk kötelesek tájékozódni a hazájukban, illetve lakóhelyükön 
irányadó jogszabályi elıírásokról, devizakorlátozásokról, és adószabályokról. 
 
A jelen Tájékoztatóval valamint az Egyszerősített Tájékoztatóval kapcsolatban esetlegesen 
felmerülı kérdéseivel forduljon pénzügyi-, jogi-, illetve adótanácsadójához. 
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1. Alapvet ı információk 

 

A BayernLB egy esernyı szerkezető, egy  
vagy több részalapból álló  befektetési alap, 
melyet a  kollektív befektetési vállalkozásokról 
szóló, módosított és kiegészített 1988. márci-
us 30-i törvény 1. része szerint hoztak létre.  
2005. szeptember 26-i hatállyal az Alapot ak-
ként módosították,  hogy immáron megfelel a 
kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 
2002. december 20-i törvény 1. részében fog-
lalt rendelkezéseknek.  
 
Az Alapkezelı 1998. május 7-én határozott ar-
ról, hogy a Bayernlux elnevezést Bayern LB-re 
módosítja. 
 
Az Alapkezelı 2006. április 6-án úgy határo-
zott, hogy az Alap nevét Bayern LB-rıl 
BayernLB-re változtatja. 
 
A részalapok eszközeinek maximális értéke 
nem korlátozott. Az egyes részalapok eszkö-
zeit az Alapkezelı vagyonától elkülönítetten 
kezelik, és azok a mindenkori befektetésijegy-
tulajdonosok közös tulajdonában állnak. 
 
Minden befektetésijegy-tulajdonost az adott 
részalapon belül a befektetési jegyei számával 
arányosan azonos jogok illetnek meg. A 
befektetésijegy-tulajdonost megilletı jogokat a 
befektetési jegyek testesítik meg. 
 
Az egyes részalapok befektetésijegy-
tulajdonosainak jogai és kötelezettségei a töb-
bi részalap befektetésijegy-tulajdonosainak jo-
gaitól és kötelezettségeitıl teljesen elkülönül-
nek. Ez harmadik személyek vonatkozásában 
is alkalmazandó: valamely részalap vagyona 
kizárólag az adott részalap tartozásaiért szol-
gál fedezetül. A részalapokat az Alapkezelı a 
befektetésijegy-tulajdonosok érdekében keze-
li. 
 
A befektetésijegy-tulajdonosokat szavazati jog 
nem illeti meg, befektetésijegy-tulajdonosi 
győlést nem tartanak. 
 
A hátrébb olvasható Kezelési Szabályzatban 
leírt befektetési irányelvekre és a befektetési 
korlátozásokra vonatkozó szabályok minden 
részalap esetében alkalmazandók. 
 
A Tájékoztató, az Egyszerősített Tájékoztató, 
a Kezelési Szabályzat, valamint az aktuális 
éves és féléves jelentések az Alapkezelınél,  
valamint www.bayerninvest.lu oldalon térítés-
mentesen hozzáférhetıek.  

A részalapok kockázatkezelésének befektetési 
korlátaira és a kockázatkezelési módszerekre 

vonatkozó további információk, valamint a leg-
fontosabb eszközökkel kapcsolatos kockáza-
tok és hozamok legfrissebb alakulása az 
Alapkezelınél valamint a www.bayerninvest.lu 
weboldalon férhetıek hozzá.  

A Kezelési Szabályzatot jelen Tájékoztató 30. 
fejezete tartalmazza.  

Az Alapkezelı jogosult a Kezelési Szabályza-
tot - a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeinek 
figyelembe vételével, a Letétkezelı egyetérté-
sével - bármikor módosítani. A Kezelési Sza-
bályzat  módosításához – a díjazásokra és a 
ráfordítások megtérítésére vonatkozó szabá-
lyok kivételével – a Commission de 
Surveillance du Secteur Financier elızetes 
engedélye szükséges. A módosításokat a 
cégnyilvántartásnál  („Handelsregister”) helye-
zik letétbe, és ezen letétbe helyezés tényét a 
Mémorial-ban teszik közzé.  
 
A BayernLB Kezelési Szabályzatának 1997. 
április 9-i változatát, valamint az 1998. május 
25-i, 1999. április 14-i, 1999. szeptember 8-i, 
1999. október 7-i, 2000. április 10-i, 2002. au-
gusztus 6-i,  2003. július 15-i, 2004. április 28-i 
és 2005. szeptember 6-i  módosításait a 
Mémorial 1997. április 28-i, 1998. június 19-i, 
1999. május 14-i, 1999. október 7-i, 1999. no-
vember 6-i, 2000. május 15-i, 2002. augusztus 
14-i,  2003. augusztus 5-i,  2004. május 27-i,  
2005. szeptember 21-i, illetve 2006. október 9-
i számaiban tették közzé. A BayernLB Kezelé-
si Szabályzatának 2008 február 15-i verziója 
2008. február 15-én  lépett hatályba, és 2008. 
február 20-án  helyezték letétbe a Registre de 
Commerce et des Sociétés–nél (Cégnyilván-
tartás). A letétbehelyezésrıl szóló  közleményt 
a Mémorial 2008. február 25-i számában tet-
ték közzé.   
 

2. Alapkezel ı 

2.1. Cégnév, jogi forma, székhely 

 

A BayernInvest Luxembourg S.A.-t (az „Alap-
kezelı”) részvénytársasági formában, luxem-
burgi jog alapján, alapították 1991. augusztus 
26-án, luxemburg városi székhellyel, határo-
zatlan idıre. Az Alapkezelı alapszabálya utol-
jára 2006. szeptember 15-én módosult.  A tár-
saság célja az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(„UCITS“) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések összehangolásá-
ról szóló módosított 1985. december 20-i 
85/611/EGK irányelv szerinti átruházható ér-
tékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (UCITS), és egyéb kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCI)   alapítása, tá-
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mogatása, tevékenységük elısegítése, keze-
lése és vezetése a 2002. december 20-i tör-
vény rendelkezései szerint. A társaság ügyei-
nek intézésére az Igazgatótanács jogosult. Az 
Igazgatótanács köteles és jogosult különösen 
az Alap vagyonának kezelésére, a társaság 
nevében történı eljárásra, valamint a társaság 
képviseletére bíróságok elıtt, illetve egyéb el-
járásokban. 
 
Az Alapkezelı az Alap vagyonának kezelése 
során a Kezelési Szabályzat rendelkezéseihez 
kötve van. 
 
 

2.2. Igazgatótanács/ Ügyvezetés / Saját t ı-
ke 

 

Az ügyvezetésre, az Igazgatótanács összeté-
telére, és a saját tıkére vonatkozó információk 
a „Szervezeti felépítés“ címet viselı pontban 
olvashatóak  a Tájékoztató elején.  

 

3. Letétkezel ı  

 

A BayernLB Letétkezelıje a Banque LBLux 
S.A. A Letétkezelı egy luxemburgi jog szerinti 
részvénytársaság, mely bankügyletekkel fog-
lalkozik.  
 
A Letétkezelı székhelye a 3, rue Jean Monnet 
L-2180, Luxembourg cím alatt található. A Le-
tétkezelı a Bayerische Landesbank S.A. és a 
Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-
Thüringen International S.A. egyesülésével jött 
létre 2001. április 1-jén. A Letétkezelı szava-
toló tıkéje 2005. december 31-én 420,6 millió 
Euro-volt.  
 
A BayernLB alapításakor a letétkezelı a Keze-
lési Szabályzat 3. pontjában meghatározott 
jogait és kötelezettségeit az egykori 
Bayerischen Landesbank International S.A. az 
1991. szeptember 2-án megkötött letétkezelıi 
megállapodásban fogadta el. 
 

A Letétkezelı az eszközöket korlátozott ren-
delkezéső számlákon  illetve értéktárakban 
tartja letétben. A Letétkezelınek elsısorban 
arról kell gondoskodnia, hogy a befektetési je-
gyek kibocsátása és visszaváltása, valamint a 
befektetési jegyek értékének megállapítása 
megfeleljen a kollektív befektetési vállalkozá-
sokról szóló 2002. évi december 20-i törvény 
valamint a Kezelési Szabályzat rendelkezése-
inek. Ezen felül ügyelnie kell arra, hogy az 
egyes részalapok javára eszközölt ügyletek 

során az ellenérték a szokásos idın belül az 
ırizetébe kerüljön, és a részalapok hozamát a 
kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 
2002. évi december 20-i törvény valamint a 
Kezelési Szabályzat rendelkezései szerint 
használják föl. A Letétkezelınek vizsgálnia 
kell továbbá, hogy az eszközöknek egy más 
hitelintézet korlátozott rendelkezéső számláján 
történı elhelyezése  megfelel-e a 2002. évi 
december 20-i törvény valamint a Kezelési 
Szabályzat rendelkezéseinek. Amennyiben 
igen, hozzá kell járulnia a befektetéshez.  

A részalapok valamint a befektetési jegyek ér-
tékét az Alapkezelı a Letétkezelı ellenırzése 
mellett határozza meg.  

 

4. Az Alap 

4.1. Jellemz ık, alakulás, id ıtartam  

 

Az Alap határozatlan idıre jött létre. Az egyes 
részalapok határozott idıre is létrehozhatók, 
így mőködési idejük az Alap mőködési idejétıl 
eltérhet. Határozott idıre létrehozott részala-
pok esetén az ezzel kapcsolatos további in-
formációk a jelen Tájékoztató „A BayernLB át-
tekintése” címő fejezetében találhatóak, az 
egyes részalapok leírásánál. A befektetési 
jegy tulajdonosok az egyes részalapok eszkö-
zeinek közös tulajdonosai,  akik a befektetési 
jegyeik számához igazodó arányban rendel-
keznek közös tulajdoni hányaddal.  
 
 
4.2. Befektetési célok, befektetési alapel-
vek, befektetési tanácsadó/ megbízott 
alapkezel ı  

4.2.1. Befektetési célok /befektetési alapel-
vek 

 

Az egyes részalapok befektetési politikájának 
célját a „BayernLB áttekintése“ címet viselı 
rész mutatja be. Az egyes részalapok a kollek-
tív befektetési vállalkozásokról szóló 2002. évi 
december 20-i törvény és a Kezelési Szabály-
zat 4. pontja szerint megengedett eszközöket 
szerezhetik meg.  

 

4.2.2. Befektetési tanácsadó /megbízott 
alapkezel ı 

 

Amennyiben valamely részalap mellé  befekte-
tési tanácsadót és/vagy megbízott alapkezelıt 
neveztek ki, az adott részalap mellé kinevezett 
befektetési tanácsadó és/vagy megbízott 
alapkezelı nevét „a BayernLB áttekintése“ cí-
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met viselı fejezet tartalmazza, mely az egyes 
részalapokat mutatja be.   

A megbízott alapkezelı/ befektetési tanácsadó 
az Alapkezelı felelıssége és ellenırzése mel-
lett feladatait részben vagy egészben más tár-
saságra vagy társaságokra delegálhatja, felté-
ve, hogy ez(ek) a társaság(ok) valamely, a 
megbízott alapkezelıvel/befektetési tanács-
adóval egy cégcsoportba tartozó cég legalább 
többségi tulajdonában áll(nak).  

A befektetési tanácsadók jogosultak a Kezelé-
si Szabályzat 2. pontjának keretei között esz-
közök vásárlására illetve eladására javaslato-
kat tenni.  

A megbízott alapkezelı jogosult brókerekkel/ 
/üzletkötıkkel olyan megállapodásokat kötni, 
aminek az értelmében a bróker/üzletkötı fizeti 
ki  a megbízott alapkezelı/befektetési tanács-
adó által  harmadik személyektıl  igénybe vett 
szolgáltatásokat (úgynevezett „soft 
commission arrangements“).  Ezen megálla-
podások értelmében a fizetés a bró-
ker/üzletkötı által a részalap javára lebonyolí-
tott értékapír ügyletekbıl befolyt  forgalmi juta-
lék terhére történik. A  megbízott alapkezelı – 
annak az elvnek a tiszteletben tartása mellett 
miszerint az adott részalap érdekeinek 
szemelıtt tartásával kell eljárni - jogosult a ka-
pott szolgáltatások ellentételezéseként a rész-
alap értékpapír ügyleteire azon bróke-
ren/üzletkötın keresztül megbízást adni, aki-
vel ilyen megállapodás áll fönn.  

Ezen szolgáltatások igénybe vétele (pl.  po-
tenciális befektetésekkel kapcsolatos informá-
ciók) kiegészíti  a megbízott alapkezelı lehe-
tıségeit és lehetıvé teszi számára harmadik 
személyek információiba és becsléseiben való 
betekintést.  

Ilyen megállapodás csak az alábbi feltételek-
kel köthetı:1) a megbízott alapkezelı minden 
esetben a befektetık érdekében cselekszik; 2) 
a megbízott alapkezelı által kapott szolgálta-
tások közvetlen kapcsolatban állnak feladatai-
val; 3) a megállapodásokat kizárólag jogi 
személyekkel, és nem pedig természetes 
személyekkel kötik; 4) a megbízott alapkezelı 
tájékoztatja az Alapkezelıt az ilyen megálla-
podásokról, a kapott szolgáltatások egyidejő 
megnevezésével.  

 

4.2.3. Befektetési eszközök egyenként  

4.2.3.1. Értékpapírok 

 

Az egyes részalapok befektetési politikája 
magában foglalja az értékpapírokba történı 
befektetést, amennyiben  

a)  ezeket szabályozott piacon jegyezik 
vagy szabályozott piacon kereskednek 
velük, vagy 

b) ezekkel  az Európai Unió valamely 
tagállamának más elismert, szabályo-
zott, nyilvános, és szabályszerően 
mőködı piacán kereskednek, vagy 

 
c) ezeket valamely más európai, észak-, 

vagy dél-amerikai, ázsiai, afrikai, 
ausztráliai, vagy óceániai állam érték-
papírtızsdéjén hivatalosan jegyzik, 
vagy ezen államok egyéb elismert, 
szabályozott, nyilvános, és szabály-
szerően   mőködı  piacán keresked-
nek velük,  

 
d) újonnan kibocsátott értékpapírokról 

van szó,  és a kibocsátási feltételek 
tartalmazzák az alábbi kötelezettsé-
geket    

- a kibocsátó kezdeményezi az 
értékpapír hivatalos jegyzését 
valamely  EU tagállam, vagy  
más európai, észak- vagy dél-
amerikai, ázsiai, afrikai, auszt-
ráliai vagy óceániai állam 
tızsdéjén, illetve az említett 
országok valamely olyan 
egyéb piacára való bevezeté-
sét, mely elismert, szabályo-
zott, nyilvános és szabályo-
zottan mőködik.   

- és az ilyen jegyzésre, illetve 
kereskedésre vonatkozó en-
gedély legkésıbb a kibocsá-
tást követı egy éven belül 
megszerzésre kerül. 

 
Értékpapírnak minısül a jegyzési jog is, 
amennyiben az értékpapírok, amikbıl a jegy-
zési jog ered, a részalap eszközeinek részét 
képezhetik.  

Az egyes részalapok által megszerzésre kerü-
lı értékpapírokkal a „Bayern LB áttekintése“ c. 
fejezet foglalkozik részletesebben.  

 

4.2.3.2. Pénzpiaci eszközök  

 

A pénzpiaci eszközök olyan eszközök, me-
lyekkel rendszerint a pénzpiacon keresked-
nek, valamint kamatozó értékpapírok, melyek-
nek az adott részalap számára történı meg-
szerzésekor futamideje illetve hátralévı futam-
ideje legfeljebb 12 hónap. Amennyiben a fu-
tamidı 12 hónapnál hosszabb, kamatozásukat 
rendszeresen, 12 havonta legalább egyszer a 
piacnak megfelelıen ki kell igazítani.  
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Minden részalap megszerezhet: 

a) olyan pénzpiaci eszközöket, ame-
lyeket szabályozott piacon jegyez-
nek, vagy amelyekkel szabályozott 
piacon kereskednek, vagy 

b) olyan pénzpiaci eszközöket, ame-
lyekkel az Európai Unió valamely 
tagállamának más elismert, szabá-
lyozott, nyilvános, és szabálysze-
rően mőködı piacán kereskednek, 
vagy 

c) olyan pénzpiaci eszközöket, ame-
lyeket valamely más európai, 
észak-, vagy dél-amerikai, ázsiai, 
afrikai, ausztráliai, vagy óceániai ál-
lam értékpapírtızsdéjén hivatalo-
san jegyeznek, vagy amellyel ezen 
államok egyéb elismert, szabályo-
zott, nyilvános, és szabályszerően   
mőködı  piacán kereskednek. 

d) Amennyiben új kibocsátású pénz-
piaci eszközökrıl van szó, a kibo-
csátási feltételeknek tartalmaznia 
kell az alábbi kikötéseket:  

   
- a kibocsátó kezdeményezi az 

értékpapír hivatalos jegyzését 
valamely  EU tagállam, vagy  
más európai, észak- vagy dél-
amerikai, ázsiai, afrikai, auszt-
ráliai vagy óceániai állam 
tızsdéjén, illetve az említett 
országok valamely olyan 
egyéb piacára való bevezeté-
sét, mely elismert, szabályo-
zott, nyilvános és szabályo-
zottan mőködik.   

- és az ilyen jegyzésre, illetve 
kereskedésre vonatkozó en-
gedély legkésıbb a kibocsá-
tást követı egy éven belül 
megszerzésre kerül. 

 
Pénzpiaci eszközök, melyekkel nem keres-
kednek szabályozott piacon, ugyanakkor 
szokásszerően kereskednek velük a pénz-
piacon, likvidek, és az értékük bármikor 
pontosan meghatározható, feltéve hogy 
ezen pénzpiaci eszközök  kibocsátására 
vagy kibocsátójára befektetés- és befektetı-
védelmi szabályok vonatkoznak és  

- a pénzpiaci eszközt központi ál-
lami, regionális vagy helyi 
szerv, valamely EU-tagállam 
központi bankja, az Európai 
Központi Bank, az EU vagy az 
Európai Beruházási Bank, va-
lamely nem EU-tagállam, vagy - 
amennyiben ez egy szövetségi 
állam – a föderáció valamely 

tagállama vagy valamely közjo-
gi jellegő nemzetközi intéz-
mény, melynek legalább egy 
EU tagállam tagja, bocsátja ki 
vagy garantálja, vagy 

- a pénzpiaci eszközt olyan vál-
lalkozás bocsátja ki, melynek 
értékpapírjaival az a) b) vagy c) 
alpontban megjelölt szabályo-
zott piacokon kereskednek, 
vagy  

- a pénzpiaci eszközt olyan in-
tézmény bocsátja ki és garan-
tálja, amely az EU-ban hatály-
ban lévı közösségi jog által 
meghatározott feltételek szerinti 
felügyelet alá tartozik vagy 
olyan intézmény bocsátja ki 
vagy garantálja, amelyre leg-
alább olyan szigorú felügyeleti 
szabályok vonatkoznak, mint 
amit a közösségi jog elıír, és 
ezen követelményeket be is 
tartja; 

- a pénzpiaci eszközt olyan más 
kibocsátó bocsátja ki, mely 
olyan kategóriába tartozik, me-
lyet a Luxemburgi Felügyeleti 
Hatóság (CSSF)  engedélye-
zett, feltéve hogy az ezen 
pénzpiaci eszközbe történı be-
fektetésekre olyan befektetı-
védelem vonatkozik, mely 
egyenértékő  a fenti elsı, má-
sodik vagy harmadik gondolatjel 
alatt elıírtakkal, és a kibocsátó 
vagy egy olyan vállalkozás, 
amelynek saját tıkéje legalább 
tíz millió euró (10.000.000 EUR) 
és éves beszámolóját a 
78/660/EGK irányelv szerint ké-
szíti el és teszi közzé, vagy egy 
olyan jogalany, mely egy vagy 
több, tızsdén jegyzett társasá-
got tömörítı cégcsoporton belül 
ezen cégcsoport finanszírozá-
sáért felelıs, vagy olyan jog-
alany, amelyet azért hoztak lét-
re, hogy értékpapírban megtes-
tesített kötelezettségek biztosí-
téki fedezetét egy bank által 
nyújtott hitelkerettel finanszíroz-
za.  

 

4.2.3.3. Bankbetétek 

 

A részalapok értékének 100%-ig be lehet fek-
tetni olyan bankbetétekbe, melyek futamideje 
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legfeljebb 12 hónap. A betétet az Európai Unió 
vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló 
megállapodás valamely tagállamában szék-
hellyel rendelkezı hitelintézetnél lévı lekötött 
számlán kell tartani. A betétek tarthatóak har-
madik országban székhellyel rendelkezı hitel-
intézetnél is, amennyiben a luxemburgi fel-
ügyeleti hatóság (CSSF) megítélése szerint 
ezen ország felügyeletre vonatkozó elıírásai 
egyenértékőek a közösségi jog követelménye-
ivel.  

Az Alapkezelı egyazon hitelintézetnél  legfel-
jebb a részalap nettó eszközértékének 20%-ig 
fektethet be bankbetétekbe.  

 

4.2.3.4. Részesedés más befektetési for-
mákban   

 

Az Alapkezelı minden részalap vonatkozásá-
ban befektethet más befektetési formák befek-
tetési jegyeibe. Ezen más befektetési formá-
nak olyannak kell lennie, mely a saját szerzı-
déses feltételei szerint legfeljebb 10%–ig fek-
tethet más befektetési formák befektetési je-
gyeibe.  

 

4.2.3.5. Származtatott (derivatív) ügyletek  

  

Az Alapkezel ı minden részalapra vonatko-
zóan köthet származtatott (derivatív) ügyle-
teket fedezeti céllal, és a befektetési politi-
ka részeként. (Ezt részletezi az adott rész-
alap befektetési politikája, amely 
„BayernLB áttekintése“ címet visel ı feje-
zetben kerül bemutatásra.) Ez – legalábbis 
átmenetileg - növelheti az adott részalap 
veszteségének kockázatát.  

 

Az Alapkezelı az ilyen ügyleteknél semmi 
esetre sem térhet el a jelen Tájékoztatóban 
megadott befektetési alapelvektıl.  

Az Alapkezelı minden részalap esetében biz-
tosítja, hogy a származtatott ügyletekkel kap-
csolatos összkockázat ne haladja meg az 
adott részalap teljes nettó értékét.  

Az Alapkezelı - az egyes származtatott ügyle-
tek fajtájának és mértékének megfelelıen - a 
derivatívák alkalmazásával kapcsolatos piaci 
kockázati potenciál felmérése céljából az 
egyes részalapokat „egyszerő“, vagy „össze-
tettet“ kategóriába sorolhatja, a CSSF (luxem-
burgi felügyeleti hatóság) 05/176  körlevelének 
megfelelıen.  

 

4.2.3.5.1. Egyszer ő részalapok 

 

A piaci kockázatot a „commitment aproach“ 
alkalmazásával kell értékelni, amikoris egy 
részalap származtatott (derivativ) pozicióit át-
számolják az alapul fekvı eszközre, úgy, hogy 
az ugyanarra az alapul fekvı eszközre vonat-
kozó vételi- és eladási pozíciók egymással 
szemben beszámíthatóak.  

Ebbıl a célból olyan más paramétereket is fi-
gyelembe vesznek, mint: a részalap derivatív 
pénzügyi eszközökbıl eredı teljes kockázata, 
a szerzıdések fajtája, célja, száma, gyakori-
sága valamint az alkalmazott befektetési tech-
nikák.  

Opcióknál megengedett a delta képlet alkal-
mazása, aminél  az opciós árnak az alapul 
fekvı eszközök értékének marginális változá-
sára való reakcióját veszik alapul. A forward-, 
future- és swap poziciók átszámítását  az 
alapszerzıdés pontos jellemzıitıl teszik füg-
gıvé. Egyszerő szerzıdéseknél rendszerint  a 
piaci értékelési módszer szerint meghatározott 
érték illetve a névérték lesz az irányadó.  

 

4.2.3.5.2. Összetett részalapok 

 

Az összetett részalapok esetében rendszerint 
a  VaR-módszert alkalmazzák. Ezzel a   mód-
szerrel  megbecsülik,  hogy egy részalap port-
foliója egy adott idıintervallumon belül és 
adott „confidence interval“-nál legföljebb mek-
kora veszteséget szenvedhet. A részalap 
stressz-teszteket végez az abnormális piaci 
mozgásokból eredı kockázat hatékonyabb 
kezelése érdekében. A stressz-tesztek azt 
mérik, hogy a gazdasági- és pénzügyi életben 
fellépı rendkívüli események egy adott idı-
pontban hogyan hatnak egy portfolió értékére.  

A VaR-módszer alkalmazásánál a következı 
vagy ennél szigorúbb paramétereket alkal-
maznak: 99%-os „confidence intervall“, egy 
hónapnyi idı és a „legfrissebb“ volatilitás, azaz 
a számítás idıpontjában legfeljebb 1 éves 
megfigyelési idıszakban mért volatilitás. 

Az Alapkezelı minden részalapra vonatkozó-
an köthet származtaott (derivatív) ügyleteket 
fedezeti céllal, és a befektetési politika része-
ként. A származtatott (derivatív)  ügyletekkel 
járó kockázatot egy olyan kockázatkezelési el-
járás segítségével menedzselik, mely lehetıvé 
teszi, hogy a befektetési pozicióval járó koc-
kázatot valamint a teljes rizikóprofilhoz viszo-
nyított arányát bármikor felügyeljék és mérjék. 
A potenciális piaci kockázat nem haladhatja 
meg a kockázat mérése céljából képzett ösz-
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szehasonlító eszköztömeg értékének kétsze-
resét. Az összehasonlításra szánt eszközöket 
a  jelen Tájékoztató szerint a részalapra vo-
natkozó- valamint a Kezelési Szabályzatban  
meghatározott befektetési alapelveknek meg-
felelıen, származtatott ügyletek nélküli, virtuá-
lis összehasonlító eszköztömegként képzik.  

 

4.2.3.5.3. Határid ıs ügyletek 

 

A határidıs ügyletek olyan megállapodások, 
melyek minkét fél számára feltétlen kötelezett-
séget keletkeztetnek  egy meghatározott alap-
eszközbıl meghatározott mennyiségnek meg-
határozott idıpontban, az esedékesség idı-
pontjában vagy meghatározott idıtartamon 
belül, elıre megadott áron történı megvételé-
re illetve eladására.  

 

4.2.3.5.4. Opciós ügyletek 

Az opciós ügyletek esetében harmadik sze-
mély díjazás (opciós díj) ellenében jogot sze-
rez arra, hogy egy bizonyos idıtartamon belül 
vagy egy meghatározott idıtartam végén, elı-
zetesen kikötött áron (alapár) eszközök szol-
gáltatását vagy tıle való átvételét, vagy egy 
különbözeti összeg megfizetését követelje, 
vagy hogy a megfelelı opciós jogokat meg-
szerezze.  

 

4.2.3.5.5. Swap ügyletek 

 

A swap ügyeletek olyan csereszerzıdések, 
aminek alapján a szerzıdı felek az ügylet 
alapjául szolgáló fizetéseket, vagy kockázato-
kat cserélik el.   

Az Alapkezelı a befektetési alapelvek keretei 
között minden részalap javára köthet – többek 
között -  

- kamat swap-, 

- deviza swap-, 

- equity swap-, 

- kamat-deviza-swap, 

- credit-default-swap ügyleteket.   

 

4.2.3.5.6. Swaption ügyletek  

 

A swaption ügyletek swap ügyletekre 
vonatkozó opciók.   

A swaption ügylet arra vonatkozó jogot jelent 
(de nem jár azonban arra vonatkozó 
kötelezettséggel), hogy  az ügyletet kötı 
személy egy meghatározott idıpontban vagy 
egy meghatározott idın belül egy kondicióit 
tekintve elıre meghatározott swap ügyletbe 
belépjen.  

 

4.2.3.5.7. Credit default swap ügyletek 

 

A credit default swap ügyletek hitel 
derivatívák, amik lehetıvé teszik egy 
potenciális hitelkockázatmennyiség másra 
való átruházását. A kockázat eladója a 
hitelkockázat átvállalásáért cserébe díjat fizet 
a szerzıdéses partnernek.  

 

4.2.3.5.8. Értékpapírba foglalt pénzügyi 
eszközök 

 

Az Alapkezelı a fentiekben leírt pénzügyi 
eszközöket akkor is megszerezheti, ha azokról 
értékpapírt állítottak ki. Ugyanakkor azon 
ügyleteknek, melyek tárgya pénzügyi eszköz, 
csak egy részérıl lehet értékpapírt kiálltani (pl. 
jegyzési jogot biztosító kötvény.) A 
kockázatokra és növekedési esélyekre 
vonatkozó információk az ilyen értékpapírba 
foglalt pénzügyi eszközökre is vonatkoznak, 
azzal, hogy a veszteség kockázata 
értékapírba foglalt pénzügyi eszköz esetén az 
értékpapír értékére korlátozott.  

 

4.2.3.5.9. OTC-derivatívák (származtatott 
ügyletek) 

 

Az Alapkezelı köthet mind olyan 
származtatott (derivatív) ügyletet, melyet 
valamely tızsdére vagy más szabályozott 
piacra bevezettek, mind pedig úgynevezett 
„over-the-counter“ (OTC) derivatívákat.    

 

4.2.3.6. Értékpapírkölcsön 

 
Az Alap értékpapírkölcsönzési ügyleteknél el-
járhat kölcsönbe adóként vagy kölcsönbe ve-
vıként, feltéve hogy ezen ügyletek az alábbi 
szabályokkal összahangban állnak. 
 
Az Alap csak olyan standardizált rendszer ke-
retében adhat vagy vehet kölcsön értékpapírt, 
melyet egy elismert elszámolóház vagy egy 
elsıosztályú, ilyen típusú ügyletekre szakoso-
dott pénzügyi intézmény mőködtet. 
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Az Alap éves jelentése tartalmazza a kölcsön-
be adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok 
mérleg fordulónapi értékét. 
 
a) Kölcsönbe adás 
 
Értékpapírkölcsönzés esetén az Alapnak 
olyan biztosítékot kell kapnia, melynek értéke 
a szerzıdés megkötésekor legalább a köl-
csönbe adott értékpapír értékének felel meg. 
Biztosítékként likvid eszözök és/ vagy vala-
mely OECD tagállam, annak területi hatóságai 
vagy valamely szupranacionális intézmény il-
letve közösségi, regionális vagy világszerte 
képviselt intézmény által kibocsátott vagy ga-
rantált értékpapír szolgálhat. A bizosítékokat a 
szerzıdés lejártáig az Alap javára zárolni kell.  
Ezen biztosítékra nincs szükség, ha az érték-
papír kölcsönzés az Euroclear-en, 
Clearstream-en vagy más elismert 
elszámolóházon keresztül történik, mely ga-
rancia vállalása útján vagy más módon bizto-
sítja az értékpapírok visszaszolgáltatását a 
kölcsönadónak. 
 
Amennyiben az Alap kölcsönbeadóként lép 
fel, az értékpapírkölcsön nem haladhajta meg 
az egy részalaphoz tartozó 
értékpapírállomány 50 % -át. Ezen korlátozás 
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 
Alap bármikor jogosult a szerzıdést felmon-
dani és az értékpapír visszaadását követelni. 
Az értékpapír kölcsönzés ideje a 30 napot 
nem haladhatja meg.  
 
b) Kölcsönbe vétel 
 
Az Alap által kivételesen kölcsönbe vett érték-
papírok felett azon idı alatt, míg az értékpapír 
az Alap birtokában van, nem lehet rendelkez-
ni, kivéve ha az Alap vagyona kellı biztosíték-
ként szolgál arra, hogy a kölcsönbe vett érték-
papírokat a szerzıdés lejártakor visszaszol-
gáltassák. Amennyiben az Alap kölcsönbe ve-
vıként lép fel, a kölcsönbe vett értékpapír nem 
haladhatja meg az egy részalaphoz tartozó 
értékpapírállomány összértékének 10 %-át, és 
csak rövid idıre vehetı igénybe. Az Alap a 
következı körülmények között léphet föl köl-
csönbe vevıként egy értékpapír tranzakció le-
bonyolítása során: 1) azon idı alatt, míg az ér-
tékpapírokat regisztrációra elküldik; 2) ha az 
értékpapírt kölcsön adták, és nem szolgáltat-
ták vissza kellı idıben, 3) egy 
értékpapírtranzakció nemteljesítésének elke-
rülése érdekében, ha a Letétkezelı nem telje-
síti szállítási kötelezettségét.  
 
 
4.2.3.7. Hitelfelvétel  
 

A befektetık közös számlájára az adott rész-
alap értékének 10 %-áig vehetık fel rövidtávú 
hitelek, amennyiben a hitelfelvétel körülményei 
megfelelnek a piaci szokásoknak, és a hitel-
felvételhez a Letétkezelı hozzájárult.  

 

5. Értékelés 

5.1.  Eszközök, melyeket valamely t ızs-
dén jegyeznek/melyekkel valamely szabá-
lyozott piacon kereskednek  
 
Az egy évnél hosszabb (hátralévı)futamidıvel 
rendelkezı értékpapírokat és pénzpiaci esz-
közöket, valamint más,  jogszabály – és a  
Kezelési Szabályzat szerint megszerezhetı 
olyan eszközöket, melyeket valamely hivatalos 
tızsdén jegyeznek vagy melyekkel valamely 
más elismert, nyilvános és szabályozott pia-
con kereskednek, az utolsó ismert  eladási ár-
folyamon értékelik. Ha ugyanazon értékpapír-
ral több piacon is kereskednek, az értékelés-
nél az értékpapír fı piacán elért utolsó ismert 
eladási árfolyam az irányadó. 
 
5.2. Tızsdén nem jegyzett eszközök, olyan 
eszközök, melyeknek nincs utolsó repre-
zentatív eladási ára  
 
A tızsdén nem jegyzett értékpapírokat, továb-
bá az olyan - a jogszabályok és a  Kezelési 
Szabályzat szerint megszerezhetı - eszközö-
ket és értékpapírokat, melyeket ugyan vala-
mely hivatalos tızsdén jegyeznek, vagy me-
lyekkel egyéb szabályozott piacon keresked-
nek, azonban utolsó eladási árfolyamuk nem 
reprezentatív, a mindenkori forgalmi értékük 
szerint értékelik, melyet az Alapkezelı a jóhi-
szemőség és tisztesség követelményeit szem 
elıtt tartva, általánosan elismert és független 
könyvvizsgáló által ellenırizhetı értékelési 
szabályok szerint határoz meg. 
 
5.3.  Más UCITS vagy UCI befektetési je-
gyei 
 
Más „UCITS“ (átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás) 
vagy „UCI“ (egyéb kollektív befektetési vállal-
kozás) befektetési jegyeit az utolsó ismert net-
tó eszközértéken veszik figyelembe.  
 
5.4 Likvid eszközök 
 
A likvid eszközöket névértékükön értékelik, 
hozzászámítva a felhalmozott kamatokat. 
 
A pénzpiaci papírokat és az egyéb olyan be-
fektetési eszközöket, melyek hátralévı futam-
ideje egy évnél rövidebb, a megszerzéskor fi-
zetett vételár alapulvételével értékelik, levonva 
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a megszerzés költségeit, és állandó hozamot 
feltételezve értékét folyamatosan közelítik a 
megfelelı pénzpiaci papírok és egyéb befekte-
tési eszközök  visszaváltási árához. Az Alap-
kezelı ügyel arra, hogy az ilyen befektetési 
eszköz elidegenítése esetén az eladási ár ne 
legyen alacsonyabb a befektetési eszköz ho-
zama figyelembevételével meghatározható ár-
folyamnál. 
 
A piaci viszonyok jelentıs változása esetén a 
befektetések értékelési alapját összhangba 
hozzák az új piaci hozamokkal. 
 
Amennyiben egy részalap nettó eszközérté-
kének meghatározásához devizaárfolyam 
igénybevétele szükséges, az utolsó közzétett 
deviza-középárfolyamot kell alapul venni. 
 
5.5. Tızsdén nem jegyzett, hitelviszonyt 

megtestesít ı értékpapírok és  okirattal 
igazolt kölcsönök 
(Schuldscheindarlehen) 

 
Az olyan hitelviszonyt megtestesítı értékpa-
pírok értékelése, melyet nem vezettek be a hi-
vatalos piacra vagy valamely szabályozott pi-
acra (pl. nem jegyzett kötvények, „commercial 
papers“, „Einlagenzertifikate“), valamint az ok-
irattal igazolt kölcsönök értékelése a hasonló 
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokra és 
okirattal igazolt kölcsönökre megállapodott 
árak, illetve adott esetben a hasonló kibocsátó 
által azonos idıre és kamatozással kibocsátott  
kötvények árfolyama figyelembe vételével 
törénik, szükség esetén a csekélyebb átru-
házhatóság kiegyenlítésére szolgáló levonás-
sal.  
 
 
5.6. Opciós jogok és határid ıs ügyletek 
 
A részalap olyan opciós jogait, valamint a 
harmadik személy javára alapított olyan 
ociókból eredı kötelezettségeit, melyekkel a 
tızsdén kereskednek, vagy valamely más 
szabályozott piacra bevezettek, a mindenkori 
utolsó árfolyamon értékelik.   
 
Ugyanez irányadó a valamely részalap javára 
vett vagy eladott határidıs ügyletekbıl eredı 
követelésekre és kötelezettségekre. A rész-
alap terhére teljesített befizetéseket a tızsdei 
napon megállapított értékelési nyereség és 
veszteség figyelembe vételével hozzászámít-
ják a részalap értékéhez.  
 
6. Értékalakulás  

 

A részalapok értékének alakulása az Egy-
szerősített Tájékoztatóban olvasható, az 

adott részalapra vonatkozó specifikus in-
formációk között.  Újonnan létrehozott 
részalapok esetén múltbeli értékalakulás 
nem mutatható ki.  

Az egyes részalapok értékének alakulása 
megtekinthet ı továbbá a féléves- és éves 
jelentésekben, valamint az Alapkezel ı 
alábbi honlapján: www.bayerninvest.lu .  

A korábbi értékalakulásból nem vonható le 
következtetés a jöv ıbeni értékalakulásra 
vonatkozóan.  

 

7. Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

7.1. Általános információk 

 

Azok az eszközök, amelyekbe az Alapkezelı 
a részalapok számlájára befektet, nem csak 
növekedési esélyt, hanem kockázatot is jelen-
tenek. Amennyiben az eszközök piaci értéke a 
befektetéskori értékhez képest csökken, ér-
tékcsökkenés következhet be az Alapnál. 
Amennyiben a befektetı a befektetési jegyét 
olyan idıpontban idegeníti el, amikor az adott 
részalap által tartott eszközök értéke a befek-
tetı befektetési jegye megszerzésének 
idıpontjakori állapothoz képest alapcsonyabb, 
a befektetı nem fogja vsszakapni a részalap-
ba fektetett teljes összeget. Bár minden rész-
alap folyamatos értéknövekedésre törekszik, 
ezt nem lehet garantálni. A befektetı kockáza-
ta ugyanakkor a befektetett összegre korláto-
zott. A befektetıt a befektetett összegen felüli  
(pót)befizetési kötelezettség nem terheli.  

A RÉSZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁ-
JA CÉLJAINAK TÉNYLEGES ELÉRÉSE 
NEM GARANTÁLHATÓ .  

 

7.2. A befektetések lehetséges spektruma 

 

A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 
2002. december 20-i törvényben, valamint a 
Kezelési Szabályzatban megjelölt befektetési 
politika és befektetési korlátozások betartása 
bellett, melyek a BayernLB és a részalapok 
részére igen széles kereteket határoznak 
meg, a tényleges befektetési politika arra is 
irányulhat, hogy döntı jelleggel pl. csak kevés 
ágazatban, piacon, régióban/országban fek-
tessen be. Ez a kis számú, speciális befekte-
tési szektorra való koncentráció nagy esélyek-
kel járhat, ami ugyanakkor megfelelı kockáza-
tokat (pl. a piac szőkössége, bizonyos 
konjuktrális ciklusokon belül magas ingadozási 
sáv) is magában hordoz.  
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Az egyes részalapok befektetési politikájával 
kapcsolatos kockázatok a BayernLB áttekinté-
se címő fejezetben  olvashatóak.   

 

7.3 Piaci kockázat  

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és a pia-
cának alakulása elsısorban a tıkepiacok ala-
kulásától függ, melyeket pedig a világgazda-
ság általános helyzete valamint az egyes or-
szágok gazdasági és politikai keretfeltételei 
befolyásolnak. Az általános 
árfolyamalakulásra – különösen a tızsdén – ir-
racionális tényezık is hatással lehetnek, mint 
pl. hangulat alakulása, vélemények, híreszte-
lések.  

 

7.4. Speciális ágazati kockázatok 
 

Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba 
történı hansúlyos befektetés azt eredmé-
nyezheti, hogy egy ágazat speciális kockáza-
tai felerısítve mutatkoznak meg a részalap ér-
tékében.  
Különösen az olyan ágazatban történı befek-
tetéseknél amelyek erısen függenek a fejlı-
déstıl és a kutatásoktól (pl. biotechnológiai, 
gyógyszeripari  ágazatok stb.) vagy amelyek 
viszonylag újnak számítanak elıfordulhat, 
hogy az egész ágazatot érintı tendenciák ese-
tén a befektetık túlságosan gyors reakciója je-
lentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen ágaza-
tok sikere gyakran egyes jövıbeni termékek 
sikerével kapcsolatos spekuláción és várako-
zásokon alapul. Ha ezek a termékek nem vált-
ják be a hozzájuk főzött várakozásokat vagy 
más akadályok lépnek fel, az egész ágazat-
ban hirtelen veszteségek következhetnek be.  
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhat-
nak olyan függıségi viszonyok, melyek ered-
ményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása 
esetén - pl. a szállítás akadozása, nyers-
anyaghiány, jogszabályi elıírások szigorítása 
stb. - az egész ágazat jelentıs értékingadozá-
soknak van kitéve. 
 

7.5. Ország- vagy transzferkockázat 

 

Országkockázatról akkor beszélünk, ha egy 
külföldi adós - fizetıképessége ellenére - a 
székhelye szerinti ország transzferképessé-
gének vagy - készségének hiánya miatt nem 
tud határidıben teljesíteni, vagy egyáltalán 
nem tud teljesíteni. Így például elıfordulhat, 
hogy az Alapot illetı fizetések elmaradnak, 
vagy olyan devizában teljesítik ıket, amelyek 

a devizakorlátozásoknak köszönhetıen már 
nem konvertibilisek.   

 

7.6. Lebonyolítási nehézségekb ıl eredı 
kockázat  

 

Különösen a tızsdén nem jegyzett értékpapír-
okba való befektetés esetén áll fönn annak a 
kockázata, hogy késedelemes vagy nem szer-
zıdésszerően teljesített fizetés vagy szállítás 
miatt a transzferrendszeren keresztüli lebo-
nyolítás  nem a várakozásoknak megfelelıen 
történik.  

 

7.7. Likviditási kockázat  

 

A részalapok olyan eszközöket is megszerez-
hetnek, melyeket nem vezettek be valamely 
tızsdére  vagy valamely szabályozott piacra. 
Az ilyen eszközök megszerzése azzal a koc-
kázattal jár, hogy problémák adódhatnak az 
eszközök harmadik személy részére történı 
továbbértékesítésével kapcsolatban.   

Inkább a még kiépülıben lévı piaci szegmen-
seknél mint a magasan fejlett piacoknál jelent-
het problémát a piacképesség korlátozottsága. 
Az egyes eszközök értékelése és eladása így 
nehéz és idıigényes lehet. Az is elıfordulhat, 
hogy csak árfolyamveszteség árán lehet az 
eszközöket eladni.  

 

7.8. A másik fél nemteljesítésének kockáza-
ta („Adressenausfallrisiko“) 

 

A kibocsátó vagy a szerzıdéses partner 
nemteljesítésének kockázata veszteségeket 
okozhat az adott részalapnak.  

A kibocsátóval kapcsolatos kockázat a kibo-
csátó sajátos fejlıdésének a hatását írja le, 
ami az általános piaci tendenciákon felül szin-
tén kihat egy értékpapír árfolyamára.  Az ér-
tékpapírok gondos kiválasztása esetén sem 
zárható ki, hogy a kibocsátók fizetésképtelen-
sége következtében veszteség keletkezik.  

A szerzıdéses partnerrel kapcsolatos kocká-
zat egy visszterhes szerzıdésben résztvevı 
partner kockázata, hogy a követelését rész-
ben- vagy egészben nem elégítik ki. Ez vonat-
kozik a részalapok számlájára kötött minden 
ügyletre.  

 

7.9. Devizakockázat  
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Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben fektetik be,   a részalap az ilyen befekte-
tésekbıl származó hozamokat, visszafizeté-
seket, bevételeket ebben a devizanemben 
szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a 
részalap devizaneméhez képest csökken, ak-
kor csökken a részalap értéke is. 
 

7.10. Letéti kockázat 

 

Az eszközök letéti ırzésbe adásával együttjár 
annak a veszteségnek a kockázata, ami a le-
téteményes vagy az általa a letéti ırzésre 
igénybe vett alvállalkozó fizetésképtelenségé-
bıl, gondossági kötelezettségének megsze-
gésébıl vagy visszaélésszerő magatartásából 
eredhet.   

 

7.11. Koncentrációval együttjáró kockázat  

További kockázatot jelent, ha bizonyos eszkö-
zökbe vagy piacokon koncentráltan fektetnek 
be. Ilyen esetben a részalap nagy mértékben 
függ ezen eszközök  vagy piacok heyzetének  
alakulásától. A befektetések koncentrációja 
együtt jár a másik fél nemteljesítésével kap-
csolatos kockázat koncentrációjával is.  

 

7.12. Inflációs kockázat 

 

Az infláció minden eszközre nézve leértékelési 
kockázatot jelent.  

 

7.13. Jogi- és adókockázat  

 

A befektetési alapok jogi és adószempontú 
megítélése elıre nem látható és nem befolyá-
solható módon változhat. Amennyiben a rész-
alap tévesen megállapított adóalapját 
(Besteuerungsgrundlagen) az elızı évekre 
vonatkozóan módosítják, egy, a befektetık 
számára adószempontból hátrányos korrekció 
azzal járhat, hogy a befektetınek kell viselnie  
a korábbi évekre vonatkozó korrekcióból ere-
dı adóterheket, holott a befektetı az érintett 
idıszakban esetleg nem is rendelkezett ré-
szesedéssel a részalapban. Fordítva elıállhat 
az a befektetı számára hátrányos helyzet is, 
hogy egy adószempontból alapvetıen kedve-
zı korrekció, mely az adott üzleti évre, vagy 
az olyan korábbi üzleti évre vonatkozik, amikor 
a befektetı részesedéssel rendelkezett a 
részalapban, nem jár elınnyel a befektetı ré-

szére, mivel a befektetési jegyét a korrekció 
véghezvitele elıtt visszaváltotta vagy elidege-
nítette.   

Az adókkal kapcsolatos adatok változása ezen 
felül azt eredményezheti, hogy adóköteles jö-
vedelmeket illetve adójogi elınyöket nem a 
megfelelı adózási idıszakban adóztatnak 
meg ténylegesen, és ez az egyes befektetık-
nél negatív hatást fejt ki.  

 

7.14. A befektetési politika változása  

 

A befektetési politikának az adott részalap 
számára megengedett befektetési spektrumon 
belüli módosítása következtében tartalmilag 
változhat az adott részalappal kapcsolatos 
kockázat.  

 

7.15. Kezelési Szabályzat változása; meg-
szőnés, beolvadás 

 

Az Alapkezelı az Alap Kezelési Szabályzatá-
ban fenntartja a jogot a Kezelési Szabályzat 
módosítására.  (ehhez ld. még az „Alapvetı 
információk“ címet viselı 1. fejezetet is). Az 
Alapkezelınek a Kezelési Szabályzat értel-
mében ezen felül jogában áll valamely rész-
alapot teljesen megszőntetni, vagy egy másik, 
szintén általa kezelt részalappal összevonni. 
Ez a befektetı számára azzal a kockázattal 
jár, hogy a befektetési jegyek általa tervezett 
tartási ideje esetleg nem valósítható meg.  

 

7.16. A visszaváltás felfüggesztésének  
kockázata  

 

A befektetési jegy tulajdonosok alapvetıen 
bármely értékelési napon követelhetik a befek-
tetési jegyeik visszaváltását az Alapkezelıtıl.  

Az Alapkezelı azonban rendkívüli események 
esetén jogosult a befektetési jegyek visszavál-
tását ideiglenesen felfüggeszteni, és a jegye-
ket késıbb, az akkori áron visszavenni. Ez az 
ár alacsonyabb lehet a visszaváltás felfüg-
gesztését megelızıen irányadó árnál.  

 

7.17. Kulcsszemélyzettel kapcsolatos koc-
kázat  

 

Amennyiben egy részalap befektetési ered-
ménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, 
ez az eljáró személyek hozzáértésének és ez-
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által a management helyes döntésének is kö-
szönhetı. A management összetétele azon-
ban változhat.  Elıfordulhat, hogy a következı 
döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek.  

 

8. Fokozott volatilitás  

 

A részalap volatilitásának, azaz a befektetési 
jegyek árának rövid idın belüli erıtejes inga-
dozásának bekövetkezése nem kis mértékben 
az elıre nem látható általános piaci adottsá-
goktól függ.  A jelentıs volatilitás kockázata 
nagyobb, ha a befektetési eszközökön belül 
súlypontokat képeznek.  
Pontosabb információl a BayernLB áttekintése 
c. fejezetben olvashatóak.   
 
9. Befektetési jegyek 

 

Egy részalap létesítésénél a befektetık jogait 
kizárólag globális (összevont) címlető érték-
papírok testesítik meg. Ezeket a globális cím-
lető értékpapírokat értékpapír letéti ırzınél 
helyezik el. A befektetık nem kérhetik, hogy 
részükre egyedi (kinyomtatott) befektetési je-
gyeket adjanak ki. A befektetési jegyek meg-
szerzése csak értékpapír letéti ırzés esetén 
lehetséges. A befektetési jegyek bemutatóra 
szólnak és a tulajdonosnak az Alapkezelıvel 
szemben fennálló követelését testesítik meg.  

 

10. A befektetési jegyek kibocsátása, visz-
szaváltása és a kérelmek elfogadásának 
zárása  

10.1. A befektetési jegyek kibocsátása  

 

A részalapok befektetési jegyei az Alapkeze-
lınél, a Letétkezekınél, valamint a Tájékozta-
tóban és az Egyszerősített Tájékoztatóban 
megjelölt kifizetıhelyeken keresztül vásárolha-
tók meg.  
A befektetési jegyek kibocsátási ára az adott 
részalapnak a jegyzési ív Alapkezelıhöz való 
érkezését követı értékelési napon közzétett 
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke.  
 A különbözı befektetésijegy- osztályok kiala-
kítása a Kezelési Szabályzat 7. szakasza sze-
rint történik. Az Alapkezelı részalaponként 
egy vagy több befektetésijegy - osztályt bocsát 
ki. Az egyes részalapoknál kibocsátott 
befektetésijegy osztályokat a „BayernLB átte-
kintése” c. fejezet tartalmazza.   
 
A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek szá-
ma a részalapoknál nincs korlátozva. A befek-
tetési jegyek az Alapkezelınél szerezhetıek 

meg. A Letétkezelı a kibocsátási áron adja ki 
ıket. A kibocsátási árat minden 
befektetésijegy-osztály esetében növelhetik az 
illetékek vagy más terhek, melyek az Alapke-
zelınél merülnek föl, valamint az értékesítési 
jutalék, melyet a forgalmazási helyeket megil-
letı, Alapkezelı által meghatározott kibocsá-
tási jutalékon felül számítanak föl. Az Alapke-
zelı fenntartja a jogot arra, hogy a befektetési 
jegyek kibocsátását átmenetileg vagy végle-
gesen beszüntesse. 

 

10.2. Befektetési jegyek visszaváltása és 
átváltása  

 

A befektetésijegy tulajdonosok minden értéke-
lési napon benyújthatnak a befektetési jegyek 
visszaváltására vagy átváltására vonatkozó 
megbízást.  

A befektetési jegyek visszaváltása illetve át-
váltása az Alapkezelın, a Letétkezelın, illetve 
bármely kifizetıhelyen keresztül történhet. A 
visszaváltás illetve átváltás a Kezelési Sza-
bályzat 10. és 11. szakaszaiban megjelölt fel-
tételekkel történik.  
 
Nagy számú visszaváltási kérelem esetén az 
Alapkezelı - a Letétkezelı elızetes hozzájáru-
lásával - a befektetési jegyek visszaváltási 
árának kifizetését elhalaszthatja, amíg a meg-
felelı eszközöket értékesítik (ld. Kezelési 
Szabályzat 8. szakasz.)  
A visszaváltási ár - a nettó eszközérték alaku-
lásától függıen – alacsonyabb is, és maga-
sabb is lehet a fizetett kibocsátási árnál (vétel-
árnál).  
Az Alapkezelınek nem áll szándékában átvál-
tási díjat felszámítani. Amennyiben azonban 
az egyik részalap befektetési jegyét olyan má-
sik részalap befektetési jegyére váltják át, ahol 
a kibocsátási jutalék magasabb, az Alapkezelı 
kibocsátási jutalékok különbözetét átváltáskor 
felszámítja.  

Rendkívüli események esetén az Alapkezelı 
valamely részalap nettó eszközértének számí-
tását, és ezzel a befektetési jegyek kibocsátá-
sát, visszaváltását és átváltását egyes rész-
alapokra vonatkozóan illetve valamennyi rész-
alapra vonatkozóan felfüggesztheti (lásd a 
Kezelési Szabályzat 9. szakaszát). 

 

10.3 LATE TRADING (kés ıi kereskedés) 
/MARKET TIMING (piaci id ızítés)  
 
 
A befektetési jegyek jegyzése, visszaváltása 
és átváltása a jegyzési-, átváltási-, és 
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visszaváltási kérelem beérkezésekor nem is-
mert jegyzési-, visszaváltási áron történik. A 
jegyzési-, visszaváltási- vagy átváltási kérel-
emnek luxemburgi idı szerint a vonatkozó 
értékelési nap 17 óra elıtt kell beérkeznie az 
Alapkezelıhöz.  
 
Azon jegyzési-, visszaváltási vagy átváltási 
kérelmek, melyek a vonatkozó értékelési nap 
luxemburgi idı szerint 17 óra után érkeznek 
az Alapkezelıhöz, úgy minısülnek, mintha 
csak a következı értékelési napon érkeztek 
volna meg az Alapkezelıhöz. 
 
Az Alapkezelı megfelelı intézkedéseket fog 
tenni annak érdekében, hogy a piaci idızítés 
(market timing) visszaélésszerő 
használatának elejét vegye és gyanú esetén 
megfelelı lépéseket tesz annak mega-
kadályozására.  
 

11. A kibocsátási és visszaváltási árak 
közzététele, a befektet ıknek szóló egyéb 
közlemények  

 

Az egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közérték minden értékelési napon közzétételre 
kerül mindazon államok legfontosabb gaz-
dasági lapjaiban és egyéb információs helyein, 
ahol a befektetési jegyeket vételre felkínálják. 

A befektetésijegy-tulajdonosoknak szóló 
egyéb információkat - amennyiben azok 
közzétételét a Kezelési Szabályzat meg-
követeli - a Luxemburgi Nagyhercegségben a 
„Memorial” címő lapban, valamint az Alap-
kezelı által kijelölt napilapban hozzák ny-
ilvánosságra. Ezen információk megjelennek 
továbbá azon országok lapjaiban is, ahol az 
Alap befektetési jegyeit vételre felkínálják. 
Ezeket az újságokat szintén az Alapkezelı 
jelöli ki. 
 
Az egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közérték, továbbá a kibocsátási- és 
visszaváltási ár valamennyi részalap esetében 
megtekinthetı az Alapkezelı és a Letétkezelı 
székhelyén, valamint bármely kifizetıhelyen.  
 
Ugyanezen helyeken hozzáférhetı az aktuális 
Tájékoztató, Egyszerősített Tájékoztató  és a 
Kezelési Szabályzat, valamint az éves és fé-
léves jelentés. 
 

A kibocsátási és visszaváltási árakat rendsz-
eresen közzéteszik az Alapkezelı alábbi 
honlapján: www.bayerninvest.lu.   

 

12. Alapkezelési- és egyéb költségek  

 

Az Alapkezelı legfeljebb 2 % -os éves alapke-
zelési díjat számít fel. A megbízott alapkezelı 
díja, illetve az esetlegesen felmerülı befekte-
tési tanácsadói díj, ide értve a részalap va-
gyonának kezelésével kapcsolatos, teljesít-
ményhez kötött díjakat is, az egyes részalapo-
kat külön terheli. Az alapkezelési díjat, a meg-
bízott alapkezelıt megilletı díjakat illetve az 
esetleg felmerülı befektetési tanácsadói díja-
kat, valamint ezek számítási módját az egyes 
részalapok ismertetıi tartalmazzák.  

 
A Letétkezelı maximum 0,7 %-os letétkezelıi 
díjat számít fel, mely havonta fizetendı, és 
minden hónap végén az utolsó nettó eszköz-
érték alapulvételével kerül meghatározásra. 
Ez a letétkezelıi díj rendszerint magában fog-
lalja az összes olyan megırzési és kezelési 
díjat, melyet más levelezı bankok és/vagy 
elszámolóházak (pl. Clearstream vagy 
Euroclear) az Alap eszközeinek letétkezelésé-
ért felszámítanak. 
 
A Letétkezelı ezen felül a részalapok vagyo-
nából valamennyi, akár nyilvános tızsdén, 
akár szabadkézbıl végrehajtott értékpapír 
tranzakció után a banki forgalomban szokásos 
forgalmi jutalékban részesül.  

 
A fenti javadalmazásokkal kapcsolatos kiadá-
sokon felül az alábbi költségek terhelik az 
adott részalapot: 
1) A részalapok ügyleteivel kapcsolatban 

felmerülı szokásos ügynöki-, bróker-, és 
banki díjak; 

2) A bemutatóra szóló értékpapírok nyomdai 
költségei, a Kezelési Szabályzat továbbá 
az Alapot érintı valamennyi dokumentum 
elıkészítésének, és/vagy hatósági vizsgá-
latának, és közzétételének költségei, ide-
értve a befektetési jegyek forgalmazása 
érdekében a különbözı országok hatósá-
gaihoz megfelelı nyelveken benyújtott va-
lamennyi dokumentummal, engedélykére-
lemmel,   tájékoztatóval, egyszerősített tá-
jékoztatóval, továbbá ezek módosításával 
kapcsolatosan felmerült költségeket; 

 
3) Az éves és évközi jelentések, valamint a 

befektetıknek szóló, különbözı nyelveken 
készült más közlemények nyomdai és ter-
jesztési költsége, továbbá a befektetési 
jegyek kibocsátási- és visszaváltási árá-
nak, valamint a hozamfizetésrıl szóló in-
formációk, és a befektetıknek szóló min-
den egyéb közlemény  közzétételének 
költségei; 
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4)  Számviteli és könyvelési költségek, a 
nyilvántartási és transzferhelyek költségei, 
a részalapok teljesítménye mérésének és 
a kockázatkezelés (Risk Management) 
költségei, valamint a nettó eszközérték 
napi számításának és közzétételének 
költségei; 

 
5) A hozamszelvények beváltásával illetve 

az új hozamszelvények elıállításával kap-
csolatos költségek; 

 
6) A könyvvizsgáló díja; 
 
7) Az árfolyam-fedezeti ügyletek költségei; 
 
8) az esetleges Áfa; 
 
9) a forgalmazás elımozdításának költségei; 
 

10) A jogi tanácsadás költségei, és más 
hasonló adminisztratív költségek, melyek 
a befektetésijegy-tulajdonosok érdekében 
tett intézkedések következtében az 
Alapkezelınél vagy a Letétkezelınél 
felmerülnek. 

 
11)  az adóalapok (Besteuereungsgrundlagen) 

és azon igazolások közzétételének költ-
ségei miszerint az adózással kapcsolatos 
adatokat a német adójog rendelkezései 
szerint állapították meg, valamint az adó-
kérdéseket érintı tájékoztatás elkészíté-
sének és közzétételének költsége 

 
12)  A befektetési jegyek különbözı államokban 

történı esetleges tızsdei bevezetésének 
és/vagy a nyilvános forgalomba hozatalá-
nak költségei. 

 
13) A Luxemburgi Nagyhercegségben az ösz-

szes nettó eszközérték után fizetendı 
éves adó („taxe d’abonnement”).  

 
14)  Az Alapkezelı az Tájékoztatóban megjelölt 

befektetésijegy-osztályok esetében jogo-
sult a részalap nettó eszközértékének er-
re a befektetésijegy-osztályra jutó hánya-
da után legfeljebb évi 1,5 % forgalmazási 
jutalékot felszámítani. A forgalmazási ju-
talék számítási módját az adott részala-
pok leírása tartalmazza.  

 
Amennyiben a fenti költségek valamelyike 
nem sorolható be egy adott részalap elkülöní-
tett kiadásai közé, az adott költség nettó esz-
közértékük arányában terheli a részalapokat. 
 
Amennyiben az Alap valamely fenti kiadást 
egy adott részalapra fordít, illetve egy kiadás 
egyetlen részalapjával kapcsolatban merül fel, 
ez a költség csak az adott részalapot terheli.  

 
Valamennyi idıszakosan visszatérı kiadást az 
Alap közvetlenül visel. Más kiadások öt év 
alatt írhatók le. 
 

Az Alap éves jelentésében nyilvánosságra 
hozzák a részalapok terhére fölmerülı kezelé-
si költségeket (tranzakciós költségek nélkül), 
és  az alap átlagos volumenének hányadosa-
ként mutatják ki (“Total Expense Ratio” – 
TER).   

Az Alapkezelınél a részalapok számlájára 
eszközölt ügyletek kapcsán pénzbeli értékkel 
bíró elınyök (bróker kutatások (broker 
research), pénzügyi elemzések, piac- és 
árfolyaminformációs rendszerek) keletkezhet-
nek, melyeket a befektetık érdekében a be-
fektetési döntéseknél használnak föl.  

 

13. Befektetési jegyek megszerzésével 
kapcsolatos sajátosságok  

 

A részalapok kezeléséért felszámított díjazá-
son felül a részalap által más alapokban szer-
zett részesedés után is felszámítanak alapke-
zelési díjat. A részalapok eszközeit nem fekte-
tik olyan  célalapokba, ahol az alapkezelési díj 
évi 5 %-nál magasabb.  

Mindennemő díjat, költséget, adót, jutalékot és 
egyéb kiadást, amit az adott célalapra a szer-
zıdéses feltételei szerint rá lehet terhelni, 
közvetve vagy közvetlenül a részalap befekte-
tıi viselnek. Ilyennek minısülnek különösen a 
tranzakciós költségek, banki forgalomban szo-
kásos letétkezelıi díjak a befektetıknek szánt 
éves- és féléves jelentések valamint megszőn-
tetésrıl szóló tájékoztatás nyomdai-, terjesz-
tési és közzétételi költségei, a befektetési je-
gyek kibocsátási- és visszaváltási árának va-
lamint a hozamkifizetésrıl szóló információk 
közzétételének költségei, a célalapok vizsgá-
latának költségei, az esetleges adók, valamint 
az adóalapok (Besteuerungsgundlage)   köz-
zétételének költségei, továbbá az igények jogi 
úton való érvényesítésének és végrehajtásá-
nak költségei.  

Ellentételezésként telljes mértékben az adott 
részalap bevételezi a célalapok kezelıi által 
az Alapkezelınek fizetett állománykövetı juta-
lékot (Vertriebsfolgeprovision).  

Amennyiben egy részalap olyan másik UCITS 
és/vagy egyéb UCI befektetési jegyeit szerzi 
meg, melyet közvetve vagy közvetlenül egy 
másik olyan társaság kezel, amelyhez az 
Alapkezelı közös irányítás vagy ellenırzés 
révén vagy jelentıs közvezett vagy közvetlen 
részesedés révén kapcsolódik, akkor a másik 
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UCITS vagy UCI befektetési jegyeinek rész-
alap által történı jegyzéséért vagy visszavá-
sárlásáért nem számítanak fel kibocsátási-, 
forgalmazási- vagy visszaváltási jutalékot. Ha 
egy részalap ilyen jellegő UCITS-ba vagy UCI-
ba fektet be, úgy a részalapnak felszámított 
díjak (alapkezelési díj, a  befektetési tanács-
adói díj/megbízott alapkezelık díja, a letétke-
zelı díja) – amennyiben ezek a díjak ugyan-
azokat a kedvezményezetteket illetik – ezen 
résszel arányosan csökkennek. Más befekte-
tési alapokba történı befektetés a költségek 
megduplázódásához vezethez, amit az 
auditált  beszámolóban kimutatnak. A célala-
pokban szokásos banki feltételek mellett sze-
reznek részesedést, így a költségek megdup-
lázódása alapvetıen csak csekély mértékben 
fordulhat elı. Ezen felül az esetlegesen elért 
díjkedvezményeket a részalap javára jóváír-
ják.  

Az éves- és féléves jelentésekben nyilvános-
ságra hozzák az olyan kibocsátási- és vissza-
váltási jutalékokat, amit a részalapoknak más 
befektetési formák  befektetési jegyeinek 
megszerzéséért vagy visszaváltásáért számí-
tottak föl. Nyilvánosságra hozzák továbbá 
azokat a díjakat, amelyeket olyan alapkezelı 
vagy társaság számított föl alapkezelési díj-
ként valamely részalapnak a részalap által tar-
tott befektetési jegyek után, amelyhez az 
Alapkezelı részesedés révén kapcsolódik.  

 

14. Befektetésijegy-osztályok 

 

Az egyes befektetésijegy-osztályok kialakítása 
a Kezelési Szabályzat 7. szakaszában foglal-
taknak megfelelıen történik. Az Alapkezelı 
részalaponként egy vagy több befektetésijegy-
osztályban bocsát ki befektetési jegyeket. Az 
egyes részalapok befektetésijegy-osztályairól 
a Tájékoztató „A Bayern LB áttekintése” címő 
fejezetében találhatók információk.  
 
Az Alapkezelı a következı befektetésijegy-
osztályokban bocsáthat ki befektetési jegye-
ket:  
AL  
Hozamkifizetı (A), 
Kibocsátási jutalékot számítanak fel (L - Load) 
 

 ANL   
 Hozamkifizetı (A), 
 Forgalmazási jutalékot számítanak fel (NL - no 

Load) 
 
TL 
Tıkésítı (nem fizet hozamot, felhalmozó) (T) 
Kibocsátási jutalékot számítanak fel (L - Load) 
 

TNL 
Tıkésítı (nem fizet hozamot, felhalmozó) (T)  
Forgalmazási jutalékot számítanak fel (NL- no 
Load) 
 
InstAL 
Intézményi befektetık számára fenntartva 
(Inst) -  Hozamkifizetı (A) – Kibocsátási ju-
talékot számítanak fel (L - Load) 
 
InstANL 
Intézményi befektetık számára fenntartva 
(Inst) – Hozamkifizetı (A) Forgalmazási ju-
talékot számítanak fel (NL - no Load) 
 
InstTL 
Intézményi befektetık számára fenntartva 
(Inst)– Tıkésítı (nem fizet hozamot, felhal-
mozó) (T) - Kibocsátási jutalékot számítanak 
fel (L - Load) 
 
InstTNL:   
Intézményi befektetık számára fenntartva 
(Inst) - Tıkésítı (nem fizet hozamot, felhal-
mozó) (T) - Forgalmazási jutalékot számítanak 
fel (NL - no Load) 
 
Amennyiben valamely országban, ahol a be-
fektetési jegyeket forgalmazzák, valamilyen il-
leték-, vagy más fizetési kötelezettség merül 
fel, a befektetési jegyek kibocsátási ára ezen 
költségekkel nı. 
 
Az Alapkezelı saját mérlegelése szerint jogo-
sult bármely vételi ajánlat visszautasítására, il-
letve a befektetési jegyek kibocsátásának 
felfüggesztésére vagy korlátozására. 
(Részletek a Kezelési Szabályzat 5. sza-
kaszában találhatók.) 
 
 
15. „Hozamkiegyenlítési eljárás“ (Ertrag-
sausgleichsverfahren)  

 

Az Alapkezelı a részalapoknál un. hozamkie-
gyenlítési eljárást (Ertragsausgleichsver-
fahren) alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az üzleti 
év során felmerülı arányos hozamot, melyet a 
befektetési jegyet megszerzı személy a ki-
bocsátási ár részeként meg kell hogy fizessen, 
és melyet a befektetési jegyet eladó személy a 
visszaváltási ár részeként megkap, folyamato-
san elszámolják. A hozamkiegyenlítés 
kiszámítása során a felmerülı kiadásokat is fi-
gyelembe veszik.  

A hozamkiegyenlítési eljárás arra szolgál, 
hogy a hozamok és egyéb eszközök viszon-
ylatában azon ingadozást kiegyenlítse, amely 
a befektetési jegyek eladásával vagy 
visszaváltásával kapcsolatos nettó pénzbevé-
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telezés és nettó kifizetések miatt következik 
be.  Mert ellenkezı esetben minden likvid esz-
köz bevételezése csökkentené a hozamoknak 
a részalapok eszközértékéhez viszonyított 
hányadát, és minden kifizetés növelné azt.   

A hozamkiegyenlítési eljárás eredményét 
tekintve oda vezet, hogy a befektetési je-
gyekre jutó hozamkifizetési összeget nem be-
folyásolják az egyes részalapok illetve a be-
fektetésijegy forgalom elıre nem látható ala-
kulása. Ennek során tekintetbe veszik, hogy 
azok a befektetık, akik például rövid idıvel a 
hozamkifizetés elıtt szerzik meg a befektetési 
jegyet, a kibocsátási árnak a hozamra jutó 
részét hozamkifizetés formájában visszakap-
ják, holott az általuk befizetett összeg a hozam 
keletkezésében még nem játszott szerepet.  

 

16. Üzleti év  

 

Az alap és az egyes részalapok üzleti éve 
minden évben március 31-én végzıdik.  

 

17. Az Alap, illetve a részalapok 
megszőntetése és beolvadása 

 

17. 1. Megszőntetés 
 
Az Alapkezelı és a Letétkezelı egyetértésével 
bármikor sor kerülhet az Alap vagy egyes 
részalapok végelszámolására. Ezen túlmenı-
en az Alap megszőnik a 2002. december 20-
án kibocsátott, a kollektív befektetési vállalko-
zásokról szóló luxemburgi törvény 22. szaka-
szában meghatározott feltételek bekövetkezé-
se esetén is. 
Az Alap vagy egy részalap megszőntetésérıl 
szóló döntés meghozatalát követıen nem bo-
csátanak ki, és nem váltanak vissza több, az 
Alaphoz illetve az adott részalaphoz tartozó 
befektetési jegyet, kivéve, ha ez valamennyi 
befektetésijegy-tulajdonos számára egyenlı 
bánásmód biztosításával lehetséges. Errıl a 
befektetésijegy-tulajdonosokat a  Kezelési 
Szabályzat 16. szakaszában írtak szerint tájé-
koztatják. Az Alapkezelı az egyes részalapok 
vagyonát az adott részalap befektetésijegy-
tulajdonosainak érdekeit szem elıtt tartva ér-
tékesíti, a Letétkezelı pedig az Alapkezelı 
utasításainak megfelelıen a végelszámolási 
eljárás során kapott nettó bevételt - a végel-
számolás költségeinek levonását követıen - 
felosztja az adott részalap befektetésijegy-
tulajdonosai között, részesedésük arányában. 
Az Alap vagy valamely részalap végelszámo-
lása során befolyt olyan pénzösszeget, mely-
nek kifizetését a jogosult nem kérte, a Letét-

kezelı a jogosult befektetésijegy-tulajdonos 
javára letétbe helyezi a „Caisse de 
Consignation”–nál Luxemburgban. Az összeg 
kiadása iránti igény elenyészik, ha azt a letét-
be helyezéstıl számított 30 éven belül nem 
kérik.  
 
17.2. Beolvadás 
 
A részalapok az alább leírt feltételekkel ösz-
szevonhatók, úgy, hogy az Alap egyik rész-
alapját az Alap másik részalapjába beolvaszt-
ják. Lehetıség van továbbá a részalapok más 
kollektív befektetési vállalkozásba („UCI”) tör-
ténı beolvasztására is.  
Részalapok összevonására, illetve más kollek-
tív befektetési vállalkozásokba (UCI) történı 
beolvasztására az Alapkezelı döntése alapján 
kerülhet sor. 
Az Alapkezelı akkor határozhatja el részala-
pok összevonását, ha valamely részalap, illet-
ve valamennyi összevonásra kerülı részalap 
kezelése gazdaságilag hatékony módon már 
nem biztosítható, illetve ha a politikai-, vagy 
gazdasági helyzet megváltozik. Részalapok 
összevonása esetén az Alapkezelı ezzel kap-
csolatos szándékáról a  Kezelési Szabályzat 
16. szakaszban leírt módon közzététel útján 
tájékoztatja a beolvasztandó részalap vagy 
részalapok befektetésijegy-tulajdonosait, leg-
késıbb az összevonásról szóló határozat ha-
tálybalépése elıtt egy hónappal. A tájékozta-
tást követıen a befektetık jogosultak befekte-
tési jegyeiket, vagy azok egy részét nettó esz-
közértéken, bármilyen egyéb költség felszámí-
tása nélkül visszaváltani. Egy részalap vala-
mely másik kollektív befektetési vállalkozásba 
való bevitelére csak akkor van mód, ha ezen 
UCI a 2002. december 20-i kollektív befekte-
tési vállalkozásokról szóló luxemburgi törvény 
I. része értelmében kollektív befektetési vállal-
kozásnak minısül. A részalap másik luxem-
burgi jog szerinti UCI-ba való bevitele egye-
bekben a fent kifejtett szabályok szerint törté-
nik. Egy részalap más állam joga (azaz nem 
luxemburgi jog) szerint alapított kollektív be-
fektetési vállalkozásba („külföldi UCI”) is bevi-
hetı. Ebben az esetben össze kell hívni az 
adott részalaphoz tartozó befektetési jegyek 
tulajdonosainak győlését. Az egész részalap 
külföldi befektetési vállalkozásba történı bevi-
telére csak az adott részalaphoz tartozó vala-
mennyi befektetésijegy-tulajdonosának egy-
hangú hozzájárulása esetén van lehetıség. 
Egyhangú döntés híján csak azon befektetık 
befektetési jegyei vihetık be a külföldi UCI-ba, 
akik ehhez hozzájárultak. A befektetésijegy-
tulajdonosok, örököseik vagy más jogosultak 
nem követelhetik az Alap vagy egy részalap 
megszőntetését vagy felosztását.  
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18. Adókkal kapcsolatos tájékoztatás 
 
A részalapok vagyonát Luxemburgban adó 
(Taxe d’Abonnement) terheli, melynek  mérté-
ke jelenleg a részalap nettó eszközértékének 
évi 0,05 %-a. Az intézményi  befektetık szá-
mára fenntartott befektetésijegy- osztállyal 
rendelkezı részalapok esetében a Taxe 
d’Abonnement éves mértéke erre a 
befektetésijegy-osztályra nézve 0,01%. A  
Taxe d’Abonnement-et jelenleg negyedévente, 
az egyes részalapoknak a negyedév utolsó 
napján fennálló nettó eszközértéke alapján ha-
tározzák meg.  
A potenciális befektetıknek ajánlatos a lakó-
helyük szerinti ország befektetési jegyek jegy-
zésével, vásárlásával, birtoklásával és eladá-
sával kapcsolatos törvényeit és rendeleteit ta-
nulmányozni, és szükség esetén ügyvéd vagy 
adótanácsadó segítségét igénybe venni. 
Azokat a befektetési jegy tulajdonosokat, akik 
Luxemburgban állandó lakhellyel nem rendel-
keznek, illetve ott nem honosak, és  részükre 
Luxemburgban tartózkodási engedély sem ke-
rült kiadásra, az Alapban és a Részalapokban 
tartott részesedésük után jelenleg nem terheli 
luxemburgi tıkenyereség-, jövedelem, forrás-, 
ajándékozási-, örökösödési vagy más luxem-
burgi adó. Az Alap vagyonának befektetésébıl 
származó bevételek adófizetési kötelezettség 
alá eshetnek azonban azon más országokban, 
ahol az Alap vagyonát befektetik. Sem az 
Alapkezelı, sem  a Letétkezelı nem szerez be 
ezen adókra  vonatkozó igazolást az egyes 
befektetık illetve a befektetık összessége ré-
szére 
 
Az EU-kamatadóztatásról szóló irányelvnek 
megfelelıen (a továbbiakban „Irányelv“), mely 
2005. július 1-ével lépett hatályba, nem zárha-
tó ki, hogy bizonyos esetekben illetve bizo-
nyos országokban forrásadót vetnek ki, 
amennyiben valamely kifizetıhely hozamkifi-
zetést eszközöl illetve valamely részalapnak a 
befektetési jegyeit visszavásárolja, és ezen 
összegek haszonhúzója egy olyan természe-
tes személy, aki egy másik tagállamban bír il-
letıséggel.   
Ezen hozamkifizetések és visszaváltások ese-
tében a forrásadó mértéke 2008. június 30-ig 
15%,  2011. június 30-ig  20%,  azt követıen 
pedig  35%, kivéve azt az esetet, ha az érintett 
magánszemély kifejezetten kérelmezi, hogy az 
irányelv szerinti információcsere rendszer ke-
retébe tartozzon.  
A befektetési jegy tulajdonosok az esetlege-
sen levont forrásadót saját országukban fel-
merült jövedelemadó-fizetési kötelezettségük-
be beszámíttathatják.  
 
A potenciális befektetıknek ajánlatos a lakó-
helyük szerinti ország befektetési jegyek jegy-

zésével, vásárlásával, birtoklásával és eladá-
sával kapcsolatos törvényeit és rendeleteit ta-
nulmányozni, és szükség esetén ügyvéd vagy 
adótanácsadó segítségét igénybe venni. 
 
19. Tájékoztatás a németországi befektet ık 
részére a külföldi befektetési formákból 
származó hozamok adóztatásáról  
 
19.1. Adóköteles jövedelmek   
 
A németországi illetıségő magánbefektetık 
esetében a részalapok kifizetett és/vagy kifize-
tettként kezelendı (tıkésített) (thesaurierte) 
hozama, mint tökevagyonból 
(Kapitalvermögen) származó jövedelem jöve-
delemadó fizetési kötelezettség alá esik. A 
magánbefektetınek a jövedelmét bontva kell 
megadnia, mint „kamatok és más hozamok“ 
(„Zinsen und andere Erträge“) (teljesen adókö-
teles) és mint „osztalékok-féljövedelemeljárás“ 
(„Dividenden- Halbeinkünfteverfahren“) (csak 
fele részben adóköteles). Az értékpapírügyle-
tekbıl illetve határidıs ügyletekbıl származó, 
kifizetett elidegenítési nyereség 
(Veräußerungsgewinn) valamint a jegyzési 
jogból származó jövedelmek   
(Bezugsrechtserlöse)  adómentesek.  
Üzleti befektetık (betriebliche Anleger) 
esetében ezen bevételek adószempontból 
üzleti bevételnek (Betriebseinnahme) 
minısülnek.   A német és külföldi 
részvénytársaságok osztaléka,  valamint a 
részvényekkel kapcsolatos értékpapír ügyletek 
esetében kifizetett elidegenítési nyereség 
(Veräußerungsgewinn) - az 
„Investmentsteuergesetzes“ nevő törvény 
hatálya alatt végrehajtva – „Körperschaft“-nak 
minısülı jogalanyok esetében adómentes. 
Személyegyesítı társaságok 
(Personengesellschaften) és más vállalkozók 
(Unternehmer) esetében csak fele részben 
adókötelesek. Minden egyéb kifizetett 
elidegenítési nyereség (Veräußerungsgewinn) 
teljes mértékben adóköteles.  
 
 
19.2. Közbens ı nyereség 
(„Zwischengewinn“) 
 
A közbensı nyereség megállapítására és 
közzétételére valamint a közbensı nyereség 
megadóztatására vonatkozó  kötelezettséget, 
ami 2004. januárjában teljesen megszőnt, 
2005. január 1-el újra bevezették.  
Ennek megfelelıen a  befektetési alapoknak 
illetve társaságoknak a közbensı nyereséget 
tızsdei naponként meg kell állapítania, és a 
visszaváltási árral együtt közzé kell tennie. 
Közbensı nyereségnek minısülnek a 
befektetıkhöz a befektetési jegyek 
visszaváltása, elidegenítése, 
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engedményezése során a visszaváltási ár 
részeként befolyó  kamatok, kamatokra 
vonatkozó követelések, valamint külföldi és 
belföldi befektetési formákból eredı bevételek  
és közbensı nyereségek.  
A visszaváltási ár részeként bevételezett 
közbensı nyereség a németországi illetıségő 
magánbefektetık esetében adóköteles.  
 A befektetı által a befektetési jegy 
megszerzésekor a kibocsátási ár részeként 
megfizetett közbensı nyereség mint negatív 
jövedelem az adott naptári évben a 
bevételezett közbensı nyeresébıl vagy egyéb 
hozamból, pl. a befektetési jegyek után fizetett 
hozamkifizetésbıl, levonható. A bevételezett 
közbensı nyereség illetve a kifizetett és/vagy 
tıkésített kamatjövedelm adókötelezettsége 
így csak a befektetı általi konkrét birtoklás 
idejére vonatkozik.  
 
19.3. Tıkenyereségadó 
(Kapitalertragsteuer)  
 
Amennyiben a befektetı befektetési jegyei 
Németországban vannak értékpapír letétben, 
a letétkezelı hitelintézet mint kifizetıhely  
hozamkifizetés esetén 30% adót von le a 
kifizetésre kerülı tökenyereségadó-köteles 
jövedelembıl (a továbbiakban kamat és más 
hozam).   
Tökésítés (Thesaurierung) esetében ezzel 
szemben nem kerül sor adó levonására.  
A befektetési jegy elidegenítése esetén a 
Németországban lévı kifizetıhely 30 % adót 
von le a visszaváltási árban benne foglalt 
közbensı nyereségbıl - adott esetben 
csökkentve a fizetett közbensı nyereséggel -  
és a kumulált hozamból.  
A német kifizetıhely mellızi a tıkejövedelem 
adó levonását olyan befektetı esetében, aki  
kellı idıben bemutatja a mentesítésre 
vonatkozó megbízást („Freistellungsauftrag“)  
(tıkenyereségadó-köteles jövedelemrész után 
egyéni adózó esetén legfeljebb 1.421 EUR, 
közösen adózó házaspárok esetén pedig 
legfeljebb 2.842 EUR), az adókötelezettség 
fenn nem állásáról szóló igazolást 
(„Nichtveranlagungs(NV)-Bescheinigung“) 
vagy – külföldi illetıségő befektetı esetén – a 
külföldi minıségrıl szóló igazolást. 
Amennyiben a befektetési jegy üzleti 
tulajdonban (Betriebsvermögen) van, az 
adólevonás nem mellızhetı.  
 
Amennyiben a befektetési jegyet nem belföldi 
hitelintézetnél tartják értékpapír letétben 
(Nichtdepotfall), a tıkenyereségadó - levonás 
mértéke 30%-ról 35%-ra nı.  
Amennyiben egy belföldi befektetésijegy-
tulajdonos esetében a kifizetett vagy tıkésített 
(thesaurierte) hozam után tıkenyereségadót 
vontak le, a befektetı adóigazolást kap a 

levont tıkenyereség adóról a letétet kezelı 
helytıl.   
A belföldi befektetınek ezt követıen 
lehetısége van arra, hogy az igazolt 
adólevonást a jövedelemadó – vagy társasági 
adó fizetési kötelezettségébe beszámíttassa.  
A 2006. július 19-i 2007-es adómódosító 
törvény  (BGBl. I S. 1652) eredményeként a 
„mentes megtakarítás“ (Sparer-Freibetrag) 
összegét   2007. január 1-ével egyéni 
adózóknál 750 euróra, együttes adózóknál 
pedig 1.500 euróra csökkent.  
Tekintettel a tıkenyereségadó esetén alkal-
mazott (változatlan) „mőködési költség“  (Wer-
bungskosten) átalányra, a tıkebefektetésbıl 
származó bevételek esetében 2007. január 1-
tıl egyéni adózás esetén már csak legfeljebb 
801 euró, együttes adózás esetén pedig  leg-
feljebb 1.602 euró mentesíthetı a tıken-
yereségadó levonás alól.  
 
19.4. Szolidaritási járulék (Soli-
daritätszuschlag)  
 
A Német Szövetségi Köztársaságban 1995. 
január 1. óta a tıkenyereség adóra szoli-
daritási járulékot vetnek ki, melynek mértéke 
jelenleg 5,5 százalék. A szolidaritási járulék – 
úgy mint a tıkejövedelem adó – az 
adókötelezettségbe beszámítható.  
Amennyiben tıkenyereség adót nem kell 
fizetni - pl. megfelelı mentesítésre vonatkozó 
megbízás („Freistellungsauftrag“) vagy 
adókötelezettség fenn nem állásáról szóló 
igazolás („NV-Bescheinigung“) megléte esetén  
- nem kell szolidaritási járulékot fizetni.  
 
19.5. Külföldi forrásadó  
 
Az Alap külföldi hozamából a származási or-
szágban bizonyos esetekben forrásadót von-
nak le. A befektetık szempontjából a for-
rásadó adójogi szempontból az alábbiakkal 
jár: 
Amennyiben az Alap - lehetıségével élve - a 
külföldi adókat már az adóköteles jövedelem 
megállapításakor „mőködési költségként“ 
(Werbungskosten) levonja (választási jog), ak-
kor a befektetık részérıl már nincs lehetıség 
ennek a beszámítására vagy levonására.  
 
Amennyiben azonban nem az a helyzet, hogy 
a külföldi adókat már az Alap levonta mint 
„mőködési költséget“ (Werbungskosten) az 
adóköteles jövedelem megállapításakor, akkor 
a külföldi forrásadó, amennyiben az nem 
adómentes jövedelemre vonatkozik, kérésre a 
jövedelem megállapításakor levonható, vagy a 
befektetı német személyi jövedelemadó- il-
letve társasági adó azon részébe 
beszámítható, ami az adott kölföldi jövedel-
mekre vonatkozik.  
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19.6. Elidegenítési ügyletek 
(Veräußerungsgeschäfte) 
 
A magánszemélynek a befektetési jegyek 
elidegenítésébıl származó nyeresége 
adóköteles, amennyiben a befektetési jegyet 
nem tartotta 12 hónapnál hosszabb ideig 
magántulajdonában (spekulációs határidı). A 
veszteségek elszámolhatóak nyereségekkel 
szemben, az elızı évi és a következı évek 
nyereségét is ideértve.  
Üzleti tulajdonban (Betribesvermögen) lévı 
külföldi befektetési jegyek elidegenítésébıl 
származó nyereség adózására speciális 
szabályok vonatkoznak: Amennyiben ez az 
elidegenítési nyereség  belföldi vagy külföldi 
részvényekbıl ered, (birtoklási idıvel arányos 
részvénnyereség- „besitzzeitanteiliger Akti-
engewinn“), akkor csak fele részben 
adóköteles (személyegyesítı társaságok 
/Personengesellschaften/ és egyéb vállalatok 
/sonstige Unternehmen/ esetében) vagy 
adómentesek (tıkeegyesítı társaságok 
/Kaptalgesellschaften/ esetében.) Amennyiben 
az elidegenítési nyereség adott esetben a 
DBA szerint adómentes ingatlanhozamból és 
ingatlannyereségbıl (Immobilienertrag- und 
Gewinn) ered (birtoklási idıvel arányos ingat-
lannyereség  - besitzzeitanteiliger Immo-
biliengewinn), akkor adómentes. Ez megfe-
lelıen vonatkozik az elidegenítési veszteségre 
és a befektetési jegyek részértékleírására 
(Teilwertabschreibungen).   
A részvénnyereséget (Aktiengewin) és az in-
gatlannyereséget (Immobiliengewinn) az Ala-
pra nézve megállapítják, és százalékos for-
mában közzéteszik. Az üzleti befektetıknek a 
birtoklási idıvel arányos részvény -és ingat-
lannyereséget a közzétett százalékok alapján 
maguknak kell megállapítaniuk.  
 
19.7. Adókat érint ı közzétételek  

 

A fent említett adóztatási alapelvek (un. 
transzparens adóztatás) csak akkor 
érvényesek, ha minden adóalapot (Be-
steuerungsgrundlage) a német InvStG 5 §  1 
bekezdése szerint közzétettek (un. adójogi 
közzétételi kötelezettség). Ez akkor is irán-
yadó, ha a részalapok más befektetési alap-
ban szereztek részesedést („Zielfonds“ (céla-
lap) az  InvStG 10 §-a szerint) és ezek a céla-
lapok saját közzétételi kötelezettségüknek 
eleget tettek.  

Az Alapkezelı minden számára hozzáférhetı 
adóalapot közzétesz.  

A szükséges közzététel ugyanakkor nem ga-
rantálható, ha egy részalap egy célalapokban 

szerzett részesedést, és azok nem tesznek 
eleget adójogi közzétételi kötelezettségének.  

Ebben az esetben az adott célalap hozamki-
fizetését és a közbensı nyereségét 
(Zwischengewinn) valamint az elızı naptári 
évi értéknövekedésének 70%-át  (de legalább 
a visszaváltási ár 6%-át) adóköteles jövedel-
emnek tekintik az adott részalap szintjén.  

 

Figyelemfelhívás 

 

Az adókkal kapcsolatos fenti megál-
lapítások a jelenlegi jogi helyzeten alapul-
nak.  Nincs azonban biztosíték arra, hogy 
az adójogi megítélés  a jogalkotásnak, íté-
lkezési gyakorlatnak,  vagy a pénzügyi 
felügyelet által kiadott iránymutatásoknak 
köszönhet ıen nem fog változni. A fenti 
tájékoztatás nem helyettesíti az adótanác-
sadás igénybevételét.  
 
Az információk az alap minden 2003. decem-
ber 31. után üzleti évébıl származó hozam 
adóztatására vonatkoznak, és olyan alapok 
esetében irányadóak, melyek az  „Investment-
steuergesetz“ nevet viselı törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségüknek maradéktalanul 
eleget tesznek..   
A közbensı nyereséggel kapcsolatos infor-
mációk a befektetési jegyek 2004. december 
31. utáni visszaváltására, elidegenítésekre és 
megszerzésére vonatkoznak.   
      
 
20. Külföldi befektetési alapokkal kapcsola-
tos adózásról szóló információk ausztriai 
magánbefektet ıknek 
 
A hozamok adóztatásával kapcsolatosan 
jelent Tájékoztatóban foglalt információk csak 
általános szemléletet nyújtanak  a külföldi be-
fektetési alapba fektetı osztrák magánbefek-
tetıknek. Az itt nyújtott tájékoztatásból nem 
lehet következtetéseket levonni az egyes be-
fektetık individuális adózására vonatkozóan.  

Az individuális befektetıket érintı adójogi 
kérdések végsı megítélése csak adótanác-
sadó vagy könyvvizsgáló segítségével 
történhet. Az osztrák adójog értelmében alap-
vetıen minden a befektetési jegyre jutó ho-
zamkifizetés illetve az alap által beszedett és 
nem a költségek fedezésére vagy hozamki-
fizetésre fölhasznált osztalék, kamat vagy más 
hozam tıkenyereségnek minısül és 
adóköteles.  

Az Alap maga nem adóalany, hanem a ho-
zamokat a „Durchgriffsprinzip“-nek („áttörés 



 
 
 

29 

elve“) megfelelıen a befektetésijegy- tula-
jdonosoknak tudják be.   

Alapvetıen két hozamkomponens különböz-
tethetı meg:  

- kifizetettel  egy tekintet alá esı  
rendes hozam („ausschüttungsglei-
cher ordentlicher Ertrag“): ez 
magában foglalja az osztalékokat, 
kamatokat és más jövedelmeket, 
csökkentve az Alapnál felmerült vala-
mennyi kiadással. Amennyiben a 
kiadások a rendes hozamot 
meghaladják, akkor a  különbözetet az 
állagnyereség (Substanzgewinn) 
terhére kell elszámolni.   

- Magánvagyonban adóköteles állagn-
yereség: ez magában foglalja  a rész-
vényekbıl eredı árfolyam- nyereség/ 
veszteség mínusz a rendes hozamot 
meghaladó kiadások eredményeként 
kapott összeg 20 %-át. A hitelviszonyt 
megtestesítı értékpaprokból (For-
derungs-wertpapieren) és az azokhoz 
kapcsolódó származtatott (derivatív) 
ügyletekbıl származó állagnyereség 
egészében adómentes.  

Az alap által kifizetett hozamot a befektetı a 
bevételezés idıpontjában szerzi meg (té-
nyleges bevételezés). Amennyiben az alap 
hozamát nem fizetik ki a befektetıknek, ezen 
hozamok (az állagnyereséget is ideértve) a 
jelenlegi jogi helyzet szerint az üzleti év 
végétıl számított 4 hónap elteltével kifizetett-
nek minısülnek (fiktív bevételezés).  

A befektetési alapok hozama alapvetıen jöve-
delemadó fizetési kötelezettség alá esik. 
Amennyiben egy alap befektetési jegyeit egy 
osztrák hitelintézetnél tartják letétben, akkor  a 
hozam a tıkenyereséadó rendszer (Kapitaler-
tragsteuer-System (KESt ) hatálya alá tartozik. 
A pontos adójogi megítélés attól függ, hogy a 
külföldi alapkezelı mind napi mind éves szin-
ten beviszi-e az adóadatokat a német bank-
rendszerbe az Österreichische Kontrollbank 
(OeKB)-on keresztül, vagy  legalább egy osz-
trák adójogi képviselın keresztül lejelenti-e a 
hozamkomponenseket az osztrák 
Pénzügyminisztériumnak (Bundesministze-
rium für Finanzen, BMF). Eszerint az alapok 3 
kategóriába  sorolhatóak:  

1) „Lejelentı alap“ (un. „Meldefonds“) 

Amennyiben a külföldi alap lejelenti az adato-
kat az OeKB-nek, akkor a letétkezelı bank 
levon a befektetıtıl 25% tıkenyereség adót 

(KESt) a kifizetett hozam adóköteles része, a  
kifizetettel egy tekintet alá esı  hozam, és a 
magánvagyonban adóköteles állagnyereség 
után.   

Az alap ilyenkor ugyanazokat az adatokat 
szolgáltatja mint az osztrák alapok, és a be-
fektetı végsı adóztatás alá esik (az általa 
fizetett adó ezáltal végsı adótehernek mi-
nısül), a lejelentı alapból (Meldefonds) eredı 
hozamot már nem kell feltüntetnie az 
adóbevallásában. Ilyenkor ún. 
„Sicherungssteuer“-t („biztosítéki adót“)  adót 
sem kell fizetni (ld. 2).  

VALAMENNYI AUSZTRIÁBAN 
FORGALMAZOTT RÉSZALAP LEJELENT İ 
ALAP (MELDEFONDS),  ÉS EZÉRT VÉGSİ 
ADÓZTATÁS ALÁ ESIK  

2) „Fehér nem-lejelentı alap“ – (nicht 
Meldefonds, weiss) 

Ha egy külföldi alap nem jelent le adatokat az 
OeKB-nak, azonban évente egyszer egy 
osztrák adójogi képviselın keresztül lejelenti a 
hozamkomponenseket  a 
Pénzügyminisztériumnak  (Bundesministerium 
für Finanzen - BMF), akkor „fehér alapról“ van 
szó. Azon részalapok részére, amiket 
Ausztriában nyilvánosan forgalmaznak, a 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse 
Aktiengesellschaft (Seitzergasse 2-4, A-1010 
Bécs) lett kinevezve a Befektetési Alapokról 
szóló törvény („InvFG“) szerinti adójogi 
képviselınek BMF elıtti eljárásra. Ezek a 
részalapok ezáltal teljesítik a „fehér alap“ 
minısítéshez szükséges feltételeket.  

A fehér alapoknál, melyek nem minısülnek 
lejelentı alapnak (ld. 1 pont), a letétkezelı 
banknak mint kuponkifizetı helynek le kell 
vonnia 25 % tıkenyereség adót (KESt) a teljes 
hozamkifizetés után. Az ausztriai 
kifizetıhelyen keresztül történı hozamkifizetés 
után levont tıkenyereség adó (KESt) 2003 
március 31. után a személyi jövedelem adó 
szempontjából végsı adóteher hatású.   

Továbbá valamennyi ki nem fizetett hozamot 
(rendes, kifizetettel egy tekintet alá esı hozam 
és állagnyereség) föl kell venni a 
jövedelemadó bevallásba, és 25 % -os 
speciális jövedelemadó fizetés alá esik.  Az 
adójogi képviselı által igazolt, kifizetettel egy 
tekintet alá esı hozamokat a 
Pénzügyminisztérium  (Bundesministerium für 
Finanzen) alábbi honlaján teszik közzé: 



 
 
 

30 

(http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation
/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/Aussc
httungsgleiche 4222/ start.htm). 

Ezen túl merül föl az ún. „Sicherungssteuer“, 
mely a befektetıt hivatott „kényszeríteni“ az 
alapból származó jövelem leadózására. A 
letétkezelı hitelintézet köteles a befektetı 
december 31-én az alapban lévı állománya  
után a naptári évben megállapított utolsó 
visszaváltási ár 1,5 % -át kitevı biztosítéki 
adót (Sicherungssteuer) levonni. Amennyiben 
a befektetési jegyet év közben eladják, vagy 
egy másik bel- vagy külföldi letétkezelıhöz 
átviszik, a  biztosítéki adó mértéke – a 
megszerzés idıpontjától függetlenül -  a 
befektetési jegy elidegenítése vagy más 
értékpapír letétkezelıhöz történı átvitele 
idıpontjában utoljára megállapított 
visszaváltási ár 0,125 % az elidegenítés 
idıpontjának megfelelı hónappal szorozva 
(z.B. pl. vétel idıpontja  március 15, eladás 
idıpontja december 20 = 12  x 0,125, azaz  
1,5%). A biztosítéki adó (Sicherungssteuer) 
levonása elmaradhat, ha az adóköteles 
személy a letétkezelıt olyan mértékben 
felmenti a titoktartási kötelezettség alól, hogy 
ez utóbbi a befektetıre illetékes adóhatóságot  
értesíteni tudja arról,  hogy a befektetınek  
külföldi befektetési alapban van részesedése. 
Ezáltal biztosítva van, hogy az ügyfél eleget 
tesz adófizetési kötelezettségének 
(nyilvánosságra hozatali nyilatkozat, 
„Offenlegungserklärung“). A biztosítéki adót a 
letétkezelı bank vonja le, és továbbítja az 
adóhivatalnak. Ez a befektetı számára nem 
minısül végsı adótehernek, de a hozammal 
egy tekintet alá esı összeg késıbbi 
felvételekor az adóbevallásba beszámítható a 
jövedelemadóba.  

3) „Fekete nem-lejelentı alap“ (nicht 
Meldefonds, schwarz)   

Amennyiben sem az OeKB felé nem történik 
adatszolgáltatás, sem pedig adójogi 
képviselın keresztül nem jelentik le a 
kifizetettel egy tekintet alá esı hozamot a 
BMF-nek, akkor „fekete alapról“ van szó, ami 
átalányadózás alá esik. Az adóalap a naptári 
évi értéknövekedés 90 %-a vagy a naptári 
évben megállapított  utolsó visszaváltási ár 10 
%-a közül a nagyobb. Az átalányösszeg 25 % 
külön jöedelemadó mérték alá esnek. A 
befektetési jegyek év közbeni elidegenítése 
esetén az elidegenítés idıpontjában irányadó 
visszaváltási ár és a lezárt üzleti évben 
megállapított utolsó viszaváltási ár  
különbözete -de legalább az elidegenítéskor 
alkalmazott visszaváltási ár 0,8 %-a az 
elidegenítés naptári évének minden 

megkezdett hónapjára -  esik a 25%-os 
átalányadózás alá. Az egész évi hozam 
megadása is megengedett. Ez a befektetési 
jegyek év közbeni megszerzése esetén is 
megfelelıen alkalmazandó. 

A megfelelıen adózó külföldi befektetési 
jegyek mentesek az öröklési adó alól. 
Ajándékozási adó szempontjából a befektetési 
jegyeket a visszaváltási áron kell feltőntetni az 
adóbevallásban (tızsdei árfolyam, közzétett 
érték).  

Figyelmeztetés 
Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a jogi helyzet és a közigazgatási gyakorlat 
változása a fenti összefoglaló 
módosításához illetve kiegészítéshez 
vezethet.   
 
21. Kiszervezés 

 

Az Alapkezelı az alábbi feladatokat ruházta át 
más vállalkozásokra:  

Az Alap és valamennyi részalap központi 
adminisztrációját kiszervezték a UNION 
FINANCIAL SERVICES S.A. nevő társaságba.  

Az egyes részalapok kockázatának mérését a 
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
végzi. 

 

22. Éves és féléves jelentések, 
értékesítéshez kapcsolódó egyéb 
dokumentumok  

 

Az éves és féléves jelentések, valamint a 
hatályos Egyszerősített Tájékoztató és a 
Tájékoztató a Kezelési Szabályzat hatályos  
változatával térítésmentesen rendelkezésre áll 
az Alapkezelınél, valamint a  
www.bayerninvest.lu honlapon.  

 

23. Könyvvizsgáló  

Az Alap, a részalapok és az éves jelentés 
vizsgálatát a KPMG Audit S.à r.l., (9, Allée 
Scheffer, L-2520 Luxemburg) végzi.  

 

24. Kifizetés a befektet ıknek, jelentések 
terjesztése, egyéb információk  

  

A Letétkezelı igénybe vétele révén biztosított, 
hogy a befektetık a kifizetésre kerülı hozamot 
megkapják és befektetési jegyeiket visszavált-
hassák. A jelen Tájékoztatóban említett, be-
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fektetéssel kapcsolatos információkhoz az 
„Alapvetı információk“ címet viselı 1. fejezet-
ben megjelölt módon férhetnek hozzá a befek-
tetık.  

 

25. A NÉMETORSZÁGI ÉS AUSZTRIAI BE-
FEKTETİKNEK SZÓLÓ KIEGÉSZÍT İ IN-
FORMÁCIÓK 
 
Ausztriában és Németországban a befektetési 
jegyek kibocsátási ára, visszaváltási ára, va-
lamint minden egyéb, a befektetésijegy-
tulajdonosoknak szóló közlemény és informá-
ció a jelen Tájékoztatóban és Egyszerősített 
Tájékoztatóban megjelölt németországi és 
ausztriai kifizetıhelyeken és információs he-
lyeken hozzáférhetı. A befektetésijegy-
tulajdonosok szintén ezeken a helyeken  sze-
rezhetik be térítésmentesen a Tájékoztatót, az 
Egyszerősített Tájékoztatót a Kezelési Sza-
bályzatot, az éves és féléves jelentést, a be-
fektetési jegyek megszerzéséhez, és itt tekint-
hetik meg a Letétkezelıvel kötött szerzıdést, 
a központi adminisztrációra illetve szolgáltató- 
és regisztrációs központra vonatkozó szerzı-
dést, a megbízott alapkezelı szerzıdéseket, a 
befektetési tanácsadóval kötött szerzıdése-
ket. A befektetési jegyek kibocsátási árát, visz-
szaváltási árát, továbbá minden egyéb, befek-
tetıknek szóló közzétételköteles információt a 
„Börsen Zeitung ” és a „Die Presse ” címő la-
pokban tesznek közzé, a vonatkozó német il-
letve osztrák jogszabályok követelményeivel 
összhangban. 
 
A németországi és ausztriai befektetık részé-
re befektetési jegyeik visszaváltási árának és 
hozamának kifizetése, valamint bármely 
egyéb kifizetés teljesítése a Német Szövetségi 
Köztársaság illetve Ausztria területén lévı kifi-
zetıhelyeken történik.  
 
Ausztriában a következı részalapok hozhatók 
nyilvánosan forgalomba: BayernLB Rendite 
Fonds, BayernLB Europa Fonds, BayernLB 
Pharma Global Fonds, BayernLB TeleTech 
Fonds, BayernLB Convertible Bond Fonds 
 

26. Magyarországi befektet ıknek szóló ki-
egészítı információk  
 
A befektetési jegyek kibocsátási és visszavál-
tási ára, valamint minden egyéb,  a magyaror-
szági befektetıknek szóló közlemény és in-
formáció a jelen Tájékoztatóban és Egyszerő-
sített Tájékoztatóban megjelölt magyarországi 
forgalmazási- és kifizetıhelyeken szerezhetı 
be. Ugyanezen helyeken szerezhetik be a 
magyarországi befektetési jegy tulajdonosok a 

Tájékoztatót, az Egyszerősített Tájékoztatót, a 
Kezelési Szabályzatot, a BayernLB Alap 
egyes részalapjaiba tartozó befektetési jegyek 
magyarországi forgalmazására vonatkozó 
speciális szabályokat, az éves- és féléves je-
lentéseket, a befektetési jegyek megszerzé-
séhez szükséges egyéb dokumentumokat,  és 
itt tekinthetik meg a jelen  Tájékoztatóban 
megjelölt szerzıdéseket, valamint az Alapke-
zelı alapszabályát.  
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközér-
tékeket az MKB Bank Zrt. internetes oldalán, 
az alábbi cím alatt 
http://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/b
efektetesi_alapok/bayernlb/arfolyamok_es_ko
ndiciok/  teszik közzé...  
 
A magyarországi befektetık részére a befek-
tetési jegyeik visszaváltási árának és hoza-
mának kifizetése, valamint bármely egyéb kifi-
zetés teljesítése a Margyarország területén lé-
vı forgalmazási - és kifizetıhelyeken történik.  
 

 

27. Az Alapkezel ı által kezelt további be-
fektetési formák 

 

Az Irányelvnek  megfelelı befektetési formák:  

DKB, egy esernyıs szerkezető luxemburgi 
alap, mely az alábbi 9 részalapból áll:   

• DKB Europa Fonds 

• DKB Osteuropa Fonds 

• DKB Nordamerika Fonds 

• DKB Asien Fonds 

• DKB Pharma Fonds 

• DKB TeleTech Fonds 

• DKB Neue Bundesländer Fonds 

• DKB Zukunftsfonds 

• DKB Ökofonds 

 

BayernLB Invest, egy esernyıs szerkezető 
luxemburgi alap, mely az alábbi részalapból 
áll:   

•  BayernLB Invest KOMM-2-Fonds 

 

BILKU 1, egy esernyıs szerkezető 
luxemburgi alap, mely az alábbi 
részalapokból áll:  

• BILKU 1 EPOS Founds 
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HUK- Vermögensfonds, egy esernyıs 
szerkezető luxemburgi alap, mely az alábbi 
részalapokból áll: 

• HUK-Vermögensfonds Basis 
• HUK-Vermögensfonds Balance 
• HUK-Vermögensfonds Dynamik 
 

ALTIM, egy esernyıs szerkezető luxemburgi 
alap, mely az alábbi részalapokból áll: 

ALTIM Tungsten Equity Market Neutral 
Fonds 

 

2009. februári állapot  

 

28. Tájékoztatás a vev ı visszavonási 
jogáról a német „Investmentgesetz“ 
(Befektetésekr ıl szóló törvény) 126. §-a 
értelmében  („házaló kereskedelem“)  

Tájékoztatás a német Befektetésekrıl szóló 
törvény 126. §-a alapján   

1. Ha a befektetési jegyek vevıjét az 
eladó vagy az eladásban közvetítı 
szerepet betöltı személy 
üzlethelyiségén kívül történı szóbeli 
tárgyalások útján vételre irányuló 
jognyilatkozat tételére bírják rá, a 
vevıt ezen nyilatkozata csak akkor 
köti, ha azt az Alapkezelıvel szemben  
két héten belül nem vonta vissza. 
Ugyanez vonatkozik arra az estre is, 
ha az eladónak vagy az eladásban 
közvetítı szerepet betöltı személynek 
nincs állandó üzlethelyisége. 
Amennyiben a német Polgári 
Törvénykönyv 312b §-a értelmében 
távolsági forgalmi üzletrıl van szó, 
akkor a pénzügyi szolgáltatások 
megszerzésénél, melyek ára a 
pénzügyi piacon ingadozást mutat ( 
312 d § (4) 6.pont Német Polgári 
Törvénykönyv), a visszavonás kizárt. 

2. A fenti határidı betartásához elegendı 
ha a visszavonásra irányuló 
nyilatkozatot kellı idıben postára 
adják - a nyilatkozó személy 
megjelölésével illetve aláírásával - a 
következı címre: 

 
Bayern Invest Luxembourg S.A. 
z.Hd.Abt.Legal, Tax, Compliance 
3, rue Jean Monnet 
L-2180 Luxembourg 
 
A nyilatkozatot megindokolni nem 
szükséges.  
 

A határidı csak akkor kezdıdik el, ha 
a  Tájékoztatót a vevı részére 
felkínálták, a szerzıdésre vonatkozó 
ajánlat másolatát részére kikézbesítet-
ték és abban a visszavonás jogáról 
tájékoztatták. Abban az esetben, ha a 
felek között vitás, hogy a  Tájékoztatót 
a vevı részére felkínálták-e illetve a 
szerzıdésre vonatkozó ajánlat máso-
latát kikézbesítették-e, vagy az hogy 
mely idıpontban került sor a 
felkínálásra illetve  kikézbesítére, a 
bizonyítás az eladót terheli.  

3. A vevı a nyilatkozatát nem vonhatja 
vissza, ha az eladó bizonyítja, hogy  

1. a vevı a befektetési jegyeket 
üzletszerő tevékenysége 
keretében szerezte meg, vagy  

2. a vevıt a befektetési jegyek 
megszerzéséhez vezetı tár-
gyalások érdekében a német 
Gewerbeordnung 
(Kereskedelmi  rendtartás) 55. 
§ 1.bekezdése szerinti 
elızetes megrendelésre ker-
este föl.   

4.  Amennyiben a nyilatkozatot 
visszavonják és a vevı már fizetést 
teljesített, az Alapkezelı köteles a 
vevınek - adott esetben a megszer-
zett befektetési jegyek Alapkezelıre 
való viszontátruházása ellenében - a 
befektetı által megfizetett költségeket 
valamint azt az összeget haladékta-
lanul megfizetni, ami a nyilatkozat 
visszavonásra irányuló nyilatkozat 
megérkezését követı napon a ki-
fizetett befektetési jegyek értékének 
felel meg.  

5. A nyilatkozat visszavonásának jogáról 
lemondani nem lehet. 

6. Az 1-5. bekezdések rendelkezései 
megfelelıen vonatkoznak a befek-
tetési jegyeknek a befektetı általi 
eladására. 
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29. A BAYERNLB ÁTTEKINTÉSE 
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BayernLB Short Term Fonds 
 

A befektetési politika célja 

A befektetési politika célja egyrészt folyamatos 
bevételek révén rendszeres hozam biz-
tosítása, másrészt a hozam- és eszközérték-
ingadozás minimalizálása. A kockázatok és a 
hozamok optimalizálását a részalap változatos 
portfolió-struktúra keretében, a befektetési 
eszközök széles körben való terítése révén 
kívánja elérni.  

 

Befektetési politika 

 
A BayernLB Short Term Fonds eszközeinek 
legalább 51%-át kötvényekbe vagy a nemzet-
közi tıkepiac más kamatozó értékpapírjába 
fektetik. A részalap eszközeinek átlagos 
hátralévı futamideje maximum 3 év. 

Az elıbb említett befektetések nagy része 
EURO-ban denominált eszközökbe történik. 
Kiegészítı jelleggel a dollárövezetben, itt el-
sısorban Amerikában, valamint csekélyebb 
mennyiségben egyéb régiókban is történnek 
befektetések. 

A nyilvános kötvények, záloglevelek és az „in-
vestmentgrade“ besorolású vállalati kötvények 
mellett a BayernLB Short Term Fonds befek-
tetési eszközei közé tartoznak a  High-Yield 
kötvények, az átváltoztatható kötvények, az 
alárendelt kötvények (Nachranganleihen), 
valamint a gazdaságilag kevésbé fejlett or-
szágok (emerging markets) kötvényei is. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika 
részeként a részalap alkalmazhat származta-
tott (derivatív) ügyleteket, valamint egyéb esz-
közöket és technikai megoldásokat, azzal, 
hogy a származtatott (derivatív) ügyletekkel 
kapcsolatos összkockázat a részalap teljes 
nettó eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

A rövid futamidejő befektetések célja a rész-
alap eszközértékének folyamatos növelése. A 
bankbetétek és a fix kamatozású, rövid (hátra-
lévı) futamidejő értékpapírok kombinációjával 

általában magasabb hozam érhetı el mint a 
pénzpiacon. A hátralévı futamidı rövidsége 
miatt a kamatváltozásokból eredı árfolyam-
ingadozások csekély mértékőek. A BayernLB 
Short Term Fonds diverzifikált befektetései ré-
vén a kamat-, árfolyam-, adós- és devizaala-
kulás szintjén áttekinthetı növekedési 
esély/kockázat-viszonyt és a részalap egyes 
befektetéseinek sikerétıl való messzemenı 
függetlenséget biztosít a befektetıknek. 

Kockázatok 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre, a részalap az ilyen 
befektetésekbıl származó hozamokat, vissza-
fizetéseket, bevételeket ebben a devizanem-
ben szerzi. Amennyiben ezen deviza értéke a 
részalap devizaneméhez képest csökken, ak-
kor csökken a részalap  eszközeinek  értéke 
is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
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Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak  alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-

lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 
 

A részalap a vállalati és High-Yield kötvények 
megszerzésével járó hitelkockázat következ-
tében enyhén magasabb értékingadozásnak 
lehet kitéve, mint az azonos futamidejő állam-
kötvényekbe fektetı kötvényalapok 
(„Rentenfonds“) esetében. 

 

Befektet ıi profil 
 

A BayernLB Short Term Fonds olyan befekte-
tık számára megfelelı, akik már rendelkeznek 
bizonyos tapasztalatokkal a pénzpiacok terü-
letén, a folyamatos bevételt részesítik elıny-
ben és a nemzetközi tıkepiac fejlıdésében 
kívánnak részesedni. A befektetıknek kész-
nek és képesnek kell lenniük a befektetési je-
gyek értékingadozásának és adott esetben 
egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadásá-
ra. A befektetıknek középtávú 
befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontosabb adatok  
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Elsı kibocsátás: 1991. szeptember 2. 

Elsı kibocsátási ár:  1.100,00 DEM 

Kibocsátási jutalék: Maximum 3%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 0,65%  

(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százalékában számítva. 
Minden hónap végén fizetendı.) 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
 Karlstraße 35 
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból fedezik. 

 

Taxe d’ abonnement: 

(Az Alap vagyonát 
Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05%  
(minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalékában 
számítva.) 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap: Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am Main-ban 
teljes banki munkanap  

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek *1) *2) 

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír *1) 

 

Befektetésijegy-osztály: TL osztály (1999. 10. 25-ig elnevezése „T osztály” volt) 

 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Magyarország 
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Értékpapírkód:   -971 778- 

ISIN: LU0034055755 

 

(*1) Az Alapkezelı határozata értelmében a befektetési jegyekrıl 1988. május 25. óta nem bocsátanak ki nyomtatott bemutatóra szóló 
értékpapírokat. A már forgalomban lévı bemutatóra szóló értékpapírok továbbra is érvényben maradnak, és befektetési jegy tulajdonosok a 
központi kifizetıhelyen vagy bármely más kifizetıhelyen becserélhetik ıket összevont címlető értékpapírra. 

(*2) Az Igazgatótanács 2000. február 14-i határozata értelmében a befektetési jegyek 2000. április 1- vel 1:10 arányban felosztásra kerültek. 
Ennek megfelelıen minden egyes befektetési jegy után további kilenc, ugyanolyan befektetési jegyet bocsátottak ki ingyenesen. Az egy 
befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket ennek megfelelıen tízzel kell osztani. A forgalomban lévı bemutatóra szóló befektetési jegyek 
továbbra is érvényesek.  
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BayernLB Rendite Fonds 

A befektetési politika célja 

 

A befektetési politika célja folyamatos bevétel 
és tıkepiaci nyereség révén megfelelı hozam 
biztosítása. A kockázatok és a hozam 
optimalizálását az Alap változatos portfolió-
struktúra keretében, a befektetési eszközök 
széles körben való terítése révén kívánja 
elérni.  

Befektetési politika 

A BayernLB Rendite Fonds eszközeinek 
legalább 51%-át kötvényekbe vagy a 
nemzetközi tıkepiac más kamatozó 
értékpapírjába fektetik.  

Az elıbb említett befektetések nagy része 
EURO-ban denominált eszközökbe történik. 
Kiegészítı jelleggel a dollárövezetben, itt 
elsısorban Amerikában, valamint csekélyebb 
mennyiségben egyéb régiókban is történnek 
befektetések. 

A nyilvános kötvények, záloglevelek és az 
„investmentgrade“ besorolású vállalati 
kötvények mellett a részalap befektetési 
eszközei közé tartoznak a  High-Yield 
kötvények, az átváltoztatható kötvények, az 
alárendelt kötvények (Nachranganleihen), 
valamint a gazdaságilag kevésbé fejlett 
országok (emerging markets) kötvényei is. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika 
részeként a részalap alkalmazhat 
származtatott (derivatív) ügyleteket, valamint 
egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, 
azzal, hogy a származtatott (derivatív) ügyle-
tekkel kapcsolatos összkockázat a részalap 
teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A részalap befektetéseinek széles körben való 
terítése átlátható kamat-, deviza- és árfolyam-
kockázatot, továbbá az egyes befektetések si-
kerétıl való messzemenı függetlenséget biz-
tosít a befektetık számára. 
 
Kockázatok 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 

A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Devizakockázatok 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
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soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 

esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

 

A részalap a vállalati és High-Yield kötvények 
megszerzésével járó hitelkockázat következ-
tében enyhén magasabb értékingadozásnak 
lehet kitéve, mint az azonos futamidejő állam-
kötvényekbe fektetı kötvényalapok 
(„Rentenfonds“) esetében. 

 

Befektet ıi profil 

 

A BayernLB Rendite Fonds olyan befektetık 
számára megfelelı, akik már rendelkeznek bi-
zonyos tapasztalatokkal a pénzpiacok terüle-
tén, a folyamatos bevételt részesítik elınyben 
és a nemzetközi tıkepiac fejlıdésében kíván-
nak részesedni. A befektetıknek késznek és 
képesnek kell lenniük a befektetési jegyek ér-
tékingadozásának és adott esetben egy jelen-
tıs tıkeveszteségnek az elfogadására. A be-
fektetıknek középtávútól hosszútávúig terjedı 
befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 

 

 

 

 

 

Fontosabb adatok  

 

Az elsı kibocsátásra 1997. április 16-án került sor,  10.000,00 DM kibocsátási ár ellenében. 

 

 

Kibocsátási ár 1998. május 25. óta  
1.000,00 DEM *1) 
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Befektetésijegy-osztály  AL 
(1999. 10. 25-ig elnevezése „A osztály” volt.) 
 

Kibocsátási jutalék     Maximum 3 % (Az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék:     nincs 
Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  

 

Értékpapír kód:  -987 019- 

ISIN: LU0076534337 

Befektetésijegy-osztály:  TNL 
(Ezt a befeketetésijegy-osztályt 2001. június 28. óta 
forgalmazzák.) 
 

Forgalmazási jutalék:  évi 0,30 % 
(Minden negyedév végén, a részalap 
eszközértékébıl a TNL osztályra jutó rész 
százalékában számítva. Minden negyedév végén 
fizetendı.) 

 

Kibocsátási jutalék:   nincs 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 
 

Értékpapírkód:   -693 704- 

ISIN: LU0132104976 

Mindkét befektetésijegy-osztály:   

Alapkezelési díj:  Maximum évi 0,85 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének 
százalékában számítva. Minden hónap végén 
fizetendı.) 

 

Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

Befektetési tanácsadó díja:  

 

A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési 
díjból fedezik.  

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértéké-
nek százalékában számítva.) 
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A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind 
Frankfurt am Main-ban teljes banki munkanap  

Befektetési jegyek:  bemutatóra szóló befektetési jegyek *2) 
 

Befektetési jegyek címlete:  összevont (globális) címlető értékpapír 
 
 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Ausztria, Magyarország 

 
(*1) Az Igazgatótanács 1998. május 7-i határozata értelmében a befektetési jegyek kibocsátási ára 1.000 DEM volt. 
 
(*2) Az Igazgatótanács 2000. február 14-i határozata értelmében a befektetési jegyek 1:10 arányban felosztásra kerültek. Minden befektetési jegy után további 
kilenc ugyanolyan befektetési jegyet bocsátanak ki ingyenesen. Ennek megfelelıen az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét tízzel kell osztani.  
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BayernLB Rendite Dynamic Fonds 

A befektetési politika célja 

 

A befektetési politika célja kedvezı hozam 
elérése folyamatos bevétel és tıkepiaci 
nyereség révén, melyet elsısorban a  portfólió 
hátralévı átlagos futamidejének változatos és 
dinamikus irányítása segítségével kívánnak 
elérni. 

Befektetési politika 

 

A BayernLB Rendite Dynamic Fonds 
eszközeinek legalább 51%-át kötvényekbe 
vagy más kamatozó értékpapírjába fektetik.  

A részalap eszközeit kizárólag EURO-ban 
denominált eszközökbe fektetik.  

A részalap befektetési spektrumába 
elsısorban kifogástalan bonitású és magas 
piaci likviditású kötvények tartoznak.  

A BayernLB Rendite Dynamic Fonds 
vagyonának legfeljebb 10%-át fektetheti más 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozások (UCITS) 
vagy más kollektív befektetési vállalkozások 
(UCI)  befektetési jegyeibe. 

A kamatpiacok várt alakulásától függıen a 
portfolió hátralévı átlagos futamidejének 
változatos és idıben dinamikus irányítása, 
származtaott (derivatív) ügyletek, különösen 
tızsdén forgalmazott határidıs pénzügyi 
ügyletek felhasználása útján történik.  

Fedezeti céllal és a befektetési politika 
részeként a részalap alkalmazhat 
származtatott (derivatív) ügyleteket, valamint 
egyéb eszközöket és technikai megoldásokat, 
azzal, hogy a származtatott (derivatív) ügyle-
tekkel kapcsolatos összkockázat a részalap 
teljes nettó eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A hozamszerzés, növekedés és biztonság kö-
zötti egyensúllyal jellemezhetı befektetési po-

litika alapot nyújt az eszközök értékének hosz-
szú távú növelésére. Az alap eszközeinek 
széleskörően diverzifikált befektetései révén 
áttekinthetı kamat-, deviza- és árfolyamkoc-
kázatot, és a részalap egyes befektetéseinek 
sikerétıl való nagymértékő függetlenséget biz-
tosít a befektetık számára.  
 
Kockázatok 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
 
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
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az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetett opciós díj elenyészik. 
 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

Mivel a BayernLB Rendite Dynamic Fonds 
részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv hangsúlyos területeket ered-
ményezhet, a fokozott volatilitás jelentıs koc-
kázata áll elı, ami azt jelenti, hogy a befekte-
tési jegyek ára rövid idın belül lefelé és felfelé 
is erısen ingadozhat. 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Rendite Dynamic Fonds rész-
alapba történı befektetés tapasztalt befekte-
tık számára ajánlott, akik képesek azoknak a  
befektetéseknek a kockázatait és az értékét 
felmérni, a reális tıkenövekedést részesítik 
elınyben, és – az egész piac alakulásának 
függvényében – hangsúlyt helyeznek a rész-
alap portfóliójában az eszközök megosztásá-
nak dinamikus és változatos alakítására is. A 
befektetıknek késznek és képesnek kell len-
niük a befektetési jegyek értékingadozásának 
és adott esetben egy jelentıs tıkeveszteség-
nek az elfogadására. A befektetıknek közép 
és hosszútávú  befektetésekben kell gondol-
kodniuk.   
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Fontosabb adatok  

 

Kibocsátás idıpontja:  2006. december 28. 
 

Jegyzések befizetésének napja és a befektetési 
jegyek visszaváltása:   

a következı értékelési nap + 3 luxemburgi banki 
munkanap. 
 

Befektetésijegy-osztály: AL 

Elsı kibocsátási ár: 100,00 EURO (plusz kibocsátási jutalék) 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 3%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 
százalékában.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 0,85 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközeibıl az AL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 
 
 
 

Taxe d’abonnement: évi 0,05 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközeibıl az AL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 
 
 
 

Értékpapírkód: -A0LCM6- 

ISIN: LU0271497827 

Befektetésijegy-osztály: InstAL 
(intézményi befektet ık részére fenntartva) 

Elsı kibocsátási ár: 10.000,00 EURO (plusz kibocsátási jutalék) 

Jegyzési minimum: Minimálisan 1  millió EURO értékben 
 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
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Kibocsátási jutalék: Maximum 2%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 
százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 0,45 % 

(Minden hónap végén a részalap eszközeibıl az 
InstAL befektetésijegy-osztályra jutó rész 
százalékában számítva. Minden hónap végén fize-
tendı.) 
 

Taxe d’abonnement: évi 0,01 % 

(Minden hónap végén a részalap eszközeibıl az 
InstAL befektetésijegy-osztályra jutó rész 
százalékában számítva. Minden hónap végén 
fizetendı.) 

Értékpapírkód: -A0LCM7- 

ISIN: LU0271501875 

Mindkét befektetésijegy-osztály:  

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35  
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési 
díjból fedezik. 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap: Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind 
Frankfurt am Main-ban teljes banki munkanap.  

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország 
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BayernLB Corporate Bond Fonds 
 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja - átlátható adós- és 
kamatkockázat mellett - a vállalati kötvénypi-
acnak az EURO-ban denominált kifogástalan 
bonitású államkötvényekhez képest fennálló 
hozamelınyének kihasználása, és ezáltal kö-
zép-, illetve hosszú távon a tıkepiaci eszkö-
zökbıl származó hozamok növelése, illetve 
stabilizálása. 

Befektetési politika 

 

A BayernLB Corporate Bond Fonds eszközei-
nek legalább 51%-át a nemzetközi tıkepiac 
vállalati kötvényeibe fektetik. Ide tartoznak 
mindazok a kötvények, amelyeket pénzintéze-
tek (Financials) (pl. bankok, biztosítók stb.) 
bocsátanak ki. 

Az elıbb említett befektetések nagy része az 
Európai Unióban székhellyel rendelkezı válla-
latok eszközeibe történik. Kiegészítı jelleggel  
USA-beli, valamint csekély mértékben egyéb 
régióbeli adósok vállalati kötvényeit is vásárol-
ják. A részalap eszközeit olyan vállalati kötvé-
nyekbe fektetik, amelyek kizárólag EURO -ra 
szólnak. 

Államkötvények, záloglevelek és egyéb kötvé-
nyek vegyíthetık a részalap eszközei közé. A 
részalap eszközeit átváltoztatható és jegyzési 
jogot biztosító kötvényekbe is fektetheti, 
amennyiben az ilyen kötvényekhez kapcsoló-
dó, az alapul fekvı részvényre vonatkozó át-
változtatási és jegyzési jogok megszerzése 
pénzügyi szempontból ésszerő, azaz a befek-
tetés pillanatában OTM (out of the money) po-
zícióban vannak. (Az átváltoztatási, illetve 
jegyzési árfolyam magasabb a részvények 
tızsdei árfolyamánál.) 
 
A BayernLB Corporate Bond Fonds vagyoná-
nak legfeljebb 10%-át fektetheti más átruház-
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCITS) vagy más kol-
lektív befektetési vállalkozások (UCI)  befekte-
tési jegyeibe. 

Az alapkezelés számításba veszi az egyes be-
fektetési eszközök speciális befektetési koc-
kázatát oly módon, hogy a befektetési dönté-

seknél aktívan figyelembe veszi a 
makroökonómiai (pl. konjunkturális környezet, 
piaci kamatszint, piaci likviditás, az adott ága-
zat fejlıdése), valamint mikroökonómiai (pl. az 
adott vállalat fizetıképessége, a speciális vál-
lalati események) tényezık változását. A 
részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át lehet 
non-investmentgrade-besorolású  vállalatok 
kötvényeibe fektetni, melyek a Standard & 
Poors besorolásában BBB-nél, illetve a 
Moody’s szerint Baa3-nál kisebb, vagy ezzel 
egyenértékő vállalati besorolást kaptak. A 
BBB- illetve Baa3 fokozatba sorolt kötvények 
közepes bonitású kötvények, ami megfelelı 
kamat- illetve tıketörlesztı képességet jelent. 
A részalap eszközeinek megosztása során az 
eszközök széleskörő diverzifikációja révén 
megfelelıen számításba veszik az egyes ága-
zatok és értékpapírok kockázatát. 
 
Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, így különö-
sen Credit Default swap ügyleteket a hitelkoc-
kázatok kezelésére, valamint olyan pénzügyi 
termékeket, melyek alapul fekvı ügylete Cre-
dit Default swap ügylet. A származtatott 
(derivatív) ügyletekkel kapcsolatos 
összkockázat a részalap teljes nettó eszközér-
tékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A hozamszerzés és a biztonság közötti 
egyensúllyal jellemezhetı befektetési politika 
alapot nyújt az eszközök értékének hosszú tá-
vú növeléséhez. A BayernLB Corporate Bond 
Fonds eszközeinek széles körben való teríté-
se átlátható kibocsátói-, árfolyam- és kamat-
kockázatot biztosít a befektetık számára. 
 
 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 

 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
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a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
 
A másik fél nemteljesítésének kockázata 
(Adressenausfallrisiko) 

 
A kibocsátó vagy a szerzıdéses partner 
nemteljesítésének kockázata veszteségeket 
okozhat az adott részalapnak.  

A másik fél (kibocsátó/szerzıdéses partner) 
nemteljesítésének kockázata magában foglal-
ja annak a kockázatát, hogy a részalap vala-
mely követelésének kielégítése részben vagy 
teljes egészében meghiúsul. Ez minden olyan 
szerzıdésre érvényes, amely egy részalap 
költségére köttetett. A másik fél 
nemteljesítésének kockázata vállalati kötvé-
nyek esetében lényegesen magasabb, mint az 
államkötvények vagy záloglevelek esetében. 
 
 
Speciális ágazati kockázatok 

 
Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba 
történı hangsúlyos befektetés azt eredmé-
nyezheti, hogy egy ágazat speciális kockáza-
tai felerısítve mutatkoznak meg a részalap ér-
tékében.  
Különösen az olyan ágazatban történı befek-
tetéseknél amelyek erısen függenek a fejlı-
déstıl és a kutatásoktól (pl. biotechnológiai, 
gyógyszeripari ágazatok stb.) vagy amelyek 
viszonylag  újnak számítanak, elıfordulhat 
hogy az egész ágazatot érintı tendenciák ese-
tén a befektetık túlságosan gyors reakciója je-
lentıs árfolyamingadozást okoz. 
Ezen ágazatok sikere gyakran egyes jövıbeni 
termékek sikerével kapcsolatos spekuláción, 
és várakozásokon alapul. Ha ezek a termékek 

nem váltják be a hozzájuk főzött várakozáso-
kat vagy más akadályok lépnek fel, az egész 
ágazatban hirtelen veszteségek következhet-
nek be.  
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhat-
nak olyan függıségi viszonyok, melyek ered-
ményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása - 
pl. a szállítás akadozása, nyersanyaghiány, 
jogszabályi elıírások szigorítása stb. - esetén, 
az egész ágazat jelentıs értékingadozások-
nak van kitéve. 
 
Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Ezenfelül a társaság a részalap részére a be-
fektetési politika részeként származtatott 
(derivatív) ügyleteket, köztük származtatott 
(derivatív) hitel ügyleteket köthet befektetési 
és fedezeti céllal. Ezáltal a részalap veszte-
séghez kapcsolódó kockázata legalábbis idı-
ben emelkedhet. 
 
 
Piaci kockázatok 
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A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

A részalap a vállalati kötvények megszerzésé-
vel járó hitelkockázat következtében enyhén 

magasabb értékingadozásnak lehet kitéve, 
mint az azonos futamidejő államkötvényekbe 
fektetı kötvényalapok („Rentenfonds“) eseté-
ben. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Corporate Bond Fonds olyan be-
fektetık számára megfelelı, akiknek már van-
nak bizonyos tapasztalataik  pénzpiacok terü-
letén, és - bár a tıke megtartása illetve a fo-
lyamatos bevételszerzés az elsıdleges szem-
pont -   a meglévı hagyományos befektetési 
formák kiegészítéseként magasabb kamato-
zású, átlátható kockázattal járó tıkepiaci be-
fektetéseket is el kívánnak érni. A befektetık-
nek késznek és képesnek kell lenniük a befek-
tetési jegyek értékingadozásának és adott 
esetben egy jelentıs tıkeveszteségnek az el-
fogadására. A befektetıknek középtávútól 
hosszútávúig terjedı befektetésekben kell 
gondolkodniuk. 

 

Fontosabb adatok  

Befektetésijegy-osztály:  AL  

Kibocsátási jutalék:    
  

Maximum 3 % 
 (Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában) 
 

Elsı kibocsátás:    
   

2000 június 5.; értéknap: 2000 június 8. 
 

Elsı kibocsátási ár:    
  

50,00 EURO 

Alapkezelési díj:    
  

Maximum évi 0,85 % 
 (Minden hónap végén a részalap eszközértékének százaléká-
ban számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 
 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

Nyereség felhasználása: hozamkifizetı 
 

Értékpapírkód:  -934 217- 

ISIN: LU0110699088 

Befektetésijegy-osztály:  TL 

Kibocsátási jutalék: Maximum 3%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 
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Elsı kibocsátás: 2003. március 7. 
 

Elsı kibocsátási ár: a BayernLB Global CorpBond Fonds TL osztályából történı hi-
vatalos (2003. március 7-i) átváltási árfolyam szerint 
 

Alapkezelési díj: Maximum évi 0,85 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százaléká-
ban számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 

Értékpapírkód:   -200 435- 

ISIN: LU0162077563 

Befektetésijegy-osztály: TNL 

Forgalmazási jutalék:  évi 0,30 % 
 (Minden negyedév végén a részalap 

eszközértékébıl a TNL befektetésijegy-osztályra 
jutó rész százalékában számítva. Minden negyedév 
végén fizetendı.) 

Kibocsátási jutalék: nincs 

Elsı kibocsátás: 2000. június 5.; értéknap: 2000. június 8.  
 

Elsı kibocsátási ár: 50,00 EURO 

Alapkezelési díj: Maximum évi 0,85 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének 
százalékában számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 
 

Értékpapírkód:  -934 218- 

ISIN: LU0110699914 

Befektetésijegy-osztály: InstAL 
(intézményi befektet ık számára fenntartva) 

Jegyzési minimum:  minimálisan 1  millió EURO értékben 

Elsı kibocsátási ár: 5.000,00 EURO 
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Elsı kibocsátás: 2003. március 10. 

Kibocsátási jutalék: Maximum 2 % 
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában) 

Alapkezelési díj:   Maximum évi 0,45 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százaléká-
ban számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,01 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Értékpapírkód:   -200 439- 

ISIN: LU0162078025 

Minden befektetésijegy-osztály:  

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35  
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap  

A részalap devizaneme: EURO 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Magyarország 
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BayernLB Convertible Bond Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja egyrészt a részalap 
eszközértékének növelése átváltoztatható köt-
vényekbe, értékpapír módjára forgalmazott át-
változtatható hitelpapírokba („wandelbare 
Notes“), valamint egyéb átváltoztatható érték-
papírokba történı befektetések útján, más-
részt a lehetı legnagyobb biztonság elérése 
az eszközök megfelelı diverzifikálása, vala-
mint fundamentális és technikai elemzésen 
alapuló dinamikus befektetési politika révén. 
 

Befektetési politika 

 
A BayernLB Convertible Bond Fonds eszköze-
it legalább 51%-át átváltoztatható kötvények-
be, értékpapír módjára forgalmazott átváltoz-
tatható hitelpapírokba („wandelbare Notes“), 
valamint a nemzetközi kötvénypiac egyéb fix- 
vagy változó kamatozású átváltoztatható ér-
tékpapírjaiba fektetik világszerte. 
 
Ezen túlmenıen a részalap – a befektetési po-
litika teljesítése érdekében, a   Tájékoztató ré-
szét képezı Kezelési Szabályzat 4. pontjában 
foglalt befektetési korlátozások keretei között 
– megszerezhet, illetve tarthat változó-, vagy 
fix kamatozású kötvényeket és részvényvásár-
lásra szóló opciókat olyan arányban, hogy a 
két befektetési eszköz (a kötvény és az opció) 
kombinációja ugyanazt a hatást eredményez-
ze, mint egy átváltoztatható kötvény. (Lásd a 
„Kockázati profil” címszó alatti információkat 
is.) 
 
Az elıbb említett befektetések nagy része 
olyan kötvényekbe történik, melyeket valamely 
tızsdén hivatalosan jegyeznek, vagy ame-
lyekkel más elismert, nyilvános, és szabályo-
zott piacon kereskednek (Az OTC kereskede-
lem akkor megengedett, ha valamennyi részt-
vevı tagja az amerikai NASD vagy az európai 
ISMA egyezménynek, és kötelezettséget vál-
lalt az OTC tranzakcióknak az adott szervezet 
szabályai szerinti lebonyolítására.) 
 
 A fent említett befektetések döntı részben 
olyan  az „investmentgrade” besorolású köt-
vényekbe fektetnek, melyek hivatalos vagy 
implicit minısítése legalább  BBB (Standard & 
Poors), illetve  Baa3 (Moody’s) vagy ezzel 
egyenértékő.  
 
A részalap közvetlenül nem fektet részvé-
nyekbe. Részvénypozíció csak az átváltoztat-
ható kötvények konvertálásával keletkezhet. 

Az így megszerzett részvényeket - a részalap 
érdekeinek szem elıtt tartásával - rövid idın 
belül értékesítik. 
 
A BayernLB Convertible Bond Fonds vagyo-
nának legfeljebb 10%-át fektetheti más átru-
házható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (UCITS) vagy más 
kollektív befektetési vállalkozások (UCI)  be-
fektetési jegyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni.  

Így különösen akár a kockázatok csökkentése, 
akár a portfólió fedezete, akár a befektetési 
célok elérése érdekében eladhatók értékpapír-
ra szóló opciók, amennyiben az eladott opci-
ókra az átváltoztatható kötvényekre szóló op-
ciók teljes mértékben fedezetet nyújtanak. 

Kockázati profil 
 
A hozamszerzés, növekedés és biztonság kö-
zötti egyensúllyal jellemezhetı befektetési po-
litika alapot nyújt az eszközök értékének hosz-
szú távú növelésére. A BayernLB Convertible 
Bond Fonds diverzifikált befektetései révén át-
tekinthetı kamat-, deviza- és árfolyamkocká-
zatot, és a részalap egyes befektetéseinek si-
kerétıl való függetlenséget biztosít a befekte-
tık számára.  
 
 
 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
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hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

Az átváltható kötvényekbe történı befekteté-
sek és az azokkal összefüggı részvényekre 
történı átváltás miatt a részvények megszer-
zésével kapcsolatos kockázatok közvetve 
megvalósulhatnak. A részvények megszerzé-
se különös  piaci és vállalati kockázatokkal 
járhat. A részvények értéke nem mindig tükrö-
zi a tényleges vállalati értéket. Ebbıl követke-
zıen a részvények értékének  gyors és jelen-
tıs ingadozásához vezethet, ha a piac adott-
ságai és a piac szereplıinek a befektetések 
értékével kapcsolatos véleménye megváltozik. 
Ehhez hozzá kell még tenni azt, hogy a rész-
vényekhez kapcsolódó jogok rangsorban min-
dig csak a kibocsátó valamennyi hitelezıjének 
követelései után kerülnek kielégítésre. Ebbıl 
kifolyólag a részvények általánosságben na-
gyobb értékingadozásnak vannak kitéve, mint 
pl. a fix kamatozású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

Devizakockázatok 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-

ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek  értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
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solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

Bár a részvényeket rövid idın belül elidegení-
tik, az átváltoztatható kötvények értéke a 
részvényre való átválthatóságuk miatt rövidtá-
von ingadozhat. Az átváltoztatható kötvények 
értékének alakulása azonban hosszú távon át-
lagosan kedvezıbb volt, mint a csak kamatfi-
zetést ígérı befektetések hozama. A tıkepiaci 
kamatok változása a részalap által megszer-
zett kötvények vagy más értékpapírok lejárati 
struktúrájától függıen jobban vagy kevésbé 
hat ki a befektetési jegyek értékének alakulá-
sára. Az opciók megszerzése sajátos kocká-
zatot jelent: a piaci viszonyok kedvezıtlen ala-
kulása esetén a részalap legfeljebb a kifizetett 
opciós díjat veszítheti el.  

Az átváltoztaható kötvények esetében a kibo-
csátók túlzott koncentrációja, az átváltoztatha-
tó kötvénypiac relatíve szőkös volta és az át-
változtatható kötvények korlátozott 
fungibilitása jelent speciális kockázatot. Az át-
változtatható kötvények  vállalati kötvények is, 
és emiatt ki vannak téve ezek bonitási kocká-
zatainak, ami általában magasabb, mint a fej-
lett államok által kibocsátott kötvények eseté-
ben. 

 

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 

 

A részalap a közvetett módon jelentkezı rész-
vénykockázatok következtében enyhén maga-
sabb értékingadozásnak lehet kitéve, mint az 
azonos futamidejő államkötvényekbe fektetı 
kötvényalapok („Rentenfonds“) esetében. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Convertible Bond Fonds olyan 
befektetık számára megfelelı, akiknek már 
vannak bizonyos tapasztalataik olyan pénzpi-
acok területén, melyek  a részvényekhez kap-
csolódó kötvényekbe történı befektetések ré-
vén mind a nemzetközi kötvénypiac, mind a 
nemzetközi részvénypiac eredményibıl része-
sedni kívánnak, továbbá hangsúlyt fektetnek a 
befektetett tıke értékének lehetı legteljesebb 
megırzésére. A befektetıknek késznek és 
képesnek kell lenniük a befektetési jegyek ér-
tékingadozásának és adott esetben egy jelen-
tıs tıkeveszteségnek az elfogadására. A be-
fektetıknek középtávútól hosszútávúig terjedı 
befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 
Fontosabb adatok  

Kibocsátás dátuma: 2002. 08. 28. 

A jegyzések befizetésének és a 
befektetési  jegyek visszaváltásának 
határideje: 

A következı értékelési nap, + 3 luxemburgi banki munkanap. 

Befektetésijegy-osztály: AL 

Elsı kibocsátási ár: 100,00 EURO 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 
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Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20 % 

(Minden hónap  végén a részalap eszközértékének  
százalékában számítva. Minden hónap végén fizetendı. Minden 
hónap végén fizetendı.) 

 

Taxe d’abonnement: évi 0,05 % 

(Negyedév végén a részalap eszközeibıl az AL befektetésijegy-
osztályra jutó rész százalékába számítva.) 

 

Értékpapírkód: -723 488- 

ISIN: LU0153288435 

Befektetésijegy-osztály: TNL 

Elsı kibocsátási ár: 100,00 EURO 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 

 

Forgalmazási jutalék: évi 0,65 % 

(Minden negyedév végén a  részalap eszközeibıl a TNL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész  százalékában számítva. 
Minden negyedév végén fizetendı.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: legfeljebb évi 1,20 % 

(Minden hónap végén  a részalap eszközértékének 
százalékában számítva.  Minden hónap  végén fizetendı.) 

 

Taxe d’abonnement: Évi 0,05%  
(Negyedév végén a részalap eszközeibıl az TNL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékába számítva.) 
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Értékpapírkód: -723 489- 

ISIN: LU0153288609 

Befektetésijegy-osztály: InstAL 
(Intézményi befektet ık számára fenntartva.) 

Elsı kibocsátási ár: 20.000,00 EURO 

Elsı kibocsátási ár: legalább 1  millió EURO értékben 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximumévi 0,80  % 

(Minden hónap végén a  részalap eszközértékének 
százalékában számítva.  Minden hónap végén fizetendı.) 

Taxe d’abonnement: Évi 0,01%  
(Negyedév végén a részalap eszközeibıl az InstAL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékába számítva.) 

Értékpapírkód: -723 491- 

ISIN: LU0153288864 

Minden Befektetésijegy-osztály:  

Befektetési tanácsadó: Fisch Asset Management AG  
Bellerivestrasse 241  
CH-8034 Zürich  
 

Befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díja az alapkezelési díjból fizetendı. 

A részalap devizaneme: EURO 

Futamidı: határozatlan 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap.   

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Magyarország, Ausztria 
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BayernLB Balanced Stocks 15 Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja megfelelı bevételek 
elérése elsısorban folyamatos hozamok 
révén, amit az erıs növekedést mutató 
vállalatok részvényeibe történt befektetések 
tıkenyeresége egészít ki. A kockázatok és 
hozamok optimalizálását a részalap változatos 
portfolióstruktúra keretében, a befektetési 
eszközök széles körben való terítése révén 
kívánja elérni.  
 

Befektetési politika 
 

A részalap eszközeinek legalább 51%-át 
kötvényekbe vagy a nemzetközi tıkepiac más 
kamatozó értékpapírjába és egyéb 
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírba 
fektetik. Az elıbb említett befektetések nagy 
része EURO-ban denominált eszközökbe 
történik. Kiegészítı jelleggel a 
dollárövezetben, ezen belül elsısorban 
Amerikában, valamint csekélyebb 
mennyiségben egyéb régiókban is történnek 
befektetések. 

 
A nyilvános kötvények, záloglevelek és az 
„investmentgrade“ besorolású vállalati 
kötvények mellett a BayernLB Balanced 
Stocks 15 Fonds befektetési eszközei közé 
tartoznak a  High-Yield kötvények, az 
átváltoztatható kötvények, az alárendelt 
kötvények (Nachranganleihen), valamint a 
gazdaságilag kevésbé fejlett országok 
(emerging markets) kötvényei is. Ezen túlme-
nıen a részalap eszközei között megtalálha-
tók a részvények is. A befektetések során az a 
cél, hogy a részalap eszközein belül a részvé-
nyek aránya 15 % legyen, ez az érték azon-
ban 0 % és 30 % között mozoghat.A részalap 
olyan részvényekbe fektet, melyek az elemzé-
sek tükrében ígéretesnek tőnnek. Ezen túlme-
nıen a részalap eszközeit átváltoztatható hi-
telviszonyt megtestesítı értékpapírokba, jegy-
zési jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós 
jegyekbe (warrant) is fektethetik, amennyiben 
ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı 
eszközök megszerzésére jogosítanak. 

A befektetések történhetnek közvetlenül ér-
tékpapír-vásárlás formájában, valamint példá-
ul indexre vonatkozó igazolás 
(„Indexzertifikat“), amelynek összetétele kellı-
en divezifikált, és amely a piac számára meg-

felelı viszonyítási alapot képez arra a piacra 
nézve, amelyre vonatkozik, vagy részesedési 
igazolás („Partizipationschein”) megszerzésé-
vel. Az indexre vonatkozó igazolás 
(„Indexzertifikat“),, illetve részesedési igazolás 
(„Partizipationsschein“) értékpapírnak minısül. 
Az indexre vonatkozó igazolás 
(„Indexzertifikat“), illetve részesedési igazolás 
(„Partizipationschein”)  közvetlen részesedést 
biztosít a befektetınek az index hozamából, 
mely hozam az alapul fekvı index változásá-
hoz igazodik. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat. A részalap 
alkalmazhat különösen Credit Default Swap-
okat a hitelkockázatok kezelésére valamint 
pénzügyi eszközöket, melyek alapul felvı esz-
köze Credit Default Swap, azzal, hogy a 
származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcsola-
tos összkockázat a részalap teljes nettó esz-
közértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A hozamszerzés, növekedés és biztonság kö-
zötti egyensúllyal jellemezhetı befektetési po-
litika alapot nyújt az eszközök értékének hosz-
szú távú növelésére.  
 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
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idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Befektetési jegyekkel kapcsolatos kockáza-
tok 

 

Az olyan befektetési alapok befektetési jegye-
inek kockázata, melyekben a részalap része-
sedést szerez, szorosan összefügg  az ezen 
befektetési alap  befektetési eszközeihez kap-
csolódó kockázatokkal, illetve ezen alap be-
fektetési stratégiájával. Ezek a kockázatok 
azonban csökkenthetıek a célalap (tehát azon 
alap, amibe a részalap befektet) befektetései-
nek diverzifikálása révén. 

Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelıi 
egymástól függetlenül cselekszenek, elıfor-
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dulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, 
vagy egymással ellentétes befektetési politikát 
követnek. Ezáltal a fennálló kockázatok ösz-
szeadódhatnak, a növekedési esélyek pedig 
kiolthatják egymást. 

Az Alapkezelınek rendszerint nincs lehetısé-
ge a célalap alapkezelıjét ellenırizni, és ezek 
befektetési döntései nem feltétlenül felelnek 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek vagy el-
várásainak. 

Az Alapkezelı számára a célalap aktuális ösz-
szetétele gyakran nem válik kellı idıben is-
mertté. Amennyiben az összetétel nem felel 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek és  elvá-
rásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs 
késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési 
jegyeinek visszaváltásával. 

 

Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 

elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 
 

Annak köszönhetıen, hogy a részalap rész-
vényekbe is fektet, enyhén magasabb értékin-
gadozásnak lehet kitéve, mint az államkötvé-
nyekbe fektetı kötvényalapok („Rentenfonds“) 
esetében. 
 
 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Balanced Stocks 15 Fonds olyan 
befektetık számára megfelelı, akiknek már 
vannak bizonyos tapasztalataik olyan pénzpi-
acok területén, melyek elsıdleges célja a be-
fektetett tıke értékének megırzése, valamint 
folyamatos hozamok révén rendszeres jöve-
delem elérése, ugyanakkor a nemzetközi 
részvénypiacok fejlıdésében is arányosan 
részt kívánnak venni.  
A befektetıknek késznek és képesnek kell 
lenniük a befektetési jegyek értékingadozásá-
nak és adott esetben egy jelentıs tıkeveszte-
ségnek az elfogadására. A befektetıknek kö-
zéptávútól hosszútávúig terjedı befektetések-
ben kell gondolkodniuk.   

 
 

 

Fontosabb adatok: 

Elsı kibocsátás: 2000. október 2., értéknap 2000. október 5. 

Elsı kibocsátási ár:  50,00 EURO 

Kibocsátási jutalék: Maximum 4%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj:  Maximum évi 1,00 % 

(A hónap végén a részalap eszközértékének százalékában 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Karlstraße 35 
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D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap.  

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

 

Befektetésijegy-osztály: TL Osztály 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország 

Értékpapírkód: -937 525- 

ISIN: LU0111140751 
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BayernLB Balanced Stocks 30 Fonds 
 
(A részalap neve 2000. március 31-ig 
BayernLB Balanced Fonds volt.) 
 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja megfelelı bevételek 
elérése elsısorban folyamatos hozamok ré-
vén, amit az erıs növekedést mutató vállala-
tok részvényeibe történt befektetések tıkenye-
resége egészít ki. A kockázatok és hozamok 
optimalizálását a részalap változatos portfolió-
struktúra keretében, a befektetési eszközök 
széles körben való terítése révén kívánja elér-
ni.  
 

Befektetési politika 

 
A részalap eszközeit kötvényekbe vagy a 
nemzetközi tıkepiac más kamatozó értékpa-
pírjába és részvényekbe fektetik. 

 Az elıbb említett befektetések nagy része 
EURO-ban denominált eszközökbe történik. 
Kiegészítı jelleggel a dollárövezetben, így el-
sısorban Amerikában, valamint csekélyebb 
mennyiségben egyéb régiókban is történnek 
befektetések. 

A nyilvános kötvények, záloglevelek és az 
„investmentgrade“ besorolású vállalati kötvé-
nyek mellett a kamatozó értékpapírokból álló 
BayernLB Balanced Stocks 30 Fonds befekte-
tési eszközei közé tartoznak a  High-Yield köt-
vények, az átváltoztatható kötvények, az alá-
rendelt kötvények (Nachranganleihen), vala-
mint a gazdaságilag kevésbé fejlett országok 
(emerging markets) kötvényei is.  

A befektetések során az a cél, hogy a rész-
alap eszközein belül a részvények aránya 30 
% legyen, ez az érték azonban 10 % és 50 % 
között mozoghat. A részalap olyan részvé-
nyekbe fektet, melyek az elemzések tükrében 
ígéretesnek tőnnek. Ezen túlmenıen a rész-
alap eszközeit átváltoztatható hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapírokba, jegyzési jogot 
biztosító kötvényekbe, vagy opciós jegyekbe 
(warrant) is fektethetik, amennyiben ezek a 
részalap befektetési elveinek megfelelı esz-
közök megszerzésére jogosítanak. 

A befektetések történhetnek közvetlenül ér-
tékpapír-vásárlás formájában, valamint példá-
ul indexre vonatkozó igazolás 

(„Indexzertifikat“), amelynek összetétele kellı-
en diverzifikált, és amely a piac számára meg-
felelı viszonyítási alapot képez arra a piacra 
nézve, amelyre vonatkozik, vagy részesedési 
igazolás („Partizipationschein”)  megszerzésé-
vel.  

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat. A részalap 
alkalmazhat különösen Credit Default Swap-
okat a hitelkockázatok kezelésére valamint 
pénzügyi eszközöket, melyek alapul felvı esz-
köze Credit Default Swap, azzal, hogy a 
származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcsola-
tos összkockázat a részalap teljes nettó esz-
közértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A hozamszerzés, növekedés és biztonság kö-
zötti egyensúllyal jellemezhetı befektetési po-
litika alapot nyújt az eszközök értékének hosz-
szú távú növelésére.  
BayernLB Balanced Stocks 30 Fonds széles 
körben diverzifikált befektetései révén átte-
kinthetı kamat-, deviza- és árfolyamkockáza-
tot, és a részalap egyes befektetéseinek sike-
rétıl való függetlenséget biztosít a befektetık 
számára.  
 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
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tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap  eszközei-
nek értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Befektetési jegyekkel kapcsolatos kockáza-
tok 

 

Az olyan befektetési alapok befektetési jegye-
inek kockázata, melyekben a részalap része-
sedést szerez, szorosan összefügg az  ezen 
befektetési alap  befektetési eszközeihez kap-
csolódó kockázatokkal, illetve ezen alap be-
fektetési stratégiájával. Ezek a kockázatok 
azonban csökkenthetıek a célalap (tehát azon 
alap, amibe a részalap befektet) befektetései-
nek diverzifikálása révén. 

Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelıi 
egymástól függetlenül cselekszenek, elıfor-
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dulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, 
vagy egymással ellentétes befektetési politikát 
követnek. Ezáltal a fennálló kockázatok ösz-
szeadódhatnak, a növekedési esélyek pedig 
kiolthatják egymást. 

Az Alapkezelınek rendszerint nincs lehetısé-
ge a célalap alapkezelıjét ellenırizni, és ezek 
befektetési döntései nem feltétlenül felelnek 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek vagy el-
várásainak. 

Az Alapkezelı számára a célalap aktuális ösz-
szetétele gyakran nem válik kellı idıben is-
mertté. Amennyiben az összetétel nem felel 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek és  elvá-
rásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs 
késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési 
jegyeinek visszaváltásával. 

 

Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 

befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 

 

Annak köszönhetıen, hogy a részalap rész-
vényekbe is fektet, enyhén magasabb értékin-
gadozásnak lehet kitéve, mint az államkötvé-
nyekbe fektetı kötvényalapok („Rentenfonds“) 
esetében. 
 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Balanced Stocks 30 Fonds olyan 
befektetık számára megfelelı, akiknek már 
vannak bizonyos tapasztalataik olyan pénzpi-
acok területén, melyek elsıdleges célja befek-
tetett tıke értékének megırzése, valamint a 
folyamatos hozamok elérése, ugyanakkor ki-
egészítı jelleggel a nemzetközi részvénypia-
cok fejlıdésében is részt kívánnak venni, és 
súlyt helyeznek a részvény-, és kötvénybefek-
tetések kiegyensúlyozott vegyítésére.  
A befektetıknek késznek és képesnek kell 
lenniük a befektetési jegyek értékingadozásá-
nak és adott esetben egy jelentıs tıkeveszte-
ségnek az elfogadására. A befektetıknek kö-
zéptávútól hosszútávúig terjedı befektetések-
ben kell gondolkodniuk.   

 
 

 

 

Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 1991. szeptember 2. 

 

Elsı kibocsátási ár:  90,00 DEM 

Kibocsátási jutalék: Maximum 4%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj:  Maximum évi 1,10 % 
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(A hónap végén a részalap eszközértékének százalékában 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35  
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek (*) 

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír (*) 

 

Befektetésijegy-osztály: TL 

(1999. október 25-ig ezt a befektetésijegy-osztályt „T osztály”-
nak hívták.) 

 

 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország 

Értékpapírkód: -971 777- 

ISIN: LU0034054352 

 
(*) Az Alapkezelı határozata értelmében a befektetési jegyekrıl 1998. május 25. óta nem bocsátanak ki nyomtatott bemutatóra szóló ér-

tékpapírokat. A már forgalomban lévı bemutatóra szóló értékpapírok továbbra is érvényben maradnak, és befektetési jegy tulajdono-
sok a központi kifizetıhelyen vagy bármely más kifizetıhelyen becserélhetik ıket névre szóló értékpapírra. 
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BayernLB Balanced Stocks 60 Plus Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja vonzó értéknöve-
kedés elérése, elsısorban magas hozamot és 
erıs növekedést mutató vállalatok részvénye-
ibıl származó hozamok révén, melyet tıkepi-
aci befektetésekbıl származó folyamatos be-
vételek egészítenek ki. A kockázatok és ho-
zamok optimalizálását a részalap változatos 
portfolióstruktúra keretében, a befektetési 
eszközök széles körben való terítése révén kí-
vánja elérni.  
 

Befektetési politika 

 

A részalap eszközeit túlnyomórészt  nemzet-
közi részvényekbe fektetik. A befektetések so-
rán  a részalap eszközein belül a részvények 
aránya minimum 60 %  és maximum 100 % 
között mozog. 
 
A részalap olyan részvényekbe fektet, melyek 
az elemzések tükrében ígéretesnek tőnnek. 
Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltoz-
tatható hitelviszonyt megtestesítı értékpapír-
okba, jegyzési jogot biztosító kötvényekbe, 
vagy opciós jegyekbe (warrant) is fektethetik, 
amennyiben ezek a részalap befektetési elve-
inek megfelelı eszközök megszerzésére jogo-
sítanak. 

A befektetések történhetnek közvetlenül ér-
tékpapír-vásárlás formájában, valamint példá-
ul indexre vonatkozó igazolás 
(„Indexzertifikat“), amelynek összetétele kellı-
en divezifikált, és amely a piac számára meg-
felelı viszonyítási alapot képez arra a piacra 
nézve, amelyre vonatkozik, vagy részesedési 
igazolás („Partizipationschein”)   megszerzé-
sével.  

A részalap eszközeit emellett kötvényekbe 
vagy a nemzetközi tıkepiacon bevezetett más 
kamatozó értékpapírokba, illetve hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapírba fektetik.  

A nyilvános kötvények, záloglevelek és az 
„investmentgrade“ besorolású vállalati kötvé-
nyek mellett a BayernLB Balanced Stocks 60 
Fonds befektetési eszközei közé tartoznak a  
High-Yield kötvények, az átváltoztatható köt-
vények, az alárendelt kötvények 
(Nachranganleihen), valamint a gazdaságilag 
kevésbé fejlett országok (emerging markets) 
kötvényei is.  

Az elıbb említett befektetések nagy része 
EURO-ban denominált eszközökbe történik. 
Kiegészítı jelleggel a dollárövezetben, így el-
sısorban Amerikában, valamint csekélyebb 
mennyiségben egyéb régiókban is történnek 
befektetések. 

A részalap összes befektetéseinek legalább 
51 %-a EURO-ban denominált eszközökbe 
történik. Kiegészítı jelleggel a dollárövezet-
ben, így elsısorban Amerikában, valamint 
csekélyebb mennyiségben egyéb régiókban is 
történnek befektetések. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteketvalamint egyéb eszközö-
ket és technikai megoldásokat. A részalap al-
kalmazhat különösen Credit Default Swap-
okat a hitelkockázatok kezelésére valamint 
pénzügyi eszközöket, melyek alapul felvı esz-
köze Credit Default Swap,azzal, hogy a szár-
maztatott (derivatív) ügyletekkel kapcsolatos 
összkockázat a részalap teljes nettó eszközér-
tékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A hozamszerzés, növekedés és biztonság kö-
zötti egyensúllyal jellemezhetı befektetési po-
litika alapot nyújt az eszközök értékének hosz-
szú távú növelésére.  
BayernLB Balanced Stocks 60 Fonds széles 
körben diverzifikált befektetései révén átte-
kinthetı kamat-, deviza- és árfolyamkockáza-
tot, és a részalap egyes befektetéseinek sike-
rétıl való nagymértékő függetlenséget biztosít 
a befektetık számára.  
 
 
 
Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
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növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 
kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

 

Devizakockázatok 
 

Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Befektetési jegyekkel kapcsolatos kockáza-
tok 

 

Az olyan befektetési alapok befektetési jegye-
inek kockázata, melyekben a részalap része-
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sedést szerez, szorosan összefügg  az ezen 
befektetési alap  befektetési eszközeihez kap-
csolódó kockázatokkal, illetve ezen alap be-
fektetési stratégiájával. Ezek a kockázatok 
azonban csökkenthetıek a célalap (tehát azon 
alap, amibe a részalap befektet) befektetései-
nek diverzifikálása révén. 

Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelıi 
egymástól függetlenül cselekszenek, elıfor-
dulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, 
vagy egymással ellentétes befektetési politikát 
követnek. Ezáltal a fennálló kockázatok ösz-
szeadódhatnak, a növekedési esélyek pedig 
kiolthatják egymást. 

Az Alapkezelınek rendszerint nincs lehetısé-
ge a célalap alapkezelıjét ellenırizni, és ezek 
befektetési döntései nem feltétlenül felelnek 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek vagy el-
várásainak. 

Az Alapkezelı számára a célalap aktuális ösz-
szetétele gyakran nem válik kellı idıben is-
mertté. Amennyiben az összetétel nem felel 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek és  elvá-
rásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs 
késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési 
jegyeinek visszaváltásával. 

 

Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel a BayernLB Balanced Stocks 60 Fonds 
részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként a hangsúly 
átmenetileg meghatározott földrajzi régiókra, 
ágazatokra vagy piaci szegmensekre helye-
zıdhet, a fokozott volatilitás jelentıs kockáza-
ta áll elı, ami azt jelenti, hogy a befektetési je-
gyek ára rövid idın belül lefelé és felfelé is 
erısen ingadozhat. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Balanced Stocks 60 Plus Fonds 
részalapba történı befektetés csak tapasztalt 
befektetık számára ajánlott, akik képesek 
azoknak a  befektetéseknek a kockázatait és 
az értékét felmérni, amelyeknél részvénybe-
fektetések hozamából származó reális tıke-
növekedés áll elıtérben, és amelyek azonban 
kiegészítı jelleggel a tıkepiaci befektetések-
bıl is folyamatos bevételhez kívánnak jutni. A 
befektetınek hosszútávú befektetésekben kell 
gondolkodniuk.   

 

 

Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 2000. október 2., értéknap: 2000. október 5.  

Elsı kibocsátási ár:  100,00 EURO 

Kibocsátási jutalék: Maximum 4%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 
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Visszaváltási jutalék: Nincs 

 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20% 

(A hónap végén a részalap eszközértékének százalékában 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

 

Befektetésijegy-osztály:  TL 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország 

Értékpapírkód: -934 219- 

ISIN: LU0110698866 
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BayernLB OptiMA Fonds 
 

A befektetési politika célja 

 

 

A befektetési politika célja az, hogy egy hatá-
rozott  objektív, a szubjektív elemeket kikap-
csoló szelekciós mechanizmus útján képzett 
részalap segítségével kedvezı értékalakulást 
érjen el.  

 

Befektetési politika 

 
Az OptiMA szó az „optimale Multi Asset 
Allokation“ kifejezésbıl keletkezett. A 
BayernLB OptiMA Fonds eszközei fektethetık 
túlnyomó részben olyan más átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (UCITS), vagy más kollektív 
befektetési vállalkozások (UCI) („befektetési 
alapok“) befektetési jegyeibe, melyek mind    
Nyugat-Európa, Észak-Amerika, Ázsia fejlett 
piacainak, mind pedig Közép- és Kelet-
Európa, Ázsia vagy Latin-Amerika egyéb 
piacainak részvényeibe, kötvényeibe  és 
pénzpiaci eszközözeibe fektetnek. Emellett 
ezen régiók részvényeibe, kötvényeibe  és 
pénzpiaci eszközeibe is be lehet fektetni. A 
regionális szempontokra koncentráló 
managementelv kiegészül egy átfogó téma és 
szektorválasztással.  

A részvények és/vagy kötvények 
megoszlásának mértéke a piac mindenkori 
megítélésétıl függ. 

Befektetési eszközökként, az egyes 
értékpapírokba történı befektetések mellett 
olyan értékpapírokat is alkalmaznak, melyek 
teljesítménye a különbözı piacok, régiók, 
államok, témák és ágazatok fejlıdéséhez 
kötött (pl. olyan indexre vonatkozó igazolások 
(„Indexzertifikat“), melynek összetétele kellı 
mértékben divezifikált, és amelyek kellı vi-
szonyítási alapot képeznek azon piacok szá-
mára, amelyekre vonatkoznak, valamint 
részesedési igazolások 
(„Partizipationscheine”).   Ugyanebbıl a célból 
származtatott (derivatív) eszközök is 
alkalmazhatóak. 

Annak érdekében, hogy a részalap az 
ingatlanpiacok fejlıdésében is részt vegyen a 
részalap a befektetési politika keretei között 
megszerezheti olyan nyíltvégő vagy tızsdén 
jegyzett zártvégő ingatlan alapok befektetési 

jegyeit, melyekkel rendszeresen  kereskednek 
(pl. US REIT-ek). 

A részalap összességében legfeljebb 
vagyonának 10 %-át fektetheti nyilvános, 
szabályozott ingatlanalapok befektetési 
jegyeibe, valamint a Kezelési Szabályzat 
4.1.2.a. pontjában megnevezett 
értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe. 

A BayernLB OptiMA Fonds vagyonának 
legfeljebb 10%-át fektetheti UCITS vagy UCI 
befektetési jegyekbe. 

Kiegészítı jelleggel livid eszközök is tarthatók. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Az árfolyam alakulása a világ különbözı ré-
szein lévı piacokon idıben nem egységes. A 
rövid- és középtávú piaci trendek kihasználása 
érdekében trendindikátorok egységes, stan-
dardizált eljárás keretében szállítják az Alap 
managementjének a döntési jelzéseket a 
portfolio kialakításához, valamint összetétel-
ének változtatásához. A trendindikátorok jel-
zésének relatív erıssége meghatározó ténye-
zınek számít a portfólió terítés és az egyes 
eszközosztályok súlyozása során. 

Mindig a relatíve legerısebb piacon vagy piaci 
szegmensbe fektetnek be, ami nagyon válto-
zatos portfolióstruktúrát eredményezhet. A 
managementelv alapjául szolgáló indikációs 
rendszer segítségével aktív, fegyelmezett és 
szisztematikus kockázatmegosztás valósul 
meg. A változatos portfolióstruktúra keretében 
a kockázat- és hozamoptimalizáció szempont-
jainak a befektetések széleskörő terítése ré-
vén tesznek eleget. 

Kockázati profil 

 

A részvénybefektetések széles körben való te-
rítése révén a befektetık világszerte része-
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sedhetnek a pénzpiacok eredményeibıl. Bár a 
részvénybefektetések értéke ingadozik, a 
BayernLB OptiMA Fonds eszközeinek a régi-
ók, államok, ágazatok, témák és eszközök 
szerinti széleskörő terítése messzemenı füg-
getlenséget biztosít az egyes befektetések si-
kerétıl.  

 

Befektetési jegyekkel kapcsolatos kockáza-
tok 

 

Az olyan befektetési alapok befektetési jegye-
inek kockázata, melyekben a részalap része-
sedést szerez, szorosan összefügg  az ezen 
befektetési alap  befektetési eszközeihez kap-
csolódó kockázatokkal, illetve ezen alap be-
fektetési stratégiájával. Ezek a kockázatok 
azonban csökkenthetıek a célalap (tehát azon 
alap, amibe a részalap befektet) befektetései-
nek diverzifikálása révén. 

Mivel azonban az egyes célalapok alapkezelıi 
egymástól függetlenül cselekszenek, elıfor-
dulhat, hogy az egyes célalapok egyforma, 
vagy egymással ellentétes befektetési politikát 
követnek. Ezáltal a fennálló kockázatok ösz-
szeadódhatnak, a növekedési esélyek pedig 
kiolthatják egymást. 

Az Alapkezelınek rendszerint nincs lehetısé-
ge a célalap alapkezelıjét ellenırizni, és ezek 
befektetési döntései nem feltétlenül felelnek 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek vagy el-
várásainak. 

Az Alapkezelı számára a célalap aktuális ösz-
szetétele gyakran nem válik kellı idıben is-
mertté. Amennyiben az összetétel nem felel 
meg az Alapkezelı feltételezéseinek és  elvá-
rásainak, az Alapkezelı adott esetben jelentıs 
késlekedéssel reagálhat a célalap befektetési 
jegyeinek visszaváltásával. 

 

Kamatváltozásból ered ı kockázatok 
 
 
A fix kamatozású értékpapírokba történı be-
fektetésekkel kapcsolatban fennáll annak a le-
hetısége, hogy a piaci kamatok szintje változ-
ni fog az értékpapír kibocsátásakor fennálló ál-
lapothoz képest.  Amennyiben a piaci kamatok 
a kibocsátás idıpontjában fennálló kamatok-
hoz képest növekednek, a fix kamatozású ér-
tékpapírok árfolyama rendszerint csökken. Ha 
azonban a  piaci kamatok csökkennek, akkor 
a fix kamatozású értékpapírok árfolyama fog 
növekedni. Ez az árfolyam alakulás oda vezet, 
hogy a fix kamatozású értékpapírok aktuális 
hozama általában körülbelül az aktuális piaci 

kamatoknak fog megfelelni. Ezek az 
árfolyamingadozások a fix kamatozású érték-
papírok futamidejétıl függıen különbözı 
eredményre vezethetnek. A rövidebb futam-
idejő fix kamatozású értékpapírok árfolyam-
kockázata kisebb, mint a hosszabb futamidejő 
fix kamatozású értékpapíroké. A rövidebb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapírok hozama 
azonban általában kisebb, mint a hoszabb fu-
tamidejő fix kamatozású értékpapíroké. A 12 
hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő pénz-
piaci eszközök árfolyamkockázata rövid futam-
idejüknek megfelelıen általában kisebb. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

Devizakockázatok 
 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
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visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek  értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 

hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Speciális ország- és transzferkockázat 
(„Transferrisiko“) 

 

A részalap potenciális befektetıinek felhívjuk 
a figyelmét, hogy a BayernLB OptiMA Fonds  
a fejlett piacok eszközein kívül közvetlenül 
vagy közvetve a kevésbé fejlett közép- és 
kelet-európai, ázsiai, latin-amerikai piacok 
eszközeibe is fektethet. Az ezekben a régiók-
ban történı befektetések bizonyos kockázattal 
járhatnak. A fejlett nemzetközi pénzpiacokkal 
ellentétben a pénzpiacok relatív kis mérete 
ebben a régióban azt eredményezi, hogy a 
piacok volatilisebbek és kevésbé likvidek. 

A politikai viszonyok, az a tény, hogy a 
kemény valuták csak szőkösen állnak 
rendelkezésre, a devizaellenırzés változásai, 
az árfolyamváltozások, a befektetések során 
kezelt eszközökön fennálló tulajdonjog 
esetleges megtámadhatóságából eredı 
problémák, a külföldi tıkebefektetések és –
visszaáramlások esetleges korlátozása (tran-
szfer-kockázat), a fiskális politika alkalmazása 
vagy szigorítása további kockázatot jelenthet. 
Továbbá figyelembe kell venni, hogy a kiboc-
sátók ezekben az államokban kevésbé állnak 
hivatalos ellenırzés alatt, a rájuk vonatkozó 
jogszabályanyag kevésbé strukturált, valamint 
a számvitel és a könyvvizsgálat színvonala 
sem mindig felel meg a fejlett egyesült ál-
lamokbeli illetve nyugat-európai pénz- és 
tıkepiacok standardjainak. 

 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel az aktív és rugalmas management 
következtében a hangsúly átmenetileg 
meghatározott földrajzi régiókra, ágazatokra 
vagy piaci szegmensekre helyezıdhet, a foko-
zott volatilitás jelentıs kockázata áll elı, ami 
azt jelenti, hogy a befektetési jegyek ára rövid 
idın belül lefelé és felfelé is erısen ingadoz-
hat. 
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Befektet ıi profil 

 
A BayernLB OptiMA Fonds részalapba történı 
befektetés csak tapasztalt befektetık számára 
ajánlott, akik képesek felmérni  a  befektetés-
eknek a kockázatait és az értékét , a reális tı-
kenövekedést részesítik elınyben , és fontos 
számukra – az egész piac vélt alakulásának 
függvényében –  a részalap eszközál-
lományának dinamikus és változatos 
alakítására. A befektetıknek késznek és ké-
pesnek kell lenniük a befektetési jegyek 
értékingadozásának és adott esetben egy 
jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadására. A 

befektetıknek a középtávútól a hosszútávúig 
terjedı befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 
 

 

 

 

 

 

Fontosabb adatok  

 

Kibocsátás idıpontja:  2006. június 12. 

Jegyzési periódus: A befektetési jegyek elsıkibocsátási áron történı jegyzése 2006. 
május 8-tól 2006. június 9-ig lehetséges. A fizetésre 2006. június 
15-vel bezárólag kerülhet sor a letétkezelınél. 

A jegyzések befizetésének és a 
befektetési  jegyek visszaváltásának 
határideje: 

A következı értékelési nap, + 3 luxemburgi banki munkanap. 

Befektetésijegy-osztály: AL 

Elsı kibocsátási ár: 100,00 EURO 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 4%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,50 % 
(Minden hónap végén az AL befektetésijegy-osztályra jutó rész 
százalékában számítva. Minden hónap végén fizetendı) 
 

Taxe d’abonnement: évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközeibıl az AL befekte-
tésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. Minden 
negyed év végén fizetendı.) 
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Értékpapírkód: -A0JKFZ- 

ISIN: LU0249656512 

Befektetésijegy-osztály: InstAL 
(intézményi befektet ık számára fenntartva) 

Elsı kibocsátási ár:: 10.000,00 EURO 

Jegyzési minimum:  1 millió EURO 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 2%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj:  Maximum évi 1,00 % 
(Minden hónap végén az InstAL befektetésijegy-osztályra jutó 
rész százalékában számítva. Minden hónap végén fizetendı) 
 

Taxe d’abonnement: évi 0,01 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközeibıl az InstAL befektetési-
jegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. Minden negyed év 
végén fizetendı.) 

Értékpapírkód: -AOJKF0- 

ISIN: LU0249657833 

Minden befektetésijegy-osztály:  

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35  
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Magyarország* 

* Magyarországn az InstAL befektetésijegy- osztály kivételével 
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BayernLB OptiProtect Euro Fonds 
 
A befektetési politika célja 
 
A befektetési politika célja vonzó 
értéknövekedés elérése a 
részvényekbefektetések változó kialakítása 
révén. a piac várható alakulásának 
függvényében.  
 

Befektetési politika 

 

A BayernLB OptiProtect Euro Fonds európai 
részvényekbe fekteti eszközeit. A részalap 
összvagyonán belül a részvények aránya a 
részvénypiac várható alakulásának 
függvényében 0 % és 100 % között mozog. A 
részvényallokáció irányítása történhet 
közvetlenül a részalap tulajdonában lévı 
részvények arányán keresztül vagy közvetett 
módon, derivatív (származtatott) ügyletek 
alkalmazása révén.  
 
A részvénybefektetéseket döntı részben 
tızsdén jegyzett európai részvények illetve 
olyan európai részvények teszik ki, melyekkel 
szabályozott piacon kereskednek.  
 
Emellett a részvényopciók szisztematikus 
alkalmazásával a veszteségek kockázatának 
lefedezését valamint a további hozam elérését 
is kívánják szolgálni.   
 
A részvénypiac árfolyamesésébıl adódó 
esetleges kockázatok kezelése az Alapkezelı 
véleményének megfelelıen a piaci helytıl 
függıen idıben részben vagy teljesen 
származtatott (derivatív) ügyletek 
felhasználása útján fedezeti intézkedésekkel, 
például Put-Opciók megszerzésével elérhetık. 
Ezzel ennek a befektetési politikának a rizikója 
egy puszta részvénybefektetéshez képest 
jelentısen csökken. Ez a fedezeti 
mechanizmus mint egy aktív Alap 
management szisztematikus részeként kerül 
beiktatásra, melynek az a célja, hogy a 
részalapvagyont egy bizonyos fokig a 
részvényárfolyamesés hatásaitól megóvja 
(„Protect“). Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az Alapkezelı garanciát vállalna ezen 
befektetési politika sikerességéért. 
 
 
A részalap befektethet továbbá fix- és változó 
kamatozású értékpapírokba, átváltoztatható 
hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba, 
jegyzési jogot biztosító kötvényekbe, vagy op-
ciós jegyekbe (warrant), amennyiben ezek a 
részalap befektetési elveinek megfelelı rész-

vények megszerzésére jogosítanak. A közvet-
len részvénybefektetések mellett a részalap 
eszközeit be lehet fektetni  megfelelıen köz-
zétett olyan indexekre vonatkozó index 
certificate-ekbe  („Indexzertifikate”), melyek 
összetétele kellıen divezifikált és megfelelı 
viszonyítási alapot képeznek azon piacokra 
nézve, amelyre vonatkoznak, valamint  rész-
vényekre vonatkozó certificate-ekbe 
(„Zertifikat”) és részesedési igazolásokba 
(„Partizipationschein”). 
 
A BayernLB OptiProtect Euro Fonds vagyo-
nának legfeljebb 10%-át fektetheti más átru-
házható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (UCITS) vagy más 
kollektív befektetési vállalkozások (UCI)  be-
fektetési jegyeibe. 

 
Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap a fent nevezett részvényopci-
ók mellett alkalmazhat más származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat is azzal, 
hogy a származtatott (derivatív) ügyletekkel 
kapcsolatos összkockázat a részalap teljes 
nettó eszközértékének kétszerezést  nem lép-
heti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

A BayernLB OptiProtect Euro Fonds  befekte-
téseinek széles körben való terítése és válto-
zatos kialakítása révén a befektetık  része-
sedhetnek az európai részvénypiacok értéké-
nek alakulásában. A befektetési politika célja 
hosszú távú pozitív hozam elérése az esı tı-
kepiacokon keletkezı tıkeveszteség egyidejő 
korlátozása mellett.  

 

Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 

A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
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lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

 
Mivel a részalap a „mid and small cap“ szeg-
mens részvényeibe is befektethet, a részalap 
vagyonába tartozhatnak kis- és középvállalko-
zások részvényei is. Különösen a kisebb, még 
fiatal vállalkozások részvényeinél fordulnak 
elı a piacon általánosnál erısebb ingadozá-
sok. Ennek az az oka, hogy az értékpapírok-
kal általánosságban kevesebbet kereskednek, 
és ezek a vállalkozások nagyobb üzleti kocká-
zatnak vannak kitéve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyre, a részalap eszközei között hangsú-
lyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 
A fent nevezett részvényekkel kapcsolatos 
kockázatok közvetett módon, származtatott 
(derivatív) ügyletek alkalmazása révén is 
megvalósulhatnak.  
 
Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
 
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel 
az alapul fekvı eszközök ára nem a várako-
zásoknak megfelelıen alakul, és így az alap 
vagyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 

piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı vesz-
teség keletkezik. 
 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
 
A határidıs devizaügyletek illetve a megfelelı 
opciós jogok és opciós jegyek 
(Optionsscheinen) megszerzésének költségei 
valamint az esetleges veszteségek csökkentik 
a részalap eredményét.  
 
 
Speciális ágazati kockázatok 

 
Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba 
történı hangsúlyos befektetés azt eredmé-
nyezheti, hogy egy ágazat speciális kockáza-
tai felerısítve mutatkoznak meg a részalap ér-
tékében.  
 
Különösen az olyan ágazatban történı befek-
tetések, amelyek erısen függenek a fejlıdés-
tıl és a kutatásoktól (pl. biotechnológiai, 
gyógyszerészeti ágazatok stb.) vagy amelyek 
viszonylag  újnak számítanak, elıfordulhat, 
hogy az egész ágazatot érintı tendenciák 
esetén a befektetık túlságosan gyors reakció-
ja jelentıs árfolyamingadozást okoz. Ezen 
ágazatok sikere gyakran spekuláción, vagy 
egyes jövıbeni termékek sikerével kapcsola-
tos várakozásokon alapul. Ha ezek a termé-
kek nem váltják be a hozzájuk főzött elváráso-
kat vagy más akadályok lépnek fel, hirtelen az 
egész ágazatban veszteségek következhet-
nek be.  
 
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhat-
nak olyan függıségi viszonyok, melyek ered-
ményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása - 
pl. a szállítás akadozása, nyersanyaghiány, 
jogszabályi elıírások szigorítása stb. - esetén, 
az egész ágazaton belül jelentıssé válnak az 
értékingadozások. 
 

Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat  

 

Amennyiben egy részalap befektetési ered-
ménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, 
ez az eljáró személyek hozzáértésének és 
ezáltal a management helyes döntésének is 
köszönhetı. A management összetétele 
azonban változhat.  Elıfordulhat, hogy a kö-



 
 
 

75 

vetkezı döntéshozók már kevésbé lesznek si-
keresek.  

 

Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek  értéke is. 

 

 
Piaci kockázat  

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és a pia-
cának alakulása elsısorban a tıkepiacok ala-
kulásától függ, melyeket pedig a világgazda-
ság általános helyzete valamint az egyes or-
szágok gazdasági és politikai keretfeltételei 
befolyásolnak. Az általános 
árfolyamalakulásra – különösen a tızsdén – 
irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint 
pl. hangulat alakulása, vélemények, híreszte-
lések.  

(Lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel a  BayernLB OptiProtect Euro Fonds 
részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként valamint a 
származtatott (derivatív) ügyletek fokozott al-
kalmazásának köszönhetıen a hangsúly át-
menetileg meghatározott földrajzi régiókra, 
ágazatokra vagy piaci szegmensekre helye-
zıdhet, a fokozott volatilitás jelentıs kockáza-
ta áll elı, ami azt jelenti, hogy a befektetési 
jegyek ára rövid idın belül lefelé és felfelé is 
erısen ingadozhat. 

 
Befektet ıi profil 
 

A BayernLB OptiProtect Euro Fonds rész-
alapba történı befektetés csak tapasztalt be-
fektetık számára ajánlott, akik képesek a koc-
kázatokat és a  befektetéseknek az értékét 
felmérni, és akik a meglévı konzervatív  be-
fektetési formák kiegészítéseként az európai 
részvénypiacok növekedési eseélyeiben is ré-
szesedni kívánnak. A befektetıknek késznek 
és képesnek kell lenniük a befektetési jegyek 
értékingadozásának és adott esetben egy je-
lentıs tıkeveszteségnek az elfogadására. A 
befektetıknek hosszútávú befektetésekben 
kell gondolkodniuk.   
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Fontosabb adatok

Kibocsátás idıpontja: 2008. május 2. 

Jegyzések befizetésének napja és a 
befektetési jegyek visszaváltása: 

A következı értékelési nap + 3 luxemburgi banki munkanap 

Befektetésijegy-osztály:  TL 

Elsı kibocsátási ár: 100,00 EURO  plusz kibocsátási jutalék 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5% 
(az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: maximum évi 1,50%  
(Minden hónap végén a részalap nettı eszközértékébıl  a TL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. Min-
den hónap végén fizetendı.) 

Az alapkezelési díj tartalmazza a befektetési tanácsadó díját.  

Taxe d’abonnement: évi 0,05% 
(Minden negyedév végén a részalap eszközeibıl az TL befekte-
tésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva) 

Értékpapírkód: A0NDSB 

ISIN: LU0347252768 

Befektetésijegy-osztály: TL2 (*) 

Elsı kibocsátási ár: 5.000 EURO plusz kibocsátási jutalék 

Jegyzési minimum: 1.000.000 EURO  

Nyereség felhasználása: tıkésítı (felhalmozó) 

Kibocsátási jutalék: Maximum 2% 
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,10% 
(Minden hónap végén a részalap nettó eszközértékének az TL2 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. Min-
den hónap végén fizetendı.) 

Az alapkezelési díj tartalmazza a befektetési tanácsadó díját. 

Taxe d’abonnement: Évi 0,05% 
(Minden negyedév végén a részalap eszközeibıl az TL 2 befek-
tetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva )  
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Értékpapírkód: A0NDSC 

ISIN: LU0347252842 

Befektetésijegy-osztály:  InstAL 
Intézményi befektet ık számára fenntartva  

Elsı kibocsátási ár: 10.000 EURO plusz kibocsátási jutalék 

Jegyzési minimum: 1.000.000 EURO 

Nyereség felhasználása: hozamkifizetı 

Kibocsátási jutalék: Maximum 2% 

Visszaváltási jutalék: Nincs 

Alapkezelési díj:  Maximum évi 0,85% 
(Minden hónap végén a részalap nettó eszközértékébıl az 
InstAL befektetésijegy-osztályra jutó rész  százalékába 
számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Az alapkezelési díj tartalmazza a befektetési tanácsadó díját. 

Taxe d’abonnement: Évi 0,01%  
(Minden negyedév végén a részalap eszközeibıl az InstAL 
befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva.) 

Értékpapírkód: A0NDSD 

ISIN: LU0347252925 

Minden befektetésijegy-osztály:   

Befektetési tanácsadó: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D – 80333 München 
 

Befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a beszedett alapkezelési díjból 
fedezik. 

Referencia devizanem: EURO 

Értékelési nap: Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: Bemutatóra szóló befektetési jegyek névérték nélkül 

Címlet: Összevont (globális) címlető értékpapír 

Futamidı:  határozatlan 

Értékesítési országok: Luxemburg, Németország, Magyarország 

(*) A TL2 befektetésijegy-osztály esetében – eltérıen a TL befektetésijegy-osztálytól – befektetınként 1,000,000 Euró 
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BayernLB Europa Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja magas hozam el-
érése elsıosztályú vállalatok részvényeibe va-
ló befektetésekbıl eredı hozamok és tıke-
nyereség révén. A kockázatok és hozamok 
optimalizálását a részalap változatos portfolió-
struktúra keretében, a befektetési eszközök 
széles körben való terítése révén kívánja elér-
ni. 
 

Befektetési politika 

 

A BayernLB Europa Fonds eszközeinek leg-
alább 51%-át európai részvényekbe fekteti és  
hosszú távon vonzó értéknövekedést céloz 
meg. A részalap részesedést nyújt befektetıi 
számára az európai régió részvényeinek ho-
zamlehetıségeibıl.  

Az eszközkiválasztás mennyiségi és minıségi 
kritériumok alapján történik. A portfolió-
struktúra kialakításakor ugyanakkor számítás-
ba veszik az adott vállalatnak a specifikus 
országindexben képviselt relatív súlyát is. 
Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átváltoz-
tatható hitelviszonyt megtestesítı értékpapír-
okba, jegyzési jogot biztosító kötvényekbe, 
vagy opciós jegyekbe (warrant) is fektethetik, 
amennyiben ezek a részalap befektetési elve-
inek megfelelı részvények megszerzésére jo-
gosítanak. Mint befektetési eszközök, az 
egyes  értékpapírbefektetések mellett olyan 
értékpapírokat is alkalmaznak, melyek hoza-
ma a különbözı piacok, régiók, államok, té-
mák és ágazatok fejlıdéséhez kötött  (pl. in-
dexre vonatkozó igazolás („Indexzertifikat“), 
amelynek összetétele kellıen divezifikált, és 
amely a piacok számára megfelelı viszonyítá-
si alapot képez azon a piacokra nézve, amely-
re vonatkozik, vagy részesedési igazolás 
(„Partizipationschein”) . 
A BayernLB Europa Fonds vagyonának legfel-
jebb 10%-át fektetheti más kollektív átruház-
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCITS) vagy más kol-
lektív befektetési vállalkozások (UCI)  befekte-
tési jegyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatívügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A részvénybefektetések nemzetközi szinten 
történı terítése révén a befektetık az európai 
részvénypiacok fejlıdésébıl részesednek. Bár 
a részvénybefektetések értéke ingadozik, a 
BayernLB Europa Fonds eszközeinek az 
egyes országok, üzletágak és eszközök sze-
rinti széleskörő terítése messzemenı függet-
lenséget biztosít az egyes befektetések sike-
rétıl. 
 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 

Speciális országkockázatok  
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Ha valamely fundamentális vagy piactechno-
lógiai adottság eredményeképpen a részalap 
az európai valutatérség egyes országainak 
részvényeit különösen hangsúlyos mértékben 
szerzi meg, akkor az egyes országok gazda-
sági helyzetében beálló változások kiemelt 
mértékben hatnak ki a részalap értékének 
alakulására.  

 

Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek  értéke is. 

 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel 
az alapul fekvı eszközök ára nem a várako-
zásoknak megfelelıen alakul, és így az alap 
vagyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı vesz-
teség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 

esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel a BayernLB Europa Fonds részalapnál 
az aktív és flexibilis managementelv eredmé-
nyeként a hangsúly átmenetileg meghatáro-
zott földrajzi régiókra, ágazatokra vagy piaci 
szegmensekre helyezıdhet, a fokozott 
volatilitás jelentıs kockázata áll elı, ami azt 
jelenti, hogy a befektetési jegyek ára rövid 
idın belül lefelé és felfelé is erısen ingadoz-
hat. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Europa Fonds részalapba történı 
befektetés csak tapasztalt befektetık számára 
ajánlott, akik képesek a kockázatokat és a  
befektetéseknek az értékét felmérni, és akik a 
meglévı hagyományos befektetési formák ki-
egészítéseként európai vállaltok sikereiben is 
részesedni kívánnak. A befektetıknek kész-
nek és képesnek kell lenniük a befektetési je-
gyek értékingadozásának és adott esetben 
egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadásá-
ra. A befektetıknek hosszútávú 
befektetésekben kell gondolkodniuk.  
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Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 1998. május 29. 
 

Elsı kibocsátási ár:  50,00 DEM 

Befektetésijegy-osztály: AL 
(1999.október 25-ig ezt a befektetésijegy 
-osztályt „A osztály”-nak hívták.) 
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 
százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj:   
   

Maximum évi 1,20  %  
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 
 

Nyereség felhasználása: 
   

tıkésítı (felhalmozó) (általában a beszedett osztalékbevéte-
leket) 
 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát 
Luxemburgban terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének száza-
lékában számítva.) 
 

Értékpapírkód: -988 249- 

ISIN: LU0088122097 

Befektetésijegy-osztály: TNL  
(Ezt a befektetésijegy-osztályt 2001. február 1-je óta forgal-
mazzák.) 
 

Forgalmazási jutalék:    évi 0,65 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékébıl a TNL 
befektetetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. 
Minden negyedév végén fizetendı.) 
 

Kibocsátási jutalék: nincs 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,20  %  
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 
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Taxe d’abonnement: Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének száza-
lékában számítva.) 
 

Értékpapírkód: -934 220- 

ISIN: LU0110700860 

Befektetésijegy-osztály: InstAL 
(Intézményi befektetık számára fenntartva) 

Elsı kibocsátási ár: 10.000,00 EURO 

Jegyzési minimum: minimálisan 1 Mio. EURO értékben 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 2%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 
százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj:    Maximum évi 0,90  %  
(Minden hónap végén a részalap eszközértékébıl az InstAL 
befektetetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. 
Minden hónap végén fizetendı.) 
 

Taxe d’abonnement: évi 0,01 % 
 (Minden negyedév végén a részalap eszközértékébıl az 
InstAL befektetetésijegy-osztályra jutó rész százalékában 
számítva. Minden negyedév végén fizetendı.) 
 
 

Értékpapírkód: -A0KFHV- 

ISIN: LU0266144731 

Minden befektetésijegy-osztály:  

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

 

A részalap devizaneme: EURO  

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt 
am Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  
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Befektetési jegyek címlete: Összevont (globális) címlető értékpapír   

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Ausztria 
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BayernLB Asian Equity Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja vonzó értéknöve-
kedés elérése, elsısorban magas hozamot és 
erıs növekedést mutató vállalatok részvénye-
ibıl származó hozamok és tıkenyereség ré-
vén. A kockázatok és hozamok optimalizálását 
a részalap változatos portfolió-struktúra kere-
tében, a befektetési eszközök széles körben 
való terítése révén kívánja elérni. 
 

Befektetési politika 

 

A BayernLB Asian Equity Fonds célja hosszú-
távon vonzó értéknövekedés eléréseA rész-
alap eszközeinek legalább 51%-át ázsiai-
csendes-óceáni részvényekbe fekteti. 

A részalap részvénybefektetései elsısorban 
Japánba irányulnak. Emellett kiegészítı jel-
leggel a részalap eszközeit az ázsiai-csendes-
óceáni régió más országaiba – a mint például 
Hongkong, Szingapúr, India, Kína, Tajvan, Fü-
löp-szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, 
Thaiföld, Ausztrália és Új-Zéland – is befekte-
tik. A részalap részesedést nyújt befektetıi 
számára ázsiai-csendes-óceáni régió részvé-
nyeinek hozam-, és növekedési lehetıségei-
bıl. Továbbá lehet más olyan régiók vállalko-
zásainak részvényeibe is fektetni, melyek 
székhelye az ázsiai-csendes-óceáni térségben 
található.  

A portfolió-struktúra kialakításakor ugyanakkor 
számításba veszik az adott vállalatnak a spe-
cifikus országindexben képviselt relatív súlyát 
is. A részalap eszközeit egyrészrıl közvetlenül 
tızsdén jegyzett részvényekbe fektetik, emel-
lett azonban be lehet fektetni olyan indexre 
vonatkozó igazolásaokba („Indexzertifikat“) , 
amelyeknek összetétele kellıen divezifikált, és 
amelyek a piac számára megfelelı viszonyítá-
si alapot képeznek arra a piacra nézve, amely-
re vonatkoznak,  a ázsiai-csendes-óceáni ré-
gió részvényeire vonatkozó igazolásba 
(„Zertifikat“),  részesedési igazolásba 
(„Partizipationschein”), továbbá Amerikai Leté-
ti Igazolásokba (American Depository Receipt 
- ADR), Nemzetközi Letéti Igazolásokba 
(International Depository Receipt - IDR), és 
Összevont Letéti Igazolásokba (Global 
Depository Receipt - GDR) is. Az ADR-ek, 
GDR-ek és IDR-ek olyan igazolások 
(„Zertifikat”), melyeket a bankok bocsátanak ki 
a náluk letétbe helyezett külföldi, osztalékra 
jogosító értékpapírokra.  Ezen túlmenıen a 
részalap eszközeit átváltoztatható hitelvi-

szonyt megtestesítı értékpapírokba, jegyzési 
jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós je-
gyekbe (warrant) is fektethetik, amennyiben 
ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı 
részvények megszerzésére jogosítanak. 
Ugyanezen célból a részalap eszközeit más 
befektetési alapokba is fektethetik. 
A BayernLB Asian Equity Fonds vagyonának 
legfeljebb 10%-át fektetheti más átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (UCITS) vagy más kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCI) („befektetési ala-
pok“) befektetési jegyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A BayernLB Asian Equity Fonds befektetései-
nek széleskörő terítése révén a befektetık ré-
szesednek a ázsiai-csendes-óceáni részvény-
piacok fejlıdésébıl. Bár a részvénybefekteté-
sek értéke ingadozik, a BayernLB Asian 
Equity Fonds eszközeinek az egyes országok, 
ágazatok és eszközök szerinti széleskörő terí-
tése messzemenı függetlenséget biztosít az 
egyes befektetések sikerétıl. 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 
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Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 
Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap eszközei-
nek  értéke is. 
 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 

piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 
A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

 

Speciális országkockázat 
 

Felhívjuk a részalap befektetıinek a figyelmét, 
hogy a BayernLB Asian Equity Fonds  a fejlett 
ipari országnak minısülı Japán részvényein 
kívül vegyítésképpen olyan országok részvé-
nyeibe is befektethet, melyek a gazdaságilag 
kevésbé fejlett ázsiai országok („emerging 
markets“) közé sorolhatók (India, Fülöp-
Szigetek, Dél-Korea, Malajzia, Indonézia, 
Thaiföld, Taiwan és Kína) . Az ezekben az or-
szágokban történı befektetések bizonyos 
kockázattal járhatnak. A fejlett nemzetközi 
pénzpiacokkal ellentétben, a pénzpiacok rela-
tív kis mérete ezekben a gazdaságilag kevés-
bé fejlett országokban azt eredményezi, hogy 
a piacok volatilisebbek és kevésbé likvidek. 

A politikai viszonyok, az a tény, hogy a ke-
mény devizák csak szőkösen állnak rendelke-
zésre, a devizaellenırzés változásai, az árfo-
lyamváltozások, a megszerzett befektetések 
tulajdonjogának megtámadhatóságával kap-
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csolatos esetleges problémák, a külföldi tıke-
befektetések és –visszaáramlások esetleges 
korlátozása (transzfer-kockázat), a fiskális po-
litika alkalmazása vagy szigorítása további 
kockázatot jelenthet. Továbbá figyelembe kell 
venni, hogy a társaságok ezekben az orszá-
gokban kevésbé állnak hivatalos ellenırzés 
alatt, kevésbé strukturált jogszabályanyag vo-
natkozhat rájuk, valamint a számvitel és a 
könyvvizsgálat sem mindig felel meg a fejlett 
egyesült államokbeli illetve nyugat-európai 
pénz- és tıkepiacok standardjainak. 

 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel a  BayernLB Asian Equity Fonds rész-
alapnál az aktív és flexibilis managementelv 
eredményeként a hangsúly átmenetileg meg-
határozott földrajzi régiókra, ágazatokra vagy 
piaci szegmensekre helyezıdhet, a fokozott 
volatilitás jelentıs kockázata áll elı, ami azt je-
lenti, hogy  a befektetési jegyek ára rövid idın 
belül lefelé és felfelé is erısen ingadozhat. 

 
(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Asian Equity Fonds részalapba 
történı befektetés csak tapasztalt befektetık 
számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat 
és a  befektetéseknek az értékét felmérni, és 
akik a meglévı hagyományos befektetési for-
mák kiegészítéseként az ázsiai-csendes-
óceáni térségbeli vállaltok eredményeiben is 
részesedni kívánnak. A befektetıknek kész-
nek és képesnek kell lenniük a befektetési je-
gyek értékingadozásának és adott esetben 
egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfogadásá-
ra. A befektetıknek hosszútávú 
befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 

 

 

Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 2001. május 4. 
 

Elsı kibocsátási ár:  50,00 EURO 

Befektetésijegy-osztály: AL 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı  
 

Értékpapírkód: -937 431- 

ISIN: LU0110694287 

Befektetésijegy-osztály: TNL 

Forgalmazási jutalék:   évi 0,65 % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékébıl a TNL 
befektetetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. 
Minden hónap végén fizetendı.) 
 

Kibocsátási jutalék: nincs 



 
 
 

91 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Értékpapírkód: -937 432- 

ISIN: LU0110694360 

Mindkét befektetésijegy-osztály:  

Alapkezelési díj:   Maximum évi 1,40  % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százaléká-
ban számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 
 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Magyarország 
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BayernLB Pharma Global Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja vonzó értéknöve-
kedés elérése, elsısorban magas hozamot és 
erıs növekedést mutató vállalatok részvénye-
ibıl származó hozamok és tıkenyereségek 
révén. A kockázatok és hozamok optimalizá-
lását a részalap változatos portfolió-struktúra 
keretében, a befektetési eszközök széles kör-
ben való terítése révén kívánja elérni. 
 

Befektetési politika 

 

Der BayernLB Pharma Global Fonds eszköze-
inek legalább 51%-át gyógyszeripar, illetve 
egészségügy vagy Health-Care területén te-
vékenykedı vállalkozásokba fekteti világszer-
te. 

A fent említett részvénybefektetések súlypont-
ját az amerikai és európai gyógyszeripari kon-
szernek részvényei képezik. 

Emellett a részalap a bio- és géntechnológia 
leginkább innovatív üzletágaiba, átlagon felüli 
fejlıdést mutató egészségügyi szolgáltató és 
gyógyszer-technológiai vállalkozásokba, va-
lamint gyógyászati tápanyagokkal foglalkozó 
vállalatokba is befektet. A részalap részese-
dést nyújt befektetıi számára a globális 
gyógyszer-, egészségügyi és Health-Care piac 
részvényeinek hozam- és növekedési lehetı-
ségeibıl.  
 
A globálisan mőködı gyógyszeripari cégek 
számára bıvülési lehetıségek mutatkoznak, 
különösen a még nagymértékben feltáratlan 
ázsiai, latin-amerikai, és kelet-európai gyógy-
szerpiacok felé. A gyógyszerágazattal kapcso-
latos pozitív irányú várakozásokra a világ né-
pességének tartós növekedése, a várható 
élettartam növekedése, az ipari államok de-
mográfiai fejlıdése (az idısebb korosztály nö-
vekvı részaránya), illetve az egészségügyi 
szolgáltatások iránti növekvı igény nyújt ala-
pot. A bio- és géntechnológiai üzletág 
magasfokú specializáltságával, és ennek kö-
vetkeztében a gyógyszer-fejlesztések idıtar-
tamának rövidülésével jelentıs mértékben 
hozzájárul a gyógyszer-ágazat forradalmasí-
tásához. 

 
A befektetési cél nem  egy részvény-index 
(ágazat) passzív leképezése. Az Alapkezelı 
sokkal inkább arra törekszik, hogy a részalap 
eszközeit aktív, kiegyensúlyozott kiválasztási 

eljárás során az elemzések alapján mindenkor 
legjobbnak mutatkozó részvényekbe fektesse. 
A portfolió-struktúra kialakításakor ugyanakkor 
számításba veszik az adott vállalatnak a spe-
cifikus országindexben képviselt relatív súlyát 
is. Ezen túlmenıen a részalap eszközeit átvál-
toztatható hitelviszonyt megtestesítı értékpa-
pírokba, jegyzési jogot biztosító kötvényekbe, 
vagy opciós jegyekbe (warrant) is fektethetik, 
amennyiben ezek a részalap befektetési elve-
inek megfelelı válallatok  részvényeinek meg-
szerzésére jogosítanak.  
A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett rész-
vényekbe történı közvetlen befektetések mel-
lett befektetheti  olyan indexre vonatkozó iga-
zolásba („Indexzertifikat“), amelynek összeté-
tele kellıen divezifikált, és amely a piac szá-
mára megfelelı viszonyítási alapot képez arra 
a piacra nézve, amelyre vonatkozik, valamint 
a gyógyszeripari, egészségügyi illetve „Health- 
Care ágazat részvényeire vonatkozó igazolá-
sokba („Zertifikat”)és részesedési igazolások-
ba („Partizipationschein”) is. 
 
A BayernLB Pharma Global Fonds vagyoná-
nak legfeljebb 10%-át fektetheti más átruház-
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCITS) vagy más kol-
lektív befektetési vállalkozások (UCI)  befekte-
tési jegyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A részvénybefektetések nemzetközi szinten 
széleskörő terítése révén a befektetık egy 
globális, átlagon felüli növekedéső  ágazat fej-
lıdésébıl részesednek. Bár a részvénybefek-
tetések értéke ingadozik, a BayernLB Pharma 
Global Fonds eszközeinek  széleskörő terítése 
messzemenı függetlenséget biztosít az egyes 
befektetések sikerétıl. 
 
Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 
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A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 
Speciális ágazati kockázatok 

 
Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba 
történı hangsúlyos befektetés azt eredmé-
nyezheti, hogy egy ágazat speciális kockáza-
tai felerısítve mutatkoznak meg a részalap ér-
tékében.  
Különösen az olyan ágazatban történı befek-
tetések, amelyek erısen függenek a fejlıdés-
tıl és a kutatásoktól (pl. biotechnológiai, 
gyógyszerészeti ágazatok stb.) vagy amelyek 
viszonylag  újnak számítanak, elıfordulhat, 
hogy az egész ágazatot érintı tendenciák ese-
tén a befektetık túlságosan gyors reakciója je-
lentıs árfolyamingadozást okoz. 
Ezen ágazatok sikere gyakran spekuláción, 
vagy egyes jövıbeni termékek sikerével kap-
csolatos várakozásokon alapul. Ha ezek a 
termékek nem váltják be a hozzájuk főzött el-
várásokat vagy más akadályok lépnek fel, hir-
telen az egész ágazatban veszteségek követ-
kezhetnek be.  
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhat-
nak olyan függıségi viszonyok, melyek ered-
ményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása - 

pl. a szállítás akadozása, nyersanyaghiány, 
jogszabályi elıírások szigorítása stb. - esetén, 
az egész ágazaton belül jelentıssé válnak az 
értékingadozások. 
 
 
Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat  

 
Amennyiben egy részalap befektetési ered-
ménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, 
ez az eljáró személyek hozzáértésének és ez-
által a management helyes döntésének is kö-
szönhetı. A management összetétele azon-
ban változhat.  Elıfordulhat, hogy a következı 
döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek.  

 
Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap  eszközei-
nek értéke is. 
 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let  megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
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szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
Piaci kockázatok 

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 
 

Mivel a  BayernLB Pharma Global Fonds 
részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként a hangsúly 
átmenetileg meghatározott földrajzi régiókra, 
ágazatokra vagy piaci szegmensekre helye-
zıdhet, a fokozott volatilitás jelentıs kockáza-
ta áll elı, ami azt jelenti, hogy  a befektetési 
jegyek ára rövid idın belül lefelé és felfelé is 
erısen ingadozhat. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB Pharma Global Fonds részalapba 
történı befektetés csak tapasztalt befektetık 
számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat 
és a  befektetéseknek az értékét felmérni, és 
akik a meglévı hagyományos befektetési for-
mák kiegészítéseként jó növekedési eséllyel 
rendelkezı, globálisan és helyi szinten is je-
lenlévı gyógyszeripari vállalkozásokban is 
részt kíván venni, figyelembe véve a  biotech-
nológiai és az egészségügyi szolgáltató ága-
zatról sem.A befektetıknek késznek és ké-
pesnek kell lenniük a befektetési jegyek érték-
ingadozásának és adott esetben egy jelentıs 
tıkeveszteségnek az elfogadására. A 
befektetıknek hosszútávú befektetésekben 
kell gondolkodniuk.   

 

 

Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 1998. július 16. 
 

Elsı kibocsátási ár:  70,00 DEM 

Befektetésijegy-osztály: AL 
(1999.10.26-ig ezt a befektetésijegy-osztályt „A osztály”-nak hív-
ták.) 
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhasználása:  hozamkifizetı (általában a beszedett osztalékbevételeket) 
Értékpapírkód: -988 257- 
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ISIN: LU0088121875 

Befektetésijegy-osztály: TNL 
(Ezt a befektetésijegy-osztályt 1999. október 25. óta forgalmaz-
zák.) 
 
 

Forgalmazási jutalék:   évi 0,65 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékébıl a TNL 
befektetetésijegy-osztályra jutó rész százalékában számítva. 
Minden negyedév végén fizetendı.) 
 

Kibocsátási jutalék: nincs 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhasználása:  tıkésítı (felhalmozó) 

Értékpapírkód: -926 153- 

ISIN: LU0103546502 

Mindkét befektetésijegy-osztály:  

Alapkezelési díj:   Maximum évi 1,40  % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százaléká-
ban számítva. Minden hónap végén fizetendı.) 

 
 

Befektetési tanácsadó   BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 
D-80333 München 

A befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból 
fedezik. 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalé-
kában számítva.) 
 

A részalap devizaneme: EURO 

Értékelési nap:   Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am 
Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  

Befektetési jegyek címlete: összevont (globális) címlető értékpapír  

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:  Luxemburg, Németország, Ausztria, Magyarország 
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BayernLB TeleTech Fonds 

A befektetési politika célja 

 
A befektetési politika célja vonzó értéknöve-
kedés elérése, elsısorban magas hozamot és 
erıs növekedést mutató vállalatok részvénye-
ibıl származó hozamok és tıkenyereségek 
révén. A kockázatok és hozamok optimalizá-
lását a részalap változatos portfolió-struktúra 
keretében, a befektetési eszközök széles kör-
ben való terítése révén kívánja elérni. 
 

Befektetési politika 

 
A BayernLB TeleTech Fonds eszközeinek 
legalább 51%-át  a technológia és a telekom-
munikáció területén tevékenykedı vállalatokba 
fektetik világszerte, melyek technológiai fej-
lesztéssel, gyártással, értékesítéssel, és javí-
tással foglalkoznak. Elsısorban az adatfeldol-
gozás, számítástechnika, szoftveripar, elektro-
technika, légi- és őrutazás - beleértve a hír-
adástechnikai és kommunikációs rendszereket 
is -, és a biotechnológia területén, és egyéb 
hasonló, speciálisan a telekommunikáció és 
technológia területén várhatóan fejlesztést 
produkáló vállalatok tartoznak ebbe a körbe.  

A befektetések elsısorban az amerikai, euró-
pai, valamint ázsiai vállalatokba irányulnak. A 
részalap kiegészítı jelleggel új, feltörekvı, in-
novatív területeken tevékenykedı vállalatok 
részvényeibe is befektet. A részalap részese-
dést nyújt befektetıi számára a telekommuni-
kációs és technológiai ágazat hozam-, és nö-
vekedési lehetıségeibıl. A befektetési cél 
nem  egy részvény-index (ágazat) passzív le-
képezése . Az Alapkezelı sokkal inkább arra 
törekszik , hogy a részalap eszközeit aktívan 
irányított kiválasztási eljárás során az elemzé-
sek alapján legjobbnak mutatkozó részvé-
nyekbe fektesse. A portfolió-struktúra kialakí-
tásakor ugyanakkor számításba veszik az 
adott vállalatnak a specifikus országindexben 
képviselt relatív súlyát is. Ezen túlmenıen a 
részalap eszközeit átváltoztatható hitelvi-
szonyt megtestesítı értékpapírokba, jegyzési 
jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós je-
gyekbe (warrant) is fektethetik, amennyiben 
ezek a részalap befektetési elveinek megfelelı 
részvények megszerzésére jogosítanak. 

A részalap eszközeit a tızsdén jegyzett rész-
vényekbe történı közvetlen befektetések mel-
lett befektetheti  olyan indexre vonatkozó iga-
zolásba („Indexzertifikat“), amelynek összeté-
tele kellıen divezifikált, és amely  megfelelı 

viszonyítási alapot képez arra a piacra nézve, 
amelyre vonatkozik, valamint a technológia és 
telekommunikációs ágazat részvényeire vo-
natkozó igazolásokba („Zertifikat”) és része-
sedési igazolásokba („Partizipationschein”) 
 

A BayernLB TeleTech Fonds vagyonának leg-
feljebb 10%-át fektetheti más  átruházható ér-
tékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozások (UCITS) vagy más kollektív be-
fektetési vállalkozások (UCI)  befektetési je-
gyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika része-
ként a részalap alkalmazhat származtatott 
(derivatív) ügyleteket, valamint egyéb eszkö-
zöket és technikai megoldásokat, azzal, hogy 
a származtatott (derivatív) ügyletekkel kapcso-
latos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékét nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. 
pontja szerint megengedett – eszközbe be le-
het fektetni. 

Kockázati profil 

 
A BayernLB TeleTech Fonds eszközeinek 
széleskörő nemzetközi  terítése révén a befek-
tetık egy átlagon felüli növekedést mutató vál-
lalati üzletág fejlıdésébıl részesednek.  

 

Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 
A részvények megszerzése különös  piaci és 
vállalati kockázatokkal járhat. A részvények 
értéke nem mindig tükrözi a tényleges vállalati 
értéket. Ebbıl következıen a részvények ér-
tékének  gyors és jelentıs ingadozásához ve-
zethet, ha a piac adottságai és a piac szerep-
lıinek a befektetések értékével kapcsolatos 
véleménye megváltozik. Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy a részvényekhez kapcso-
lódó jogok rangsorban mindig csak a kibocsá-
tó valamennyi hitelezıjének követelései után 
kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag a rész-
vények általánosságben nagyobb értékinga-
dozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a kis- és középvállalkozásokban („mid- 
and small caps“) való részesedésszerzéssel 
nı az esetleges hozamszerzés esélye, fennáll 
annak a lehetısége, hogy idınként kis- és kö-
zepes vállalkozások részvényei is hangsúlyo-
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zottan szerepeljenek a részalap eszközei kö-
zött. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon ál-
talánosnál erısebb ingadozások. Ennek az az 
oka, hogy az értékpapírokkal általánosságban 
kevesebbet kereskednek, és ezek a vállalko-
zások nagyobb üzleti kockázatnak vannak ki-
téve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentı-
sebb és gyakoribb ingadozásával kapcsolatos 
veszélyére, a részalap eszközei között hang-
súlyosan szereplı részvények esetén a 
részalapérték ennek megfelelıen nagy- vagy 
kismértékben változhat. 

 
Speciális ágazati kockázatok 

 
Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba 
történı hangsúlyos befektetés azt eredmé-
nyezheti, hogy egy ágazat speciális kockáza-
tai felerısítve mutatkoznak meg a részalap ér-
tékében.  
Különösen az olyan ágazatban történı befek-
tetések, amelyek erısen függenek a fejlıdés-
tıl és a kutatásoktól (pl. biotechnológiai, 
gyógyszerészeti ágazatok stb.) vagy amelyek 
viszonylag  újnak számítanak, elıfordulhat, 
hogy az egész ágazatot érintı tendenciák ese-
tén a befektetık túlságosan gyors reakciója je-
lentıs árfolyamingadozást okoz. 
Ezen ágazatok sikere gyakran spekuláción, 
vagy egyes jövıbeni termékek sikerével kap-
csolatos várakozásokon alapul. Ha ezek a 
termékek nem váltják be a hozzájuk főzött el-
várásokat vagy más akadályok lépnek fel, hir-
telen az egész ágazatban veszteségek követ-
kezhetnek be.  
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhat-
nak olyan függıségi viszonyok, melyek ered-
ményeként a helyzet kedvezıtlen alakulása - 
pl. a szállítás akadozása, nyersanyaghiány, 
jogszabályi elıírások szigorítása stb. - esetén, 
az egész ágazaton belül jelentıssé válnak az 
értékingadozások. 
 
 
Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat  

 
Amennyiben egy részalap befektetési ered-
ménye egy adott idıszakban nagyon pozitív, 
ez az eljáró személyek hozzáértésének és ez-
által a management helyes döntésének is kö-
szönhetı. A management összetétele azon-
ban változhat.  Elıfordulhat, hogy a következı 
döntéshozók már kevésbé lesznek sikeresek.  

 
Devizakockázatok 
 

Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanem-
ben kerülnek befektetésre,   a részalap az 
ilyen befektetésekbıl származó hozamokat, 
visszafizetéseket, bevételeket ebben a devi-
zanemben szerzi. Amennyiben ezen deviza 
értéke a részalap devizaneméhez képest 
csökken, akkor csökken a részalap  eszközei-
nek értéke is. 
 

Származtatott (derivatív) ügyletek kockáza-
ta 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határ-
idıs ügyletek illetve a swap ügyletek a követ-
kezı kockázatokkal járnak együtt: 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának in-
gadozásai egy opciós jogot vagy határidıs 
ügyletet akár teljes mértékben 
elértékteleníthetnek. A swap ügylet alapjául 
szolgáló eszköz értékváltozása esetén szintén 
csökkenhet a részalap eszközeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügy-
let megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében 
az opciók erısebben befolyásolhatják a rész-
alap értékének alakulását mint az alapul fekvı 
eszközökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, 
hogy az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az 
alapul fekvı eszközök ára nem a várakozá-
soknak megfelelıen alakul, és így az alap va-
gyonából fizetendı opciós díj elenyészik. 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy 
a részalap mindenkori eszközei az eszközök-
nek az aktuális piaci árnál magasabb értéken 
történı megvételére, vagy azoknak az aktuális 
piaci árnál alacsonyabb értéken történı szol-
gáltatására köteleznek. Ilyen esetben a rész-
alap eszközeiben az árkülönbség mínusz be-
szedett opciós díj értékének megfelelı veszte-
ség keletkezik. 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a 
kockázata, hogy a részalap eszközei a piaci 
árak váratlan alakulása következtében az 
esedékességkor veszteségeket szenvednek 
el. 
Határidıs devizaügyleteknél illetve a megfele-
lı opciós jogok és  opciós jegyek megszerzé-
sénél keletkezı költségek és esetleges vesz-
teségek csökkentik a részalap eredményét. 
 
 
Piaci kockázatok 

 
A pénzügyi termékek árfolyamának és  piacá-
nak alakulása elsısorban a tıkepiacok alaku-
lásától függ, melyeket pedig a világgazdaság 
általános helyzete valamint az egyes országok 
gazdasági és politikai keretfeltételei befolyá-
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solnak. Az általános árfolyamalakulásra – kü-
lönösen a tızsdén – irracionális tényezık is 
hatással lehetnek, mint pl. hangulat alakulása, 
vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékozta-
tás címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie an-
nak, hogy a részalap befektetési céljainak 
elérése nem garantálható, és hogy adott 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
befektetettnél alacsonyabb összeget fog-
nak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 
 

Mivel a Teilfonds BayernLB Asian Equity 
Fonds részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként a hangsúly 
átmenetileg meghatározott földrajzi régiókra, 
ágazatokra vagy piaci szegmensekre helye-
zıdhet, a fokozott volatilitás jelentıs kockáza-
ta áll elı, ami azt jelenti, hogy a befektetési je-
gyek ára rövid idın belül lefelé és felfelé is 
erısen ingadozhat. 

 

Befektet ıi profil 

 
A BayernLB TeleTech Fonds részalapba tör-
ténı befektetés csak tapasztalt befektetık 
számára ajánlott, akik képesek a kockázatokat 

és a  befektetéseknek az értékét felmérni, és 
akik a meglévı hagyományos befektetési for-
mák kiegészítéseként kiváló növekedési 
eséllyel rendelkezı, európai, amerikai, és 
ázsiai régiók vezetı technológiai és telekom-
munikációs vállalataiban is részesedést kí-
vánnak szerezni. A befektetıknek késznek és 
képesnek kell lenniük a befektetési jegyek ér-
tékingadozásának és adott esetben egy jelen-
tıs tıkeveszteségnek az elfogadására. A 
befektetıknek hosszútávú befektetésekben 
kell gondolkodniuk.   

 

 

 

Fontosabb adatok  

 

Elsı kibocsátás: 1999. május 12. 
 

Elsı kibocsátási ár:
  

50,00 EURO 

Befektetésijegy-
osztály : 

AL  
(1999.10.25-ig ezt a befektetésijegy-osztályt „A osztály”-nak hívták.) 
 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5%  
(Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték százalékában.) 

 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség felhaszná-
lása: 

hozamkifizetı (általában a beszedett osztalékbevételeket) 
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Értékpapírkód: -989 429- 

ISIN: LU0094065223 

Befektetésijegy-
osztály: 

TNL 
(Ezt a befektetésijegy-osztályt 1999. október 25. óta forgalmazzák.) 
 
 

Forgalmazási jutalék: 
  

évi 0,65 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékébıl a TNL befektetetésijegy-
osztályra jutó rész százalékában számítva. Minden negyedév végén fizeten-
dı.) 

 
 

Kibocsátási jutalék: nincs 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Nyereség 
felhasználása:  

tıkésítı (felhalmozó) 

Értékpapírkód: -926 020- 

ISIN: LU0103680491 

Mindkét 
befektetésijegy-
osztály: 

 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,40  % 
(Minden hónap végén a részalap eszközértékének százalékában számítva. 
Minden hónap végén fizetendı.) 

 
 

Befektetési tanácsadó 
  

BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Karlstraße 35 e 6 
D-80333 München 

A befektetési 
tanácsadó díja: 

A befektetési tanácsadó díját a befolyt alapkezelési díjból fedezik. 

 

Taxe d’ abonnement: 
(A részalap vagyonát 
Luxemburgban 
terhelı adó) 

Évi 0,05 % 
(Minden negyedév végén a részalap eszközértékének százalékában számít-
va.) 
 

A részalap 
devizaneme: 

EURO 

Értékelési nap: 
  

Minden olyan nap, ami mind Luxemburgban, mind Frankfurt am Main-ban 
teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: bemutatóra szóló befektetési jegyek  
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Befektetési jegyek 
címlete: 

összevont (globális) címlető értékpapír  

Futamidı: határozatlan 

Értékesítési országok:
  

Luxemburg, Németország, Ausztria, Magyarország 
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BayernLB Vermögensverwaltungsfonds 
Aktien 
 
A befektetési politika célja 
 

A befektetési politika célja megfelelı hozam 
elérése részvényekbe és/vagy részvényre 
vonatkozó eszközökbe történı befektetésekıl 
származó tıkenyereség révén.  

 

Befektetési politika 

 
A BayernLB Vermögensverwaltungsfonds Aktien 
részalap eszközeit német és/vagy nemzetközi 
részvényekbe illetve részvényekre vonatkozó 
befektetési eszközökbe fekteti.  

A részvénybefektetéseket döntı részben tızsdén 
jegyzett nemzetközi részvények illetve olyan 
nemzetközi részvények teszik ki, melyekkel 
szabályozott piacon kereskednek.  
 

A részalap befektethet továbbá fix- és változó 
kamatozású értékpapírokba, átváltoztatható hitel-
viszonyt megtestesítı értékpapírokba, jegyzési 
jogot biztosító kötvényekbe, vagy opciós jegyekbe 
(warrant), amennyiben ezek a részalap befekteté-
si elveinek megfelelı vállalkozások, részvényei-
nek megszerzésére jogosítanak. A közvetlen 
részvénybefektetések mellett a részalap eszközeit 
be lehet fektetni  megfelelıen közzétett olyan in-
dexekre vonatkozó index certificate-ekbe  
(„Indexzertifikate”), melyek összetétele kellıen 
divezifikált és megfelelı viszonyítási alapot ké-
peznek azon piacokra nézve, amelyre vonatkoz-
nak, valamint  részvényekre vonatkozó certificate-
ekbe („Zertificat”) és részesedési igazolásokba 
(„Partizipationschein”). 

A részalap emellett liquid eszközöket is tarthat. 

A BayernLB Vermögensverwaltungsfonds Aktien 
befektetheti eszközeit más átruházható értékpa-
pírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalko-
zások (UCITS) vagy más kollektív befektetési vál-
lalkozások (UCI) befektetési jegyeibe. 

Fedezeti céllal és a befektetési politika részeként 
a részalap a fenti részvényopciók mellett alkalmaz 
más származtatott (derivatív) ügyleteket, valamint 
egyéb eszközöket és technikai megoldásokat is 
azzal, hogy a származtatott (derivatív) ügyletekkel 
kapcsolatos összkockázat a részalap teljes nettó 
eszközértékének kétszerezést  nem lépheti túl. 

Egyébiránt minden - a Kezelési Szabályzat 4. pontja 
szerint megengedett – eszközbe be lehet fektetni. 

Kockázati profil 

A BayernLB Vermögensverwaltungsfonds Aktien 
befektetéseinek széles körben való terítése és 
változatos kialakítása révén a befektetık  része-
sedhetnek a nemzetközi részvénypiacok értéké-
nek alakulásában. A befektetési politika célja 
hosszú távú pozitív hozam elérése.  

 

Részvényekkel kapcsolatos kockázatok 

 

A részvények megszerzése különös  piaci és vál-
lalati kockázatokkal járhat. A részvények értéke 
nem mindig tükrözi a tényleges vállalati értéket. 
Ebbıl következıen a részvények értékének gyors 
és jelentıs ingadozásához vezethet, ha a piac 
adottságai és a piac szereplıinek a befektetések 
értékével kapcsolatos véleménye megváltozik. 
Ehhez hozzá kell még tenni azt, hogy a részvé-
nyekhez kapcsolódó jogok rangsorban mindig 
csak a kibocsátó valamennyi hitelezıjének köve-
telései után kerülnek kielégítésre. Ebbıl kifolyólag 
a részvények általánosságben nagyobb értékin-
gadozásnak vannak kitéve, mint pl. a fix kamato-
zású értékpapírok. 

Mivel a részalap a „mid and small cap“ szegmens 
részvényeibe is befektethet, a részalap vagyoná-
ba tartozhatnak kis- és középvállalkozások rész-
vényei is. Különösen a kisebb, még fiatal vállalko-
zások részvényeinél fordulnak elı a piacon általá-
nosnál erısebb ingadozások. Ennek az az oka, 
hogy az értékpapírokkal általánosságban keve-
sebbet kereskednek, és ezek a vállalkozások na-
gyobb üzleti kockázatnak vannak kitéve. 

Tekintettel a részvények értékének jelentısebb és 
gyakoribb ingadozásával kapcsolatos veszélyre, a 
részalap eszközei között hangsúlyosan szereplı 
részvények esetén a részalapérték ennek megfe-
lelıen nagy- vagy kismértékben változhat. 

 
A fent nevezett részvényekkel kapcsolatos kocká-
zatok közvetett módon, származtatott (derivatív) 
ügyletek alkalmazása révén is megvalósulhatnak.  
 
Származtatott (derivatív) ügyletek kockázata 
 
Az opciók vétele és eladása, valamint a határidıs 
ügyletek illetve a swap ügyletek a következı koc-
kázatokkal járnak együtt: 
 
Az alapul fekvı eszközök   árfolyamának ingado-
zásai egy opciós jogot vagy határidıs ügyletet 
akár teljes mértékben elértékteleníthetnek. A 
swap ügylet alapjául szolgáló eszköz értékválto-
zása esetén szintén csökkenhet a részalap esz-
közeinek értéke. 
Egy – az adott esetben szükséges – ellenügylet  
megkötése (lezárás) költségekkel jár.  
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Az opciókban rejlı speciális hatás 
(Hebelwirkung/Leverage effect) következtében az 
opciók erısebben befolyásolhatják a részalap ér-
tékének alakulását mint az alapul fekvı eszkö-
zökbe történı befektetés. 
Az Opciók vétele azzal a kockázattal járhat, hogy 
az opciót nem fogják gyakorolni, mivel az alapul 
fekvı eszközök ára nem a várakozásoknak meg-
felelıen alakul, és így az alap vagyonából fizeten-
dı opciós díj elenyészik. 
 
Az opciók eladása azzal a veszéllyel jár, hogy a 
részalap mindenkori eszközei az eszközöknek az 
aktuális piaci árnál magasabb értéken történı 
megvételére, vagy azoknak az aktuális piaci árnál 
alacsonyabb értéken történı szolgáltatására köte-
leznek. Ilyen esetben a részalap eszközeiben az 
árkülönbség mínusz beszedett opciós díj értéké-
nek megfelelı veszteség keletkezik. 
 
A határidıs ügyleteknél is fennáll annak a kocká-
zata, hogy a részalap eszközei a piaci árak várat-
lan alakulása következtében az esedékességkor 
veszteségeket szenvednek el. 
 
A határidıs devizaügyletek illetve a megfelelı op-
ciós jogok és opciós jegyek (Optionsscheinen) 
megszerzésének költségei valamint az esetleges 
veszteségek csökkentik a részalap eredményét.  
 
Speciális ágazati kockázatok 

 
Egyazon ágazathoz tartozó értékpapírokba törté-
nı hangsúlyos befektetés azt eredményezheti, 
hogy egy ágazat speciális kockázatai felerısítve 
mutatkoznak meg a részalap értékében.  
 
Különösen az olyan ágazatban történı befekteté-
sek, amelyek erısen függenek a fejlıdéstıl és a 
kutatásoktól (pl. biotechnológiai, gyógyszerészeti 
ágazatok stb.) vagy amelyek viszonylag  újnak 
számítanak, elıfordulhat, hogy az egész ágazatot 
érintı tendenciák esetén a befektetık túlságosan 
gyors reakciója jelentıs árfolyamingadozást okoz. 
Ezen ágazatok sikere gyakran spekuláción, vagy 
egyes jövıbeni termékek sikerével kapcsolatos 
várakozásokon alapul. Ha ezek a termékek nem 
váltják be a hozzájuk főzött elvárásokat vagy más 
akadályok lépnek fel, hirtelen az egész ágazatban 
veszteségek következhetnek be.  
 
Ugyanakkor más ágazatokban is fennállhatnak 
olyan függıségi viszonyok, melyek eredménye-
ként a helyzet kedvezıtlen alakulása - pl. a szállí-
tás akadozása, nyersanyaghiány, jogszabályi elı-
írások szigorítása stb. - esetén, az egész ágaza-
ton belül jelentıssé válnak az értékingadozások. 
 

Kulcsszemélyzettel kapcsolatos kockázat  

 

Amennyiben egy részalap befektetési eredménye 
egy adott idıszakban nagyon pozitív, ez az eljáró 
személyek hozzáértésének és ezáltal a 
management helyes döntésének is köszönhetı. A 
management összetétele azonban változhat.  Elı-
fordulhat, hogy a következı döntéshozók már ke-
vésbé lesznek sikeresek.  

 

Devizakockázatok 
 
Amennyiben egy részalap eszközei a részalap 
mindenkori devizanemétıl eltérı devizanemben 
kerülnek befektetésre,   a részalap az ilyen befek-
tetésekbıl származó hozamokat, visszafizetése-
ket, bevételeket ebben a devizanemben szerzi. 
Amennyiben ezen deviza értéke a részalap devi-
zaneméhez képest csökken, akkor csökken a 
részalap eszközeinek  értéke is. 

 

 
Piaci kockázat  

 

A pénzügyi termékek árfolyamának és a piacának 
alakulása elsısorban a tıkepiacok alakulásától 
függ, melyeket pedig a világgazdaság általános 
helyzete valamint az egyes országok gazdasági 
és politikai keretfeltételei befolyásolnak. Az általá-
nos árfolyamalakulásra – különösen a tızsdén – 
irracionális tényezık is hatással lehetnek, mint pl. 
hangulat alakulása, vélemények, híresztelések.  

(lásd a Kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
címet viselı 7. fejezetet is) 

A befektet ıknek tudatában kell lennie annak, 
hogy a részalap befektetési céljainak elérése 
nem garantálható, és hogy adott esetben 
fennáll annak a veszélye, hogy a befektetettnél 
alacsonyabb összeget fognak  visszakapni. 

Fokozott volatilitás 

 

Mivel a BayernLB Vermögensverwaltungsfonds 
Aktien részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként valamint a szár-
maztatott (derivatív) ügyletek fokozott alkalmazá-
sának köszönhetıen a hangsúly átmenetileg 
meghatározott földrajzi régiókra, ágazatokra vagy 
piaci szegmensekre helyezıdhet, a fokozott 
volatilitás jelentıs kockázata áll elı, ami azt jelen-
ti, hogy a befektetési jegyek ára rövid idın belül 
lefelé és felfelé is erısen ingadozhat. 
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Fokozott volatilitás 

 

Mivel a BayernLB Vermögensverwaltungsfonds 
Aktien  részalapnál az aktív és flexibilis 
managementelv eredményeként valamint a szár-
maztatott (derivatív) ügyletek alkalmazása lehetı-
ségének köszönhetıen a hangsúly átmenetileg 
meghatározott földrajzi régiókra, ágazatokra vagy 
piaci szegmensekre helyezıdhet, a fokozott 
volatilitás jelentıs kockázata áll elı, ami azt jelen-
ti, hogy a befektetési jegyek ára rövid idın belül 
lefelé és felfelé is erısen ingadozhat. 

 

Befektet ıi profil 
 
A BayernLB Vermögensverwaltungsfonds Aktien 
részalapba történı befektetés csak tapasztalt be-
fektetık számára ajánlott, akik képesek a kocká-
zatokat és a  befektetéseknek az értékét felmérni, 
és akik a meglévı konzervatív  befektetési formák 
kiegészítéseként a nemzetközi részvénypiacok 
növekedési esélyeiben is részesedni kívánnak. A 
befektetıknek késznek és képesnek kell lenniük a 
befektetési jegyek értékingadozásának és adott 
esetben egy jelentıs tıkeveszteségnek az elfo-
gadására. A befektetıknek hosszútávú 
befektetésekben kell gondolkodniuk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontosabb adatok  

Befektetésijegy-osztály: TL1 

Kibocsátás dátuma: 2008. április 1.  

Elsı jegyzési id ıszak: 2008 március 25.- 2008 március 31. 

Jegyzések befizetésének napja és a 

befektetési jegyek visszaváltása:: 

A következ ı értékelési nap + 3 luxemburgi banki 

munkanap 

Jegyzési jogosultság: A BayernLB Vermögensverwaltun gsfonds Aktien 

részalap befektetési jegyeinek jegyzésére kizárólag  

Bayerische Landesbank (München), Private Banking 

ügyfelei jogosultak.   

 

Elsı kibocsátási ár: 1.000 EURO  plusz kibocsátási juta lék 
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Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása: t ıkésítı (felhalmozó) 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5% 

(az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 

százalékában) 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,75%  

(Minden hónap végén a részalap nettó eszközértékéb ıl  

a TL1 befektetésijegy-osztályra jutó rész százaléká ban 

számítva. Minden hónap végén fizetend ı.) 

Az alapkezelési díj tartalmazza a befektetési tanác sadó 

díját. 

Taxe d’abonnement: Évi 0,05% 

(Negyedév végén a részalap nettó eszközértékéb ıl a TL1 

befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában 

számítva.) 

Értékpapírkód: A0NDSH 

ISIN: LU0347253493 

Befektetésijegy-osztály: TL2 

Kibocsátás dátuma: 2009. január 2.  

Jegyzések befizetésének napja és a 

befektetési jegyek visszaváltása:: 

A következ ı értékelési nap + 3 luxemburgi banki 

munkanap 

Jegyzési jogosultság: A BayernLB Vermögensverwaltun gsfonds Aktien 

részalap befektetési jegyeinek jegyzésére kizárólag  

Bayerische Landesbank (München), Private Banking 

ügyfelei jogosultak.   

 

Jegyzési minimum: nincs 

Nyereség felhasználása: t ıkésítı (felhalmozó) 

Kibocsátási jutalék: Maximum 5% 

(az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 

százalékában) 



 
 
 

105 

Visszaváltási jutalék: nincs 

Alapkezelési díj: Maximum évi 1,75%  

(Minden hónap végén a részalap nettó eszközértékéb ıl  

a TL2 befektetésijegy-osztályra jutó rész százaléká ban 

számítva. Minden hónap végén fizetend ı.) 

Az alapkezelési díj tartalmazza a befektetési tanác sadó 

díját. 

Taxe d’abonnement: Évi 0,05% 

(Negyedév végén a részalap nettó eszközértékéb ıl a TL2 

befektetésijegy-osztályra jutó rész százalékában 

számítva.) 

Értékpapírkód: A0RC2K 

ISIN: LU0400622204 

Befektetési tanácsadó: Bayerische Landesbank Münche n 

Brienner Strasse 18 

D – 80333 München 

 

Befektetési tanácsadó díja: A befektetési tanácsadó  díját a befolyt  alapkezelési 

díjból  fedezik. 

Referencia devizanem: EURO 

Értékelési nap: Minden olyan nap, ami mind Luxembur gban, mind 

Frankfurt am Main-ban teljes banki munkanap. 

Befektetési jegyek: Bemutatóra szóló befektetési je gyek névérték nélkül 

Címlet: Összevont (globális) címlet ő értékpapír 

Futamid ı: határozatlan 

Értékesítési országok: Luxemburg, Németország 
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30. Kezelési Szabályzat 
 
A BayernLB befektetési alap (Fonds Commun 
de Placement) jelen Kezelési Szabályzata, va-
lamint annak a 15. szakasz szerint hozott ké-
sıbbi módosításai az alábbi személyek közötti 
jogviszonyokat rendezik: 
 

I. Az alapkezelı: BayernInvest Luxem-
bourg S.A mely részvénytársasági 
formában mőködik, és székhelye Lu-
xemburgban, a 3, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, Luxemburg cím 
alatt található (az „Alapkezelı”), 

 
II.  A letétkezelı: Banque LBLux S.A. (a 

korábbi Bayerische Landesbank 
International S.A.), mely részvénytár-
sasági formában mőködik, és székhe-
lye Luxemburgban, a 3, rue Jean 
Monnet, L-2180 Luxembourg cím alatt 
található (a „Letétkezelı”), és 

 
III.  A BayernLB befektetési jegyeit jegyzı 

személyek, és a BayernLB befektetési 
jegyeinek tulajdonosai (a 
„befektetésijegy-tulajdonosok”), akik a 
Kezelési Szabályzat feltételeit a befek-
tetési jegy megszerzésével fogadják 
el. 

 
 
1. szakasz - Az alap  
 
A BayernLB (az „Alap”) a kollektív befektetési 
vállalkozásokról szóló, módosított és kiegészí-
tett 1988. március 30-i törvény 1. része alapján 
létrejött befektetési Alap. 2005. szeptember 
26-i hatállyal az Alapot akként  módosították, 
hogy immáron megfelel a  kollektív befektetési 
vállalkozásokról szóló 2002. december 20-i 
törvény 1. része rendelkezéseinek. 
 
Az Alap több részalapból állhat (a továbbiak-
ban: „részalapok”, vagy együtt: „az Alap esz-
közei”). Az igazgatótanács a Letétkezelı 
egyetértésével dönthet új részalapok létreho-
zásáról, illetve valamely részalap megszünte-
tésérıl. A megszüntetés részletes szabályai a 
jelen Kezelési Szabályzat 17. szakaszában ta-
lálhatók. 
 
Az egyes részalapok az Alap integráns részei, 
azonban elkülönült vagyontömegként önálló 
egységet képeznek. Az egyes részalapokban 
található értékpapírok, és egyéb megszerezhe-
tı eszközök az adott részalap befektetésijegy-
tulajdonosainak közös tulajdonában állnak. 
 
Az egyes részalapok befektetésijegy-
tulajdonosainak jogai és kötelezettségei a többi 
részalap befektetésijegy-tulajdonosainak jogai-

tól és kötelezettségeitıl teljesen elkülönülnek. 
Ez harmadik személyek vonatkozásában is al-
kalmazandó, azaz valamely részalap vagyona 
kizárólag az adott részalap tartozásaiért szol-
gál fedezetül. A részalapokat az Alapkezelı a 
befektetésijegy-tulajdonosok érdekében kezeli. 
 
A részalapok eszközei a Letétkezelınél talál-
hatók letétben, az Alapkezelı saját eszközeitıl 
elkülönítetten. 
 
2. szakasz - Az Alapkezel ı  
 
Az Alapot az Alapkezelı saját nevében, a 
befektetésijegy-tulajdonosok javára kezeli, a 
kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 
2002.  december 20-i törvény I. része szerint. 
Az Alapkezelı székhelye Luxemburgban van.  
Az Alapkezelıt a befektetésijegy-tulajdonosok 
érdekében a 4. szakasz keretei között széles-
körő jogosítványok illetik az Alap kezelése so-
rán. Az Alapkezelı jogosult különösen érték-
papírokat venni, eladni, jegyezni, átváltani, bir-
tokolni, illetve bármely, az Alap eszközeihez 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó jogo-
sultságot gyakorolni. Az egyes részalapok be-
fektetési politikáját - a 4. szakaszban foglalt 
korlátozások figyelembevételével – az Alapke-
zelı igazgatótanácsa határozza meg. 
 
Az Alapkezelı igazgatótanácsa saját felelıs-
ségére jogosult a részalapok mellé befektetési 
tanácsadót, illetve befektetési bizottságot kine-
vezni, melyek az igazgatótanács tagjaiból, 
és/vagy más személyekbıl állhatnak, és fel-
adatuk az Alapkezelı, illetve – amennyiben 
ilyen létezik – a megbízott alapkezelı részére 
történı tanácsadás az általános befektetési 
politika tekintetében. A befektetési tanácsadók 
díja az adott részalapra terhelhetı. A befekte-
tési politika végrehajtására, illetve általában az 
Alap eszközeinek kezelésére az igazgatóta-
nács az Alapkezelı valamely alkalmazottjának 
is megbízást adhat. Az Alapkezelı igazgatóta-
nácsa saját felelısségére jogosult a befekteté-
si politika végrehajtására, és a részalap eszkö-
zeinek napi kezelésére egy vagy több részalap   
mellé egy vagy több megbízott alapkezelıt al-
kalmazni. A megbízott alapkezelık díja az 
adott részalapra terhelhetı. Az Alapkezelı 
igénybe vehet általános információs, tanács-
adói, vagy egyéb szolgáltatásokat is, ezek 
költségei azonban kizárólag az Alapkezelıt 
terhelik. Az Alapkezelı alapkezelési díjat szá-
mít fel, melynek maximális mértéke évi 2%. A 
kezelési díj számítási szabályai az egyes rész-
alapok leírásánál találhatók. 
 
 
3. szakasz - A Letétkezel ı  
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Az Alapkezelı a Banque LBLux S.A. – t (az 
egykori Bayerische Landesbank International 
S.A.) nevezte ki az Alap letétkezelıjévé, mely 
részvénytársaság Luxemburg joga alapján jött 
létre, és székhelye Luxemburgban található. 
 
A letétkezelıi megbízási szerzıdést akár az 
Alapkezelı, akár a Letétkezelı írásban bármi-
kor felmondhatja, három hónapos felmondási 
idı megtartása mellett. Az Alapkezelı azonban 
csak akkor hívhatja vissza a Letétkezelıt, ha 
az új letétkezelı a letétkezelıi feladatok és kö-
telezettségek teljesítését a felmondás idıpont-
jától számított két hónapon belül a Kezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint elvállalja. A 
visszahívást követıen a Letétkezelı mindaddig 
köteles ellátni feladatait, amíg ez szükséges 
ahhoz, hogy az Alap eszközeit az új letétkeze-
lı részére átadja. 
 
A Letétkezelı felmondása esetén az Alapkeze-
lı köteles új letétkezelıt kinevezni, amely a je-
len Kezelési Szabályzatban foglalt letétkezelıi 
feladatokat és kötelezettségeket elvállalja. Eb-
ben az esetben a Letétkezelı köteles feladatait 
mindaddig ellátni, amíg az Alap eszközeit az új 
letétkezelınek át nem adják. 
 
Az Alapkezelı az Alap valamennyi részalapjai-
nak eszközeit letétbe helyezte Letétkezelınél. 
Az Alap napi ügyeivel kapcsolatos minden te-
endıt a Letétkezelı intéz. Az Alap eszközeit – 
így a készpénzt, az értékpapírokat, és egyéb 
megszerezhetı eszközöket – a Letétkezelı az 
adott részalap befektetésijegy-tulajdonosai ja-
vára, a részalapok elkülönített, korlátozott ren-
delkezéső (a Letétkezelı kizárólag a jogsza-
bályokban, és a jelen Kezelési Szabályzatban 
meghatározott esetekben és módon jogosult 
rendelkezni a számla felett) számláin és érték-
táraiban tartja letétben. A Letétkezelı csak az 
Alapkezelı utasítására, kizárólag a jelen Keze-
lési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
jogosult az Alap eszközeivel rendelkezni, vagy 
az Alap terhére harmadik személynek kifizetést 
teljesíteni. 
 
A Letétkezelı saját felelısségére, az Alapke-
zelı egyetértésével részalapok értékpapírjai-
nak letétkezelésével más külföldi bankot vagy 
egy elszámolóházat (pl. Clearstream vagy 
Euroclear) is megbízhat, amennyiben az ér-
tékpapírt az adott ország tızsdéjén vagy 
egyéb piacán bocsátották ki, vagy csak ott ke-
reskednek vele, illetve csak abban az ország-
ban szállítható. 
 
A Letétkezelı az Alapkezelı utasításait akkor 
teljesíti, ha azok összhangban állnak a jogsza-
bályok, a Kezelési Szabályzat, a letétkezelıi 
megállapodás,  a mindenkori hatályos  Tájé-
koztató és Egyszerősített Tájékoztató rendel-

kezéseivel. A Letétkezelı gondoskodik különö-
sen arról, hogy: 
 

- a részalapok befektetési jegyeinek el-
adása, kibocsátása, visszaváltása, 
visszaváltási árának kifizetése, átvál-
tása, érvénytelenítése a jogszabályok-
kal és a Kezelési Szabályzattal össz-
hangban történjen; 

 
- a részalapok befektetési jegyeire jutó 

nettó eszközérték számítása a jogsza-
bályokkal és a Kezelési Szabályzattal 
összhangban történjen; 

 
- a részalapok hozama a Kezelési Sza-

bályzattal összhangban kerüljön fel-
használásra; 

 
- a befektetési jegyeket a Kezelési Sza-

bályzattal összhangban ruházzák át az 
azokat jegyzı személyekre; 

 
- a részalapok eszközei haladéktalanul 

a megfelelı, elkülönített számlára, il-
letve értéktárba kerüljenek, és a befek-
tetési jegyek beérkezı kibocsátási ára 
– a kibocsátási jutalék, illetve az adók 
levonását követıen –a megfelelı, el-
különítetten kezelt, korlátozott rendel-
kezéső számlán, illetve értéktárban 
haladéktalanul jóváírásra, illetve elhe-
lyezésre kerüljön; 

 
- a tranzakciók ellenértéke a megfelelı 

részalap elkülönítetten kezelt, korláto-
zott rendelkezéső számláján a szoká-
sos idın belül jóváírásra kerüljön; 

 
- azon értékpapírokat, származtatott 

eszközöket, illetve egyéb megszerez-
hetı eszközöket, melyeket valamely 
tızsdén jegyeznek, illetve amelyekkel 
rendszeresen kereskednek, legfeljebb 
a napi árfolyamon vegyék meg, és 
legalább a napi árfolyamon adják el; 
azon értékpapírokat, származtatott 
eszközöket, illetve egyéb megszerez-
hetı eszközöket pedig, melyeket nem 
jegyeznek tızsdén, illetve amelyekkel 
nem kereskednek rendszeresen, olyan 
áron vegyék, illetve adják el, mely nem 
nyilvánvalóan aránytalan az adott esz-
köz tényleges értékéhez képest. 

 
A Letétkezelı: 

- az elkülönítetten kezelt, korlátozott 
rendelkezéső számlákról kifizeti az 
egyes részalapok által megszerzett ér-
tékpapírok, származtatott (derivatív) 
eszközök, illetve egyéb megszerezhe-
tı eszközök vételárát; 
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- a vételár ellenében kiadja az egyes 

részalapok által eladott értékpapírokat 
és egyéb megszerezhetı eszközöket; 

 
- a vonatkozó befektetési jegyek kiköny-

velését, illetve – amennyiben kinyom-
tatott befektetési jegyekrıl van szó – a 
befektetési jegyek visszavételét köve-
tıen a Kezelési Szabályzat 10. szaka-
sza szerint kifizeti a visszaváltási árat; 

 
- kifizeti a hozamot, amennyiben ho-

zamfizetésre sor kerül. 
 
A Letétkezelı az egyes részalapok elkülönítet-
ten kezelt, korlátozott rendelkezéső számlájá-
ról kizárólag a jelen Kezelési Szabályzatban 
meghatározott kifizetéseket teljesít az Alapke-
zelı részére. 
 
A Letétkezelı kizárólag a jelen Kezelési Sza-
bályzatban (lásd 12. szakasz) meghatározott 
díjazásra jogosult, és a letétkezelıi díjat kizá-
rólag az Alapkezelı hozzájárulásával jogosult 
felvenni az egyes részalapok elkülönített, kor-
látozott rendelkezéső számlájáról. 
Amennyiben ezt jogszabály lehetıvé teszi, a 
Letétkezelı jogosult és köteles saját nevében: 
 

• a befeketetésijegy-tulajdonosok igé-
nyét érvényesíteni az Alapkezelıvel, 
vagy valamely korábbi letétkezelıvel 
szemben; 

 
• harmadik személyek által érvényesített 

végrehajtási intézkedések ellen el-
lentmondást elıterjeszteni, és meg-
akadályozni, hogy valamely igényt 
olyan részalap ellen érvényesítsenek, 
mely azért a követelésért nem tartozik 
felelısséggel. 

 
Feladataik teljesítése során az Alapkezelı és a 
Letétkezelı egymástól függetlenül, mindenkor 
kizárólag a befektetık érdekében járnak el. 
 
 
4. szakasz - Befektetési célok, befektetési 
politika, befektetési korlátozások  
 
Az egyes részalapok befektetési céljainak, a 
befektetési politika specifikus korlátainak leírá-
sa az adott részalap bemutatásánál található. 
 
Az egyes részalapok eszközeit a kockázat-
megosztási alapelveknek megfelelıen fektetik 
be. Az egyes részalapok befektetési politikája 
– az egyes részalapoknál található részletezé-
seknek megfelelıen – felöleli a fix és változó 
kamatozású értékpapírokba – ideértve az át-
változtatható és a jegyzési jogot biztosító köt-

vényeket is –, valamint értékpapírra szóló op-
ciós jegyekbe (warrant), részvényekbe, illetve 
részvényekhez hasonló értékpapírokba, illetve 
egyéb megszerezhetı eszközökbe történı be-
fektetések lehetıségeit. Az egyes részalapok 
befektetési politikája különbözhet, különösen 
attól függıen, hogy mi az adott részalap befek-
tetési politikájának jellege, milyen területekre 
fektet be, milyen értékpapírokat kíván megsze-
rezni, mi az irányadó devizaneme, és milyen 
futamidejő. 
 
Az Alapkezelı az alábbi befektetési 
korátozások  betartásával alkalmazhat szár-
maztatott (derivatív) ügyleteket valamint más 
techniki megoldásokat és eszközöket.  Az 
Alapkezelı a derivatív ügyletekkel valamint 
egyéb technikákkal és eszközökkel kapcsola-
tos tranzakciók során semmi esetre sem térhet 
el az egyes részalapok befektetési politikájá-
ban megjelölt befektetési céloktól.   
 
Az értékelési módszerek követhetıségét és át-
láthatóságát valamint ezek alkalmazását az 
Alapkezelı és a könyvvizsgáló ellenırzik. 
Amennyiben az ellenırzés során eltérések mu-
tatkoznak, az Alapkezelı intézkedik ezek meg-
szőntetése iránt.  
 
A Credit Default Swap ügyletekbıl valamint 
más technikai megoldásokból és módszerek-
bıl eredı kötelezettségek együttesen nem ha-
ladhatják meg a rélszalap nettó eszközértékét, 
amennyiben nem fedezeti célt szolgálnak.  
 
Egy szerzıdı partnernek az OTC (over-the -
counter) Credit Default Swap ügyletekbıl 
(CDS) eredı kötelezettségei összege nem ha-
ladhatja meg a részalap nettó eszközértékének 
20 %-át, amennyiben nem fedezeti célt szol-
gálnak az ügyletek. A CDS- ügyletek értékelé-
se követhetı és átlátható módszerekkel és 
rendszeres jelleggel történik.  
 
A hitel derivatívák alkalmazásának a részala-
pok és befektetésijegy-tulajdonosok érdekét 
kell szolgálnia, és ezzel egyidejőleg  össz-
hangban kell lennie az adott részalap befekte-
tési politikájával és kockázati profiljával.  
 
Értékpapírkölcsönzés 
 
Az Alap értékpapírkölcsönzési ügyleteknél el-
járhat kölcsönbe adóként vagy kölcsönbe ve-
vıként, feltéve hogy ezen ügyletek az alábbi 
szabályokkal összahangban állnak. 
 
Az Alap csak olyan standardizált rendszer ke-
retében adhat vagy vehet kölcsön értékpapírt, 
melyet egy elismert elszámolóház vagy egy 
elsıosztályú, ilyen típusú ügyletekre szakoso-
dott pénzügyi intézmény mőködtet. 
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Az Alap éves jelentése tartalmazza a kölcsön-
be adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok mér-
leg fordulónapi értékét. 
 
Kölcsönbe adás 
 
Értékpapírkölcsönzés esetén az Alapnak olyan 
biztosítékot kell kapnia, melynek értéke a szer-
zıdés megkötésekor legalább a kölcsönbe 
adott értékpapír étékének felel meg. Biztosí-
tékként liquid eszözök és/ vagy valamely 
OECD tagállam, annak területi hatóságai vagy 
valamely szupranacionális intézmény illetve 
közösségi, regionális vagy világszerte képviselt 
intézmény által kibocsátott vagy garantált ér-
tékpapír szolgálhat. A bizosítékokat a szerzı-
dés lejártáig az Alap javára zárolni kell.  Ezen 
biztosítékra nincs szükség, ha az értékpapír 
kölcsönzés az Euroclear-en, Clearstream-en 
vagy más elismert elszámolóházon keresztül 
történik, mely garancia vállalása útján vagy 
más módon biztosítja az értékpapírok vissza-
szolgáltatását a kölcsönadónak. 
 
Amennyiben az Alap kölcsönbe adóként lép 
fel, az értékpapírkölcsön nem haladhajta meg 
az egy részalaphoz tartozó értékpapírállomány 
50 % -át. Ezen korlátozás nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha az Alap bármikor jogo-
sult a szerzıdést felmondani és az értékpapír 
visszaadását követelni. Az értékpapír kölcsön-
zés ideje a 30 napot nem haladhatja meg.  
 
Kölcsönbe vétel 
 
Az Alap által kivételesen kölcsönbe vett érték-
papírok felett azon idı alatt, míg az értékpapír 
az Alap birtokában van, nem lehet rendelkezni, 
kivéve ha az Alap vagyona kellı biztosítékként 
szolgál arra, hogy a kölcsönbe vett értékpapí-
rokat a szerzıdés lejártakor visszaszolgáltas-
sák. Amennyiben az Alap kölcsönbe vevıként 
lép fel, a kölcsönbe vett értékpapír nem halad-
hatja meg az egy részalaphoz tartozó 
értékpapírállomány összértékének 10 %-át, és 
csak rövid idıre vehetı igénybe. Az Alap a kö-
vetkezı körülmények között léphet föl kölcsön-
be vevıként egy értékpapír tranzakció lebo-
nyolítása során: 1) azon idı alatt, míg az ér-
tékpapírokat regisztrációra elküldik; 2) ha az 
értékpapírt kölcsön adták, és nem szolgáltatták 
vissza kellı idıben, 3) egy 
értékpapírtranzakció nemteljesítésének elkerü-
lése érdekében, ha a Letétkezelı nem teljesíti 
szállítási kötelezettségét.  
 
Befektetési korlátozások 
 
4.1  
 
1. A részalapok befektetései kizárólag a követ-
kezı eszközökbıl állhatnak: 

 
a) értékpapírokból és pénzpiaci esz-

közökbıl, amelyeket szabályozott 
piacon jegyeznek, vagy amelyekkel 
szabályozott piacon kereskednek, 
vagy 

b) értékpapírokból és pénzpiaci esz-
közökbıl, amelyekkel az Európai 
Unió valamely tagállamának más 
elismert, szabályozott, nyilvános, és 
szabályszerően mőködı piacán ke-
reskednek, vagy 

c) értékpapírokból és pénzpiaci esz-
közökbıl, amelyeket valamely más 
európai, észak-, vagy dél-amerikai, 
ázsiai, afrikai, ausztráliai, vagy óce-
ániai állam értékpapírtızsdéjén hi-
vatalosan jegyeznek, vagy amellyel 
ezen államok egyéb elismert, sza-
bályozott, nyilvános, és szabálysze-
rően   mőködı  piacán keresked-
nek. 

d) Újonnan kibocsátott értékpapírok 
vagy pénzpiaci eszközök esetében 
az értékpapír kibocsátási feltételei-
nek tartalmaznia kell az alábbi kikö-
téseket:  

   
- a kibocsátó kezdeményezi az 

értékpapír hivatalos jegyzését 
valamely  EU tagállam, vagy  
más európai, észak- vagy dél-
amerikai, ázsiai, afrikai, auszt-
ráliai vagy óceániai állam 
tızsdéjén, illetve az említett 
országok valamely olyan 
egyéb piacára való bevezeté-
sét, mely elismert, szabályo-
zott, nyilvános és szabályozot-
tan mőködik.   

- és az ilyen jegyzésre, illetve 
kereskedésre vonatkozó en-
gedély legkésıbb a kibocsá-
tást követı egy éven belül 
megszerzésre kerül. 

 
e) Azon átruházható értékpapírokkal 

foglalkozó kollektív 
értékpapírbefektetési vállalkozások 
(UCITS) befektetési jegyei, amelyek 
mőködését a  85/611/EGK irányelv 
szerint engedélyezték és/vagy 
egyéb, a 85/611/EGK irányelv 1. 
szakasz 2. cikkének elsı és máso-
dik alpontjai alatt hivatkozott olyan 
kollektív befektetési vállalkozások 
(UCI) befektetési jegyei, amelyek 
székhelye valamely EU-
tagállamban található vagy egy 
olyan országban, mely nem tagja az 
Európai Uniónak, amennyiben:   
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- ezen UCI mőködését olyan 
jogszabályi elıírások alapján 
engedélyezték, melyek 
egyenértékőek az EU-ban ha-
tályban lévı közösségi jog kö-
vetelményeivel és amely ezen 
UCI-t hatósági felügyelet alá 
helyezi. Ilyen UCI-nak minı-
sülnek az EU tagállamaiban, 
az USA-ban, Hongkongban, 
Japánban, Kanadában és 
Svájcban székhellyel rendel-
kezı kollektív befektetési vál-
lalkozások. 

- az UCI befektetési jegy tulaj-
donosainak nyújtott védelem 
szintje egyenértékő az UCITS 
befektetési jegy tulajdonosai-
nak nyújtott védelemmel és az 
Alap eszközeinek ırzésére, hi-
telfelvételre, hitelnyújtásra és 
az értékpapírok és pénzpiaci 
eszközök fedezet  nélküli el-
adására vonatkozó elıírások 
egyenértékőek a 85/611/EGK 
irányelvben foglaltakkal. 

- az UCI üzleti tevékenysége 
éves és féléves jelentés tár-
gyát képezi, ami lehetıvé teszi 
az eszközök, a kötelezettsé-
gek, a hozam és a tranzakciók 
áttekintését a jelentés idı-
szakára vonatkozóan, 

-  a UCITS vagy egyéb UCI, 
amelynek befektetési jegyeit 
meg kívánják szerezni, saját 
alapító dokumentumai értel-
mében összesen legfeljebb 
vagyonának 10 százalékáig 
fektethet más UCITS vagy UCI 
befektetési jegyeibe. 

 

f) hitelintézetnél tartott látra szóló 
betétek és felmondható betétek 
legfeljebb 12 hónap futamidıvel, 
amennyiben az érintett hitelintézet 
székhelye valamely EU-
tagállamban található, illetve 
amennyiben a hitelintézet székhe-
lye olyan állam területén található 
(OECD vagy GAFI tagállam), mely 
nem EU-tagállam, a hitelintézetre 
olyan  felügyeleti rendelkezések 
vonatkoznak, amelyek egyenérté-
kőek az EU-ban hatályban lévı 
közösségi jog követelményeivel;  

g) származtatott (derivatív) pénzügyi 
eszközök, ideértve az egyenérté-

kő, készpénzben elszámolt eszkö-
zöket, melyekkel a fenti a) b) és c) 
pontokban megjelölt piacokon ke-
reskednek, és/vagy származtatott 
(derivatív) eszközök, amelyekkel 
nem kereskednek tızsdén (OTC-
derivatívák), amennyiben 

- ezen eszközök és technikai 
megoldások tárgyai olyan érték-
papírok, árfolyamok, devizák, 
kamatlábak és pénzügyi inde-
xek, amelyekbe a részalap be-
fektetési politikája értelmében 
befektethet. 

- az OTC-derivatívákkal történı 
ügyleteket kizárólag csak olyan, 
erre specializálódott 
elsıosztályú partnerekkel kötik, 
akik hatósági felügyelet alatt áll-
nak. 

- az OTC-derivatívákat rendsze-
resen, megbízhatóan és ellen-
ırizhetı módon értékelik, és 
bármikor megfelelı piaci értéken 
eladhatóak, likvidálhatóak vagy 
egy ellenügylettel lezárhatóak. 

 

 h) pénzpiaci eszközök, melyekkel 
nem kereskednek szabályozott pi-
acon, ugyanakkor szokásszerően 
kereskednek velük a pénzpiacon, 
likvidek, és az értékük bármikor 
pontosan meghatározható, feltéve 
hogy ezen pénzpiaci eszközök  ki-
bocsátására vagy kibocsátójára 
befektetés- és befektetı-védelmi 
szabályok vonatkoznak és  

- a pénzpiaci eszközt központi ál-
lami, regionális vagy helyi szerv, 
valamely EU-tagállam központi 
bankja, az Európai Központi 
Bank, az EU vagy az Európai 
Beruházási Bank, valamely nem 
EU-tagállam, vagy - amennyi-
ben ez egy szövetségi állam – a 
föderáció valamely tagállama 
vagy valamely közjogi jellegő 
nemzetközi intézmény, melynek 
legalább egy EU tagállam tagja, 
bocsátja ki vagy garantálja, vagy 

- a pénzpiaci eszközt olyan vállal-
kozás bocsátja ki, melynek ér-
tékpapírjaival az a) b) vagy c) 
alpontban megjelölt szabályo-
zott piacokon kereskednek, 
vagy  
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- a pénzpiaci eszközt olyan in-
tézmény bocsátja ki és garantál-
ja, amely az EU-ban hatályban 
lévı közösségi jog által megha-
tározott feltételek szerinti fel-
ügyelet alá tartozik vagy olyan 
intézmény bocsátja ki vagy ga-
rantálja, amelyre legalább olyan 
szigorú felügyeleti szabályok 
vonatkoznak, mint amit a közös-
ségi jog elıír, és ezen követel-
ményeket be is tartja; 

- a pénzpiaci eszközt olyan más 
kibocsátó bocsátja ki, mely 
olyan kategóriába tartozik, me-
lyet a Luxemburgi Felügyeleti 
Hatóság (CSSF)  engedélyezett, 
feltéve hogy az ezen  eszközbe 
történı befektetésekre olyan be-
fektetı-védelem vonatkozik, 
mely egyenértékő  a fenti elsı, 
második vagy harmadik gondo-
latjel alatt elıírtakkal, és a kibo-
csátó vagy egy olyan vállalko-
zás, amelynek saját tıkéje leg-
alább tíz millió euró (10.000.000 
EUR) és éves beszámolóját a 
78/660/EGK irányelv szerint ké-
szíti el és teszi közzé, vagy egy 
olyan jogalany, mely egy vagy 
több, tızsdén jegyzett társasá-
got tömörítı cégcsoporton belül 
ezen cégcsoport finanszírozá-
sáért felelıs, vagy olyan jog-
alany, amelyet azért hoztak lét-
re, hogy értékpapírban megtes-
tesített kötelezettségek biztosí-
téki fedezetét egy bank által 
nyújtott hitelkerettel finanszíroz-
za.  

 

2. Azonban  

a. minden részalap nettó eszközértéké-
nek 10 százalékáig fektethet be olyan 
értékpapírokba és pénzpiaci eszkö-
zökbe, amelyek nem tartoznak az 1 
pontban leírt körbe; 

b. a részalapok nem szerezhetnek meg 
sem nemesfémet, sem nemesfémre  
szóló okiratot. 

3. Emellett minden részalap tarthat likvid esz-
közöket. 

     

4.2 

1. Minden részalap - a Luxemburgi Felügye-
leti Hatóság (CSSF)  által megállapított fel-
tételek és korlátok között – alkalmazhat ér-

tékpapírokra és pénzpiaci eszközökre 
vontkozó eszközöket és technikai 
megoldásokokat, amennyiben ezen esz-
közök és technikai megoldások alkalma-
zása a részalap hatékony mőködésének 
elısegítétse érdekében történik. Ha ezek a 
tranzakciók derivatívák felhasználására 
vonatkoznak, a meghatározott feltételek-
nek és korlátozásoknak összhangban kell 
állniuk a törvénnyel. 

A részalap semmi esetre sem térhet el 
ezeknél a tranzakcióknál az alapító doku-
mentumokban meghatározott céloktól. 

2. Minden részalap biztosítja, hogy a 
derivatívákkal kapcsolatos összkockázat a 
részalap teljes nettó eszközértékét nem 
lépi túl. A kockázatok értékelése során az 
alapul fekvı eszközök piaci értékét, a má-
sik fél nemteljesítésének kockázatát, a jö-
vıbeli piaci ingadozásokat és a likvidáció 
lejárati idejét kell figyelembe venni. 

Minden alap befektethet dervatívákba be-
fektetési politikája részeként  a 4.3 pont 
alatt megállapított korlátozások mellett, 
amennyiben az alapul fekvı eszközök ösz-
szes kockázata a 4.3 pontban megjelölt  
befektetési korlátokat nem lépi túl. Az in-
dexalapú derivatívákba történı befekteté-
sek esetén ezeket a befektetéseket a 4.3 
pont szerinti befektetési korlátoknál nem 
kell figyelembe venni. 

Amennyiben valamely derivatíva egy ér-
tékpapírba vagy pénzpiaci eszközbe van 
ágyazva, azt jelen bekezdés feltételei 
szempontjából kell figyelembe kell venni. 

4.3 

1. Minden részalap nettó eszközértékének 
legfeljebb 10 %-át fektetheti ugyanannak 
a kibocsátónak értékpapírjaiba vagy 
pénzpiaci eszközeibe. Minden részalap 
nettó eszközértékének legfeljebb 20 %-
át fektetheti be ugyanazon intézmény 
betéteibe. A másik fél nemteljesítésének 
kockázata (Ausfallrisiko) OTC-
derivatívákkal kapcsolatos ügyletek ese-
tén nem haladhatja meg a részalap nettó 
eszközértékének 10 %-át, ha a másik fél 
a 4.1. pont 1. bekezdés f. alpontja sze-
rinti hitelintézet. Egyéb esetekben a kor-
látozás a nettó eszközérték maximum 5 
%-a. 

2. Azon kibocsátók értékpapírjainak és 
pénzpiaci eszközeinek összértéke, akik-
nél a részalap nettó eszközértékének 
több mint 5 %-át fektette be, nem halad-
hatja meg a nettó eszközérték 40 %-át. 
Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra a 
betétekre és  OTC-derivatív ügyletekre, 
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melyeket hatósági felügyelet alatt álló 
pénzügyi intézményekkel eszközölnek.  

Az 1. bekezdésében foglalt egyes korlá-
tozástól függetlenül minden részalap leg-
feljebb  eszközei  20%-t jogosult ugyan-
azon intézménynél az alábbi kombináci-
ókban befektetni: 

- ezen intézmény által kibocsátott 
értékpapírok vagy pénzpiaci 
eszközök 

- ezen intézménynél lévı betétek 
és/vagy  

- ezen intézmények által meg-
szerzett OTC-derivatívák. 

 

3.    Az 1. bekezdés 1. mondatában említett 
korlátozás elérheti a maximum 35 %-ot, 
ha az  értékpapírokat és pénzpiaci esz-
közöket az Európai Unió valamely tagál-
lama, területi önkormányzataik, harma-
dik állam vagy olyan közjogi jellegő 
nemzetközi intézmény, amelyhez leg-
alább egy tagállam tartozik bocsátotta ki 
vagy garantálta. 

4.    Az 1. bekezdés 1. mondatában említett 
korlátozás elérheti a maximum 25 %-ot  
meghatározott hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapírok esetében, ha azokat az Eu-
rópai Unió valamely tagállamában szék-
hellyel rendelkezı hitelintézet bocsátotta 
ki, amely a törvény által az ezen hitelvi-
szonyt megtestesítı értékpapírok  tulaj-
donosai védelmében elıírt különleges 
hatósági felügyelet alatt áll. A törvényi 
elıírások alapján különösen az ezen hi-
telviszonyt megtestesítı értékpapírok  
kibocsátásához kapcsolódó hozamot kell 
eszközökbe fektetni, amelyek ezen ér-
tékpapírok teljes futamideje alatt az 
azokból eredı kötelezettségeket kielégí-
tıen fedezik és elsıdlegesen a kibocsá-
tók nemteljesítése esetén esedékessé 
váló tıkevisszafizetést  és kamatok  fize-
tését szolgálják. 

Ha az alap nettó eszközértékének több 
mint 5 %-át  fekteti az elızı bekezdések 
szerinti olyan hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapírokba, amelyek  ugyanattól a 
kibocsátótól származnak, akkor ezen be-
fektetések összértéke a részalap nettó 
eszközértékének 80 %-át nem haladhat-
ja meg. 

5. A 3. és 4. bekezdésben említett értékpapí-
rokat és pénzpiaci eszközöket a 2. be-
kezdésben említett 40%-os befektetési 
korlátozások alkalmazása során nem 
kell figyelembe venni. 

Az 1., 2., 3. és 4. bekezdésben magha-
tározott határok nem kumulálhatók, kö-
vetkezésképpen az egy kibocsátó pénz-
piaci eszközözeibe és értékpapírjaiba 
történı 1., 2., 3 és 4. bekezdés szerinti 
befektetések illetve ugyanazon kibocsátó 
betéteibe vagy derivatíváiba eszközölt 
befektetések nem haladhatják meg a 
részalap nettó eszközértékének 35 %-át.  

Azok társaságok, melyek a 83/349 EGK 
irányelv szerinti konszolidált beszámoló 
készítésre tekintettel, vagy az elismert 
nemzetközi számviteli szabályok értel-
mében egy cégcsoporthoz tartoznak, az 
ebben a bekezdésben tárgyalt befekte-
tési korlátozások szempontjából egy ki-
bocsátónak minısülnek. 

Minden részalap kumulatíve (összesen)  
nettó  eszközértékének 20%-áig fektet-
het ugyanazon cégcsoport értékpapírjai-
ba és pénzpiaci eszközeibe.   

4.4 

1. A 4.7 pontban megállapított befektetési 
korlátozások sérelme nélkül a 4.3 pont-
ban megállapított, ugyanannak a kibo-
csátónak a részvényeibe  és/vagy hitel-
viszonyt megtestesítı értékpapírjaiba 
történı befektetés esetén a vonatkozó 
felsı határ 20%, amennyiben a részalap 
befektetési stratégiája, hogy egy a tájé-
koztató mellékletében részletesen bemu-
tatott és a Luexemburgi Felügyeleti Ha-
tóság (CSSF) által elismert részvény- 
vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpa-
pírindexet leképezzen.  

Ennek feltételei: 

- az index összetétele kellıen di-
verzifikált 

- az index a piac számára megfe-
lelı viszonyítási alapot képez 
arra a piacra nézve, amelyre 
vonatkozik 

- az indexet megfelelı módon 
nyilvánosságra hozták 

2. Az 1. bekezdésben meghatározott korlá-
tozás 35 %-os, amennyiben azt rendkí-
vüli körülmények indokolják. Ezek a kö-
rülmények elsısorban az olyan szabá-
lyozott piacoknál fordulnak elı, ahol 
meghatározott értékpapírok vagy pénz-
piaci eszközök erısen dominánsak. A 
megemelt határt csak egy kibocsátóra 
lehet alkalmazni. 

 

   4.5 
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1. A 4.3 pont szabályozásától eltérıen a 
CSSF engedélyezheti a részalapok 
számára a kockázat-megosztás alapelve 
szerint, hogy nettó eszközértékeinek 100 
%-át különbözı kibocsátásokba tartozó 
olyan értékpapírokba és pénzpiaci esz-
közökbe fektesse - amelyeket az Euró-
pai Unió valamely tagállama, területi ön-
kormányzataik, harmadik állam (OECD 
tagállam) vagy olyan közjogi jellegő 
nemzetközi szervezetek, amelyeknek 
egy vagy több EU tagállam tagja  -  bo-
csátott ki vagy garantál. 

A CSSF az elıbb említett engedélyt csak 
akkor adja meg, ha úgy véli, az érintett 
részalapok részvényesei ugyanolyan 
védelemben részesülnek, mint azoknak 
a részalapoknak a részvényesei, akikre 
a 4.3 és a 4.4 pontokban felsorolt korlá-
tozások vonatkoznak.  

Az érintett részalapoknak olyan értékpa-
pírokat kell tartaniuk, amelyek legalább 6 
különbözı idıpontban történt kibocsátás 
keretében kerültek kibocsátásra és 
ugyanabból a kibocsátásból a részalap 
nettó eszközértékének 30 %-át nem ha-
ladják meg. 

2. Ha az elsı bekezdésben tárgyalt enge-
délyt megadják, az érintett    részalapok-
nak egy, a tájékoztatóhoz csatolt függe-
lékben kifejezetten fel kell sorolnia azo-
kat az államokat, területi önkormányza-
taikat vagy közjogi jellegő nemzetközi 
szervezeteket, amelyek olyan értékpapí-
rokat bocsátanak ki vagy garantálnak, 
amelyekbe a részalap nettó eszközeinek 
több mint 35 %-át szándékozik befektet-
ni. 

3. Az engedély megadása esetén az érin-
tett részalapok továbbá kötelesek a Tá-
jékoztatóban, az Egyszerősített tájékoz-
tatóban valamint a részalappal kapcsola-
tos egyéb reklámkiadványaiban egyér-
telmően utalni a CSSF engedélyére, és 
felsorolni azokat az államokat, területi 
önkormányzataikat vagy közjogi jellegő 
nemzetközi szervezeteket, amelyek ér-
tékpapírjaiba az érintett részalap nettó 
eszközértékének több mint 35 %-át fek-
tette be vagy szándékozik befektetni. 

4.6          

1. A részalap más UCITS  és/vagy a 4.1 
pont 1. bekezdés e. alpontja szerinti 
egyéb UCI  befektetési jegyeit megsze-
rezheti, ha az egy és ugyanazon UCITS-
ba vagy egyéb UCI-ba történı befekte-
tés nettó eszközértékének 20 %-át nem 
haladja meg. 

A befektetési korlátok alkalmazása 
szempontjából az esernyıs szerkezető 
alap minden részalapja önálló kibocsá-
tónak minısül a kollektív befektetési vál-
lalkozásokról szóló 2002. dec. 20-i tör-
vény  133. cikke szerint, feltéve hogy a 
harmadik személlyel szembeni részala-
ponkénti  önálló felelısség elve érvé-
nyesül. 

A UCITS-en kívüli más UCI befektetési 
jegyeibe történı befektetések  összes-
ségében nem haladhatják meg a rész-
alap nettó eszközértékének 30 %-át. 

Ha a részalap más UCITS  és/ vagy más 
UCI  befektetési jegyeit megszerezte, az 
érintett UCITS vagy UCI befektetéseit a 
4.3 pontban tárgyalt határ szempontjából 
nem kell figyelembe venni. 

Ha az Alapkezelı olyan másik UCITS 
és/vagy egyéb UCI befektetési jegyeit 
szerzi meg, amelyet közvetlenül vagy 
közvetve egy másik olyan társaság ke-
zel, amellyel az Alapkezelı közös keze-
lés vagy irányítás, illetve közvetlen vagy 
közvetett részesedés következtében 
összefonódásban áll, akkor a másik 
UCITS vagy UCI befektetési jegyeinek 
részalap által történı jegyzéséért vagy 
visszavásárlásáért nem számítanak fel 
kibocsátási, forgalmazási vagy vissza-
váltási jutalékot. Ha  egy részalap ilyen 
jellegő UCITS-ba vagy UCI-ba fektet be, 
úgy a részalapnak felszámított díjak 
(alapkezelési díj, a  befektetési tanács-
adói díj, a megbízott alapkezelık díja, a 
letétkezelı díja) – amennyiben ezek a 
díjak ugyanazokat a kedvezményezette-
ket illetik – ezen résszel arányosan 
csökkennek. Más befektetési alapokba 
történı befektetés a költségek megdup-
lázódásához vezethez, amit az auditált  
beszámolóban kimutatnak. A 
célalapokokat szokásos banki feltételek 
mellett szerezik meg, így a költségek 
megduplázódása alapvetıen csak cse-
kély mértékben fordulhat elı. Ezen felül 
az esetlegesen elért díjkedvezményeket 
a részalap javára jóváírják.  

 

4.7 

1. Az Alapkezelı az általa kezelt, a kollek-
tív befektetési vállalkozásokról szóló   a 
2002. dec. 20-i törvény  hatálya alá tar-
tozó egyetlen részalap javára sem sze-
rezhet meg olyan szavazati jogot biztosí-
tó részvényt, amely lehetıvé tenné az 
Alapkezelı számára, hogy a kibocsátó 
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ügyvezetésére meghatározó befolyást 
gyakoroljon.  

2. Továbbá egyetlen részalap sem szerez-
heti meg  

- ugyanazon kibocsátó szavazati 
jogot nem biztosító részvényei-
nek több, mint 10 %-át 

- ugyanazon kibocsátó hitelvi-
szonyt megtestesítı értékpapír-
jainak több, mint 10 %-át 

- ugyanazon UCITS és/vagy UCI 
befektetési jegyeinek több, mint 
25 %-át 

- ugynazon kibocsátó pénzpiaci 
eszközeinek több, mint 10 %-át 

 

A fenti második, harmadik és negyedik 
gondolatjel alatt meghatározott korlátok 
betartása az eszközök megszerzésénél 
nem kötelezı, ha a hitelviszonyt megtes-
tesítı értékpapírok vagy pénzpiaci esz-
közök bruttó értéke vagy a kibocsátott 
befektetési jegyek nettó értéke a meg-
szerzés idıpontjában nem határozható 
meg. 

3. Az 1. és 2. bekezdés nem alkalmazható  
olyan 

a. értékpapíroknál és pénzpiaci 
eszközökra, amelyeket az EU va-
lamely tagállama vagy területi ön-
kormányzatai bocsátanak ki vagy 
garantálnak 

b. értékpapíroknál és pénzpiaci esz-
közökre, melyeket egy harmadik 
állam bocsát ki vagy garantál 

c. értékpapíroknál és pénzpiaci esz-
közöknél, melyeket olyan közjogi 
jellegő nemzetközi szervezetek 
bocsátanak ki, amelyeknek egy 
vagy több EU tagállam tagja; 

d. valamely UCITS-nak egy harmadik 
állambeli olyan társaságban szer-
zett részvényeinek vonatkozásá-
ban, amely az eszközeit elsısor-
ban az adott államban székhellyel 
rendelkezı kibocsátó testületek ér-
tékpapírjaiba fekteti be, amennyi-
ben a UCITS számára az adott ál-
lam törvényei értelmében az ilyen 
részesedés az egyetlen lehetsé-
ges módja az adott állam kibocsá-
tóinak értékpapírjaiba való befek-
tetésnek. Ez a kivétel  azonban ki-
zárólag akkor alkalmazható, ha a 
harmadik állam területén lévı tár-

saság a befektetési politikája meg-
felel a 4.3, 4.6, cikkekben, vala-
mint 4.7 cikk (1) és (2) bekezdé-
sében meghatározott korlátoknak. 
A 4.3 és 4.6 cikkekben meghatá-
rozott mértékek túllépése esetén a 
4.8 cikk rendelkezéseit kell érte-
lemszerő eltérésekkel alkalmazni. 

 

4.8 

1.  A részalapoknak a jelen részben írt befekte-
tési korlátozásokat nem kell alkalmaznia 
a részalap saját eszközei részét képezı 
értékpapírhoz vagy pénzpiaci eszközhöz 
kötıdı  jegyzési jogok gyakorlása során.  

 Az újonnan engedélyezett UCITS a koc-
kázatmegosztás alapelvének betartására 
vonatkozó kötelezettségét sérelme nél-
kül – az engedély megszerzésétıl szá-
mítva még hat hónapig eltérhetnek a 4.3, 
4.4, 4.5 és 4.6 pontokban megállapítot-
taktól.  

2. Ha a részalap véletlenül vagy a jegyzési 
jog gyakorlása miatt túllépi az 1. bekez-
dés szerinti korlátot, a részalapnak az 
eszközök eladása során a befektetık ér-
ekeinek figyelembe vételével elsısorban 
ennek a helyzetnek a kiküszöbölésére 
kell törekednie.  

3. Abban az esetben, ha egy kibocsátó 
több részalappal olyan jogi egységet ké-
pez, ahol az egyes részalapok aktívái ki-
zárólag a részalap azon befektetıinek il-
letve hitelezıinek igénye fedezésére 
szolgál, akiknek az alapítás, a fennállás 
vagy a részalap megszüntetése során 
jött létre követelésük, minden részalap a 
kockázatmegosztás szabályai szerint va-
lamint a 4.3, 4.4, 4.6 pontok alapján 
önálló kibocsátónak tekinthetı. 

 

4.9 

1. Az eszközöket csak annyiban lehet biztosí-
tékként elzálogosítani, átruházni, enged-
ményezni vagy egyéb módon megterhelni, 
amennyiben azt a tızsdén, más piacon 
vagy megkötött ügyletek kapcsán mint kö-
telezı terhet követelik. 

Minden részalap a nettó eszközértékének 
10 %-áig vehet fel hitelt, amennyiben rövid 
lejáratú hitelrıl van szó. Minden részalap 
megszerezhet külföldi devizát back-to-
back kölcsön útján. 

Az eszközök terhére sem hitelt nyújtani, 
sem harmadik személyért kezességet vál-
lalni nem lehet. Ezzel a teljes egészében 
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be nem fizetett értékpapírok, pénzpiaci 
eszközö vagy más,  a 4.1 pont 1. bekez-
dés e., g. és h. pont szerinti pénzügyi esz-
közök érintett részalap általi megszerzése 
vagy jegyzése nem áll ellentétben. 

 

4.10 

1. Az Alap vagy a részalapok számlájára eljá-
ró  alapkezelık vagy letétkezelık nem jo-
gosultak értékpapírok és pénzpiaci eszkö-
zök vagy más 4.1 pont 1. bekezdésének 
e., g. és h. pontjai alatt felsorolt pénzügyi 
eszközök fedezet nélküli eladására.  

2. Az Alap illetve a részalapok nem szerezhet-
nek meg árut, nemesfémet, vagy erre vo-
natkozó okiratot. A devizaügyletek, pénz-
ügyi eszközök, indexekkel- vagy értékpa-
pírokkal kapcsolatos ügyletek, illetve az 
ezekre vonatkozó future-ügyletek, határ-
idıs ügyletek, ociók és swap ügyletek nem 
minısülnek árúkkal kapcsolatos ügyletnek 
a jelen befektetési korlátozás szempontjá-
ból.  

 

4.11 

Az Alapkezelı a letétkezelı beleegyezésével 
további befektetési korlátozásokat határozhat 
el, annak érdekében, hogy azon államok fel-
tételeinek megfeleljen, amelyekben  a befekte-
tési jegyeket forgalmazzák, vagy forgalmazni 
kívánják.  

 

4.12 

A részalapoknál olyan kockázatkezelési eljá-
rást alkalmaznak, amely bármikor lehetıvé te-
szi az Alapkezelı számára hogy a részalapok 
befektetési pozícióival kapcsolatos kockázatot, 
valamint a részalap teljes kockázatához való 
hozzájárulást   nyomonkövesse és mérje. A 
származtatott (drivatív) ügyletekre tekintettel 
olyan eljárást alkalmaznak, ami lehetıvé teszi 
a derivatív ügylettel kapcsolatos kockázat pre-
cíz és független értékelését.  
Az Alapkezelı minden részalap esetében biz-
tosítja, hogy a származtatott (derivatív) ügyle-
tekkel kapcsolatos összkockázat ne haladja 
meg a részalap teljes nettó eszközértékét. 
Ezen kockázat számításánál az alapul fekvı 
eszközök piaci értékét, a másik fél 
nemteljesítésének kockázatát, a jövıbeli piaci 
fluktuációt és a pozíciók likvidálásához szük-
séges idıt veszik figyelembe. 
 
 
 
 

5. szakasz - Befektetési jegyek kibocsátása  
 
 
A részalapok befektetési jegyeit az Alapkezelı 
a Tájékoztatóban megjelölt kibocsátási áron, 
az ott meghatározott feltételekkel bocsátja ki. A 
befektetési jegyek tulajdonosai csak annak a 
részalapnak résztulajdonosai, amelyben befek-
tetési jeggyel rendelkeznek.  
Az Alapkezelı betartja azoknak az államoknak 
a törvényeit és elıírásait, amelyben a befekte-
tési jegyeket vételre felkínálja.  
Ezen túlmenıen az Alapkezelı további feltéte-
leket határozhat meg a befektetési jegyek Lu-
xemburgon kívüli értékesítésére vonatkozóan, 
melyeket az értékesítés helye szerinti államok-
ban közzétett értékesítési tájékoztatók tartal-
maznak. Az Alapkezelı saját döntése szerint 
bármikor felfüggesztheti vagy korlátozhatja a 
befektetési jegyek kibocsátását bizonyos álla-
mokban vagy területeken, magánszemélyek 
vagy jogi személyek részére, akár határozott, 
akár határozatlan idıre. Amennyiben ez a 
befektetésijegy-tulajdonosok vagy az Alap ér-
dekeinek védelme érdekében szükséges, az 
Alapkezelı a befektetési jegyek megszerzésé-
bıl bizonyos természetes vagy jogi személye-
ket kizárhat. 
Az Alapkezelı jogosult továbbá saját jogkör-
ében bármely jegyzési ívet visszautasítani, il-
letve a befektetési jegyek megszerzésébıl, il-
letve birtoklásából kizárt tulajdonosok befekte-
tési jegyeit bármikor egyoldalúan visszaváltani. 
A nem teljesített jegyzési kérelmek alapján tett 
befizetéseket a Letétkezelı haladéktalanul, 
kamatmentesen visszatéríti.  
 
 
6. szakasz – Kibocsátási ár  
 
 
A befektetési jegyek kibocsátási ára a rész-
alapnak az elızı értékelési napra vonatkozó, a 
jegyzési ív Alapkezelıhöz való érkezését köve-
tı elsı értékelési napon (az értékelési nap a 
Tájékoztatóban és Egyszerősített Tájékoztató-
ban minden egyes részalapnál definiálva van) 
közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közértéke.  A jegyzési ívnek luxemburgi idı 
szerint a vonatkozó értékelési nap 17 óra elıtt 
kell megérkeznie az Alapkezelıhöz. 
A kibocsátási árat minden befektetésijegy-
osztály esetében növelhetik az illetékek vagy 
más terhek, melyek az Alapkezelınél merülnek 
föl, valamint az olyan értékesítési jutalék, me-
lyet a forgalmazási helyeket megilletı, Alapke-
zelı által meghatározott kibocsátási jutalékon 
felül számítanak föl.   
A kibocsátási árat két tizedesjegyig kerekítik.  
A jegyzés ellenértékének a vonatkozó értéke-
lési napot követı négy luxemburgi banki mun-
kanapon belül kell megérkeznie a Letétkezelı-
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höz. Amennyiben a jegyzési ív a vonatkozó ér-
tékelési napon luxemburgi idı szerint 17 óra 
után érkezik az Alapkezelıhöz, a jegyzési ív-
nek megfelelı befektetési jegyeket a követke-
zı értékelési napra meghatározott nettó esz-
közértéken bocsátják ki.  
 
 
7. szakasz - A befektetési jegyek  
 
 
Figyelembe véve azon államok vonatkozó tör-
vényeit, ahol a befektetési jegyeket forgalmaz-
zák, a befektetési jegyek névre szóló vagy 
bemutatóra szóló befektetési jegyként kerülnek 
kibocsátásra.  
A névre szóló befektetési jegyek tulajdonjogát 
a befektetési jegyekrıl vezetett nyilvántartásba 
való bejegyzésrıl kiállított írásbeli igazolás ta-
núsítja. A bemutatóra szóló befektetési jegyek-
rıl egyedi bemutatóra szóló értékpapír, vagy 
egy összevont (globális) címlető értékpapír ál-
lítható ki. Amennyiben a befektetési jegyekrıl 
összevont (globális) címlető értékpapírt állíta-
nak ki, nem követelhetı egyedi (kinyomtatott) 
értékpapír kiállítása. 
Egyedi bemutatóra szóló értékpapír formájá-
ban töredék befektetési jegyek nem bocsátha-
tók ki. A névre szóló befektetési jegyek és az 
összevont (globális) címlető értékpapír formá-
jában kiadott bemutatóra szóló befektetési je-
gyek esetén az Alapkezelı négy tizedes jegyig 
töredék befektetési jegyet is kibocsáthat. 
A kibocsátási árnak az Alap Letétkezelınél ve-
zetett számlájára való beérkezését követıen 
az Alapkezelı megbízásából a Letétkezelı – 
amennyiben bemutatóra szóló értékpapírt bo-
csátottak ki - haladéktalanul átadja a bemuta-
tóra szóló értékpapírt a befektetınek, illetve a 
befektetı értékpapírszámláján a megfelelı ér-
tékpapír-mennyiséget haladéktalanul jóváírja. 
Ugyanez vonatkozik a befektetési jegyekrıl 
vezetett nyilvántartásba való bejegyzés esetén 
az igazolás kiállítására. 
 
Az egyedi bemutatóra szóló értékpapírokat 
mind az Alapkezelı, mind a Letétkezelı aláírá-
sával látja el. Ebben az esetben az aláírás fax 
másolata is megfelelı. Az Alapkezelı a 
befektetésijegy-tulajdonosok érdekében jogo-
sult a befektetési jegyeket felosztani, illetve 
összevonni. 
 
Egy részalap befektetési jegyei azonos jogokat 
biztosítanak.  
 
Az Alapkezelı minden részalapnál többféle, ál-
tala meghatározott tulajdonságokkal rendelke-
zı és jogokat biztosító befektetésijegy-osztályt 
alakíthat ki. A befektetésijegy-osztályok leírása 
az Értékesítési tájékoztatóban az egyes rész-
alapok leírásánál található. Az egyes 

befektetésijegy-osztályok a hozamfizetési poli-
tika (a felosztott hozam kifizetésére jogosító il-
letve tıkésítı (felhalmozó) befektetési jegyek), 
a befektetıi kör (intézményi befektetık illetve 
nem intézményi befektetık), a fizetendı díjak, 
jutalékok (pl. kibocsátási jutalék, forgalmazási 
jutalék, kezelési díj), vagy az Alapkezelı által 
meghatározott, és az Tájékoztatóban rögzített 
egyéb ismérvek és befektetıi jogok tekinteté-
ben különbözhetnek.  
 
Azon befektetésijegy-osztályoknál, ahol kibo-
csátási jutalékot számítanak fel, a fizetendı ki-
bocsátási jutalék nem haladhatja meg az 5 %- 
ot. (Lásd a 6. szakaszt). Forgalmazási jutalék 
felszámítása esetén legfeljebb évi 1,5 % juta-
lék számítható fel. (Lásd a 12. szakasz 16. 
pontját.) 
 
 
8. szakasz- Nettó eszközérték  
 
 
A részalapok egy befektetési jegyre nettó esz-
közértékét a Letétkezelı felügyeletével az 
Alapkezelı, vagy az Alapkezelı által megbízott 
luxemburgi társaság határozza meg minden 
értékelési napra. Az értékelési napokat minden 
részalap esetében aTájékoztató tartalmazza. A 
részalap egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közértékének (az eszközök, csökkentve a kö-
telezettségekkel) számítása úgy történik, hogy 
az adott részalap nettó eszközértékét elosztják 
az adott részalap forgalomban lévı befektetési 
jegyeinek számával. Minden részalap nettó 
eszközértéke az adott részalap devizanem-
ében kerül meghatározásra.  
 
A részalapok eszközértékét a következıkép-
pen határozzák meg: 
 
1. Az egy évnél hosszabb (hátralé-

vı)futamidıvel rendelkezı értékpapírokat 
és pénzpiaci eszközöket, valamint más,  
jogszabály szerint és a jelen Kezelési 
Szabályzat alapján megengedett  eszkö-
zöket, melyeket valamely hivatalos tızs-
dén jegyeznek vagy melyekkel valamely 
más elismert, nyilvános és szabályozott 
piacon kereskednek, az utolsó ismert el-
adási árfolyamon értékelik. Ha ugyanazon 
értékpapírral több piacon is kereskednek, 
az értékelésnél az értékpapír fı piacán el-
ért utolsó ismert eladási árfolyam az 
irányadó. 

 
2. A tızsdén nem jegyzett értékpapírokat, to-

vábbá az olyan - a jogszabályok és a  Ke-
zelési Szabályzat szerint megszerezhetı - 
eszközöket és értékpapírokat, melyeket 
ugyan valamely hivatalos tızsdén jegyez-
nek, vagy melyekkel egyéb szabályozott 
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piacon kereskednek, azonban utolsó el-
adási árfolyamuk nem reprezentatív, a 
mindenkori forgalmi értékük szerint értéke-
lik, melyet az Alapkezelı a jóhiszemőség 
és tisztesség követelményeit szem elıtt 
tartva, általánosan elismert, független 
könyvvizsgálók által ellenırizhetı értéke-
lési szabályok szerint határoz meg. 

 
3.    Más UCITS vagy UCI befektetési jegyeit 

az utolsó ismert nettó eszközértéken ve-
szik figyelembe.  

 
4.  A likvid eszközöket névértékükön értékelik, 

hozzászámítva a felhalmozott kamatokat. 
 
5. Az olyan hitelviszonyt megtestesítı értékpa-

pírok  értékelése, melyet nem vezettek be  
a hivatalos piacra, vagy valamely szabá-
lyozott piacra (pl. nem jegyzett kötvények, 
commercial papers, Einlagenzertifikate), 
valamint az okirattal igazolt kölcsönök 
(„Schuldscheindarlehen“) értékelése a ha-
sonló hitelviszonyt megtestesítı értékpa-
pírokra és okirattal igazolt kölcsönökre 
megállapodott árak, illetve adott esetben a 
hasonló kibocsátó által azonos idıre és 
kamatozással kibocsátott  kötvények árfo-
lyama figyelembe vételével törénik, szük-
ség esetén a csekélyebb átruházhatóság 
kiegyenlítésére szolgáló levonással.  

6.  A részalap olyan opciós jogait valamint a 
harmadik személy javára alapított olyan 
ociókból eredı kötelezettségeit, melyeket 
a tızsdén jegyeznek, vagy valamely más 
szabályozott piacra bevezettek, a minden-
kori utolsó árfolyamon értékelik.  Ugyanez 
irányadó a valamely részalap javára vett 
vagy eladott határidıs ügyletekbıl eredı 
követelésekre és kötelezettségekre. A 
részalap terhére teljesített befizetéseket a 
tözsdei napon megállapított értékelési nye-
reség és veszteség figyelembe vételével 
hozzászámítják a részalap értékéhez.  

 
A pénzpiaci eszközöket és az egyéb olyan be-
fektetési eszközöket, melyek hátralévı futam-
ideje egy évnél rövidebb, a megszerzéskor fi-
zetett vételár alapulvételével értékelik, levonva 
a megszerzés költségeit, és állandó hozamot 
feltételezve értékét folyamatosan közelítik az 
eszköz visszaváltási árához. Az Alapkezelı 
ügyel arra, hogy az ilyen befektetési eszköz el-
idegenítése esetén a megcélzott eladási ár ne 
legyen alacsonyabb a befektetési eszköz ho-
zama figyelembevételével meghatározható ár-
folyamnál. 
A piaci viszonyok jelentıs változása esetén a 
befektetések értékelési alapját összhangba 
hozzák az új piaci hozamokkal. 
Amennyiben egy részalap nettó eszközértéké-
nek meghatározásához devizaárfolyam igény-

bevétele szükséges, az utolsó közzétett devi-
za-középárfolyamot kell alapul venni. 
Ezen túlmenıen minden szükséges intézke-
dést megtesznek annak érdekében, hogy a 
felmerülı költségek és a befolyó hozamok 
minden részalap esetében kiszámításra kerül-
jenek. 
Abban az esetben, ha rendkívüli körülmények 
a fenti szempontok szerinti értékelést lehetet-
lenné teszik, vagy az ilyen értékelés helytelen 
eredményt hozna, az Alapkezelı jogosult át-
menetileg olyan általa választott, általánosan 
elismert, független könyvvizsgáló által ellen-
ırizhetı és a jóhiszemőség és tisztesség köve-
telményeit kielégítı értékelési szempontokat 
alkalmazni, melyek az Alap vagyonának szak-
szerő értékelését lehetıvé teszik. 
Az éves- és féléves jelentés elkészítése céljá-
ból az Alap teljes vagyonának értékét EURO-
ban fejezik ki. Ez az érték megegyezik az 
Alaphoz tartozó valamennyi részalap aktívái-
nak és passzíváinak összegével.  Ezen számí-
tás elvégzéséhez minden részalap nettó esz-
közértékét átváltják EURO-ra. 
 
Amennyiben egy részalapon belül a Kezelés 
Szabályzat 7. szakaszának 7. bekezdése ér-
telmében több befektetésijegy-osztályt bocsá-
tanak ki, a befektetési jegyek értékelését illetı-
en a következı sajátosságok adódnak: 
a. A befektetési jegyek nettó eszközértékét 

a jelen szakasz 1. bekezdésében megha-
tározottak kritériumok szerint minden 
befektetésijegy-osztályra külön számítják 
ki. 

b. Az új befektetési jegyek kibocsátása so-
rán befolyt pénzeszközök növelik az 
egész részalap nettó eszközértékébıl az 
adott befektetésijegy-osztályra jutó há-
nyadot. A befektetési jegyek visszaváltá-
sával járó kiadások csökkentik a részalap 
nettó eszközértékébıl az adott 
befektetésijegy-osztályra jutó hányadot. 

c. A hozamkifizetésre jogosító befektetési 
jegyek értéke hozamok kifizetése esetén 
a kifizetés összegével csökken. Követke-
zésképpen ezzel egyidejőleg a kifizetett 
hozam együttes összegével csökken az 
adott részalap nettó eszközértékének a 
hozamkifizetésre jogosító befektetési je-
gyekre jutó hányada, míg az adott rész-
alap nettó eszközértékének a hozamkifi-
zetésre nem jogosító (tıkésítı) befekte-
tési jegyekre jutó hányada növekszik. 

d. A forgalmazási jutalék összege csökkenti 
az adott részalap nettó eszközértékébıl 
azon befektetési jegyekre jutó hányadot, 
mely befektetési jegyek után forgalmazási 
jutalékot kell fizetni, míg az adott részalap 
nettó eszközértékébıl a kibocsátási juta-
lékkal terhelt befektetési jegyekre jutó 
hányad nı.  
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Nagy számú visszaváltási kérelem esetén - 
melyek a részalap likvid eszközeibıl és a 
megengedett hitelfelvételekbıl nem elégíthetık 
ki - az Alapkezelı - a Letétkezelı elızetes 
hozzájárulásával - a részalap befektetési je-
gyeinek nettó eszközértékét annak az értéke-
lési napnak az árfolyamán is meghatározhatja, 
amelyen az adott részalap megfelelı eszközeit 
- az érintett befektetésijegy-tulajdonosok érde-
keinek figyelembevétele mellett – a lehetı leg-
korábban értékesíteni tudta. Ilyen esetben az 
Alapkezelı csak ezt követıen tudja a befekte-
tési jegyeket a megfelelı nettó eszközértéken 
visszaváltani. Jelen rendelkezést akkor is meg-
felelıen alkalmazni kell, ha az adott részalap 
befektetési jegyeire egyidejőleg nagy számú 
jegyzési ívet nyújtanak be. 
 
 
9. szakasz - A részalapok nettó eszközérté-
ke számításának, valamint a befektetési je-
gyek kibocsátásának, visszaváltásának, át-
váltásának ideiglenes felfüggesztése  
 
 
Az Alapkezelı idılegesen felfüggesztheti va-
lamely részalap nettó eszközértékének számí-
tását, és ebbıl kifolyólag az adott részalap, 
vagy valamennyi részalap befektetési jegyei-
nek kibocsátását, visszaváltását, átváltását, 
ha:  
 
a) egy olyan tızsde vagy szabályozott piac, 

ahol egy részalap értékpapírjainak jelentıs 
részét jegyzik, illetve ahol azok jelentıs 
részével kereskednek, zárva tart (kivéve a 
szokásos hétvégi és ünnepnapi zárva tar-
tást), vagy a kereskedés egy ilyen tızsdén 
vagy piacon korlátozott illetve szünetel; 

 
b) az Alapkezelı ellenırzésén, felelısségi 

körén, illetve befolyásán kívül esı politikai, 
gazdasági, katonai, pénzügyi szükség-
helyzet az érintett részalap eszközeivel va-
ló rendelkezést lehetetlenné teszi; 

 
c) a hírösszeköttetés megszakadása, vagy 

egyéb ok miatt egy részalap eszközei je-
lentıs részének értéke nem határozható 
meg; 

 
d) a devizaforgalmat érintı, vagy az eszkö-

zök átruházásával kapcsolatos más korlá-
tozások következtében az adott részalap 
ügyletei teljesíthetetlenné válnak, vagy ob-
jektíve igazolható, hogy a részalap eszkö-
zei jelentıs részének vétele vagy eladása 
a reális piaci áron nem lehetséges. 

 
 

10. szakasz - A befektetési jegyek vissza-
váltása  
 
 
A befektetési jegyek tulajdonosai a  Tájékozta-
tóban és Egyszerősített Tájékoztatóban meg-
határozott feltételekkel és visszaváltási áron 
bármikor visszaváltási kérelmet nyújthatnak 
be.  
A visszaváltási ár minden részalap esetében a 
visszaváltási kérelem kézhezvételének, - va-
lamint bemutatóra szóló értékpapír esetében a 
befektetési jegyrıl kiállított igazolás átvétel-
ének - napján a Tájékoztatóban foglaltak sze-
rint meghatározott, és az ezt követı napon 
közzétett egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közérték. A vonatkozó értékelési napon azokat 
a visszaváltási kérelmeket fogadják el, melyek 
az adott értékelési napon luxemburgi idı sze-
rint 17 óráig megérkeznek az Alapkezelıhöz.  
 
A 17 óra után beérkezett visszaváltási kérel-
mekre a következı értékelési napra meghatá-
rozott egy befektetési jegyre jutó nettó eszköz-
érték irányadó. A nettó eszközérték változásá-
tól függıen a visszaváltási ár alacsonyabb is, 
magasabb is lehet a fizetett kibocsátási árnál. 
 
A visszaváltási árat minden befektetésijegy-
osztály esetén csökkenthetik az Alapkezelınél 
jelentkezı adók és más terhek, valamint a for-
galmazási helyek javára esetleg felszámított 
díjak és az Alapkezelı által meghatározott 
visszaváltási díj. A visszaváltási árat két 
tizedesjegyig kerekítik.  
 
Az Alapkezelı köteles gondoskodni arról, hogy 
az Alap elegendı likvid eszközzel rendelkez-
zen ahhoz, hogy rendes körülmények között a 
befektetési jegyek visszaváltási ára a vissza-
váltási kérelem beérkezését követıen a vonat-
kozó értékelési naptól számított 4 luxemburgi 
banki munkanapon belül kifizetésre kerüljön.  
 
A Letétkezelı a visszaváltási árat a vonatkozó 
értékelési napot követı négy banki munkana-
pon belül köteles kifizetni, kivéve ha speciális 
törvényi elıírások - mint például devizakorláto-
zások -, vagy egyéb, a Letétkezelı ellenırzé-
sén kívülálló körülmények lehetetlenné teszik a 
visszaváltási árnak a kérelmezı országába va-
ló átutalását. Ezen kívül nagy számú visszavál-
tási kérelem esetén az Alapkezelı a Letétke-
zelı hozzájárulásával a megfelelı eszközök 
értékesítéséig elhalaszthatja a visszaváltási ár 
kifizetését (Lásd a 8. szakaszt).  
 
 
11. szakasz - A befektetési jegyek átváltása   
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A befektetési jegyek adott részalapon belüli, 
másik befektetésijegy-osztályba tartozó befek-
tetési jegyre való átváltására, illetve másik 
részalaphoz tartozó azonos, vagy más 
befektetésijegy-osztályba tartozó befektetési 
jegyre történı átváltására minden luxemburgi 
banki munkanapon (értékelési napon) lehetı-
ség van, ha az új befektetésijegy-osztályba tar-
tozó befektetési jegy megszerzésének feltét-
elei egyébként fennállnak. Ehhez átváltási ké-
relmet kell benyújtani az Alapkezelıhöz. Az át-
váltás az átváltási kérelem beérkezésének 
napján az adott részalap - ezen a napon, a Tá-
jékoztatóban foglaltak szerint meghatározott, 
és a kérelem beérkezését követı napon köz-
zétett - egy befektetési jegyre jutó nettó esz-
közértékén történik, az átváltáskor ismert utol-
só deviza-középárfolyamon. 
 
Az átváltási kérelmeket luxemburgi idı szerint 
17 óráig veszik figyelembe. A luxemburgi idı 
szerint 17 óra után beérkezı átváltási kérel-
mek esetében az átváltásra az érintett rész-
alapok vonatkozó befektetésijegy-osztályainak 
a következı értékelési napra meghatározott 
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke 
lesz irányadó.  
Amennyiben az új befektetésijegy-osztályban a 
kibocsátási jutalék magasabb, a kibocsátási ju-
talékok különbözete átváltáskor felszámításra 
kerül.  
 
 
12. szakasz - Az Alap kiadásai  
 
 
A következıkben felsorolt költségek közvetle-
nül az Alap vagyonát terhelik. A jelentıs mér-
tékő, elıre meghatározható összegő kiadások-
ra értékelési naponként tartalékot képeznek.  
 

1) Az Alapkezelı legfeljebb 2 % -os 
éves alapkezelési díjat számít fel. A 
megbízott alapkezelı díja, illetve az 
esetlegesen felmerülı befektetési 
tanácsadói díj, ide értve a részalap 
vagyonának kezelésével kapcsola-
tos, teljesítményhez kötött díjakat is, 
az egyes részalapokat külön terheli. 
Az alapkezelési díjat, a megbízott 
alapkezelıt megilletı díjakat illetve 
az esetleg felmerülı befektetési ta-
nácsadói díjakat, valamint ezek 
számítási módját az egyes részala-
pok ismertetıi tartalmazzák.  

 
2) A Letétkezelı maximum 0,7 %-os 

letétkezelıi díjat számít fel, mely 
havonta fizetendı, és minden hó-
nap végén az utolsó nettó eszközér-
ték alapulvételével kerül meghatá-
rozásra. Ez a letétkezelıi díj rend-

szerint magában foglalja az összes 
olyan megırzési és kezelési díjat, 
melyet más levelezı bankok 
és/vagy elszámolóházak (pl. 
Clearstream vagy Euroclear) az 
Alap eszközeinek letétkezeléséért 
felszámítanak. 

 
A Letétkezelı ezen felül a részala-
pok vagyonából valamennyi, akár 
nyilvános tızsdén, akár szabad-
kézbıl végrehajtott értékpapír 
tranzakció után a banki forgalom-
ban szokásos forgalmi jutalékban 
részesül.  

 
3) A részalapok ügyleteivel kapcsolat-

ban felmerülı szokásos ügynöki-, 
bróker-, és banki díjak. 

 
4)  A bemutatóra szóló értékpapírok 

nyomdai költségei, a Kezelési Sza-
bályzat továbbá az Alapot érintı va-
lamennyi dokumentum elıkészíté-
sének, és/vagy hatósági vizsgála-
tának, és közzétételének költségei, 
ideértve a befektetési jegyek for-
galmazása érdekében a különbözı 
országok hatóságaihoz megfelelı 
nyelveken benyújtott valamennyi 
dokumentummal, engedélykére-
lemmel,   tájékoztatóval, egyszerő-
sített tájékoztatóval, továbbá ezek 
módosításával kapcsolatosan fel-
merült költségeket. 

 
5) Az éves és évközi jelentések, vala-

mint a befektetıknek szóló, külön-
bözı nyelveken készült más köz-
lemények nyomdai és terjesztési 
költsége, továbbá a befektetési je-
gyek kibocsátási- és visszaváltási 
árának, valamint a hozamfizetésrıl 
szóló információk, és a befektetık-
nek szóló minden egyéb közlemény  
közzétételének költségei. 

 
6)   Számviteli és könyvelési költségek, 

a nyilvántartási és transzferhelyek 
költségei, a részalapok teljesítmé-
nye mérésének és a kockázatkeze-
lés (Risk Management) költségei, 
valamint a nettó eszközérték napi 
számításának és közzétételének 
költségei. 

 
7) A hozamszelvények beváltásával il-

letve az új hozamszelvények elıál-
lításával kapcsolatos költségek. 

 
8)    A könyvvizsgáló díja. 
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9) Az árfolyam-fedezeti ügyletek költsé-
gei. 

 
10)   az esetleges Áfa; 

 
11) a forgalmazás elımozdításának 

költségei; 
 

10) az adóalapok 
(Besteuereungsgrundlagen) és 
azon igazolások közzétételének 
költségei miszerint az adózással 
kapcsolatos adatokat a német adó-
jog rendelkezései szerint állapítot-
ták meg, valamint az adókérdése-
ket érintı tájékoztatás elkészítésé-
nek és közzétételének költségei 

 
 13) A jogi tanácsadás költségei, és más 

hasonló adminisztratív költségek, 
melyek a befektetésijegy-
tulajdonosok érdekében tett intéz-
kedések következtében az Alapke-
zelınél vagy a Letétkezelınél fel-
merülnek. 

 
14) A befektetési jegyek különbözı ál-

lamokban történı esetleges tızsdei 
bevezetésének és/vagy a nyilvános 
forgalomba hozatalának költségei. 

 
 15) A Luxemburgi Nagyhercegségben 

az összes nettó eszközérték után 
fizetendı éves adó („taxe 
d’abonnement”).  

 
16) Az Alapkezelı a Tájékoztatóban 

megjelölt befektetésijegy-osztályok 
esetében jogosult a részalap nettó 
eszközértékének erre a 
befektetésijegy-osztályra jutó há-
nyada után legfeljebb évi 1,5 % for-
galmazási jutalékot felszámítani. A 
forgalmazási jutalék számítási mód-
ját az adott részalapok leírása tar-
talmazza.  

 
Amennyiben a fenti költségek valamelyike nem 
sorolható be egy adott részalap elkülönített ki-
adásai közé, az adott költség nettó eszközér-
tékük arányában terheli a részalapokat. 
 
Amennyiben az Alap valamely fenti kiadást egy 
adott részalapra fordít, illetve egy kiadás 
egyetlen részalapjával kapcsolatban merül fel, 
ez a költség csak az adott részalapot terheli.  
 
Valamennyi idıszakosan visszatérı kiadást az 
Alap közvetlenül visel. Más kiadások öt év alatt 
írhatók le. 
 
13. szakasz - Üzleti év, könyvvizsgálat  

 
Az Alap üzleti évének fordulónapja minden év 
március 31-e. 
Az Alapkezelı és az Alap éves beszámolójá-
nak vizsgálatát az Alapkezelı által erre feljo-
gosított, független könyvvizsgáló végzi. 
 
14. szakasz - Hozamfizetés   
 
Hozamot csak a hozamfizetésre jogosító be-
fektetési jegyek után fizetnek. A tıkésítı (fel-
halmozó) befektetési jegyekre jutó nyereséget 
nem osztják fel, hanem újra befektetésre kerül. 
A hozamfizetésre jogosító befektetésijegy-
osztályokban az Alapkezelı a rendes nettó ho-
zamból (ordentlicher Nettoertrag) és az elért 
nettó tıkenyereségbıl a részalapon belül az 
adott befektetésijegy-osztályra jutó vagyonrész 
után minden évben hozamot fizet. Ettıl az 
Alapkezelı eltérhet, annak érdekében, hogy 
megfelelı összeg kerüljön kifizetésre. 

Nem fizethetı hozam, ha ezáltal az Alap nettó 
eszközértéke a luxemburgi jogszabályok által 
megkövetelt törvényi minimum, azaz 
1.250.000,00 EURO alá csökkenne.  
 
Az a hozam, amelyet a hozamfizetés napjától 
számított 5 éven belül nem vesznek fel, a 
részalap azon befektetésijegy-osztályát illeti, 
ahonnan a kifizetendı hozam eredetileg szár-
mazott. 
 
15. szakasz - A Kezelési Szabályzat módosí-
tása  
 
A befektetık érdekében az Alapkezelı - a Le-
tétkezelıvel és a luxemburgi felügyeleti ható-
sággal egyetértésvel - bármikor módosíthatja a 
Kezelési Szabályzatot vagy annak egy részét.  
A módosított Kezelési Szabályzatot letétbe he-
lyezik a Luxemburgi Kerületi Bíróság 
(Bezirksgericht Luxemburg) cégnyilvántartásá-
nál („Handelsregister”), és ezen letétbe helye-
zés tényét a Mémorial-ban közzéteszik.  
A módosítások a részben vagy egészben mó-
dosított kezelési szabályzat aláírásának napján 
lépnek hatályba.  
 
16. szakasz - Közlemények  
 
A nettó eszközértékrıl, valamint az egyes 
részalapokhoz tartozó befektetési jegyek kibo-
csátási- és visszaváltási áráról az Alapkezelı-
nél, a Letétkezelınél, vagy bármely kifizetıhe-
lyen tájékozódni lehet. 
Az auditált éves jelentés, - melyet az üzleti év 
lezárását követı 4 hónapon belül tesznek köz-
zé -, és minden féléves jelentés - mely az adott 
beszámolási idıszak lezárását követı 2 hóna-
pon belül kerül közzétételre - az Alapkezelı és 
a Letétkezelı székhelyén, illetve bármely kifi-
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zetıhelyen vagy forgalmazási helyen  rendel-
kezésre áll a befektetık részére. 
Az Alap végelszámolását a luxemburgi 
„Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et 
Associations” címő lapban teszik közzé. Az 
Alap végelszámolása ezen túlmenıen a „Wort” 
címő lapban, és két nagyobb külföldi újságban 
is közzétételre kerül. A részalapok összevoná-
sáról, valamely részalapnak egy másik - lu-
xemburgi vagy külföldi – UCITS-ba való beol-
vasztásáról, illetve valamely részalap meg-
szőntetésérıl szóló közlemények azokban az 
államokban kerülnek közzétételre, ahol az Alap 
befektetési jegyeinek nyilvános forgalmazását 
engedélyezték. A befektetésijegy-
tulajdonosoknak szóló közleményeket - ideért-
ve a nettó eszközérték, a kibocsátási ár, és a 
visszaváltási ár számításának felfüggesztésé-
rıl szóló közleményeket is - azon országok 
lapjaiban jelentetik meg, ahol a befektetési je-
gyeket vételre felkínálják, illetve értékesítik.  
 
17. szakasz - Az Alap m őködésének id ıtar-
tama, végelszámolása, a részalapok meg-
szőntetése  
 
Az Alap határozatlan idıre jött létre. Az egyes 
részalapok határozott idıre is létrehozhatók, 
így mőködési idejük az Alap mőködési idejétıl 
eltérhet. Határozott idıre létrehozott részala-
pok esetén az ezzel kapcsolatos további in-
formációk az Értékesítési tájékoztató „A 
BayernLB áttekintése” címő fejezetében talál-
hatóak, az egyes részalapok leírásánál. 
Az Alapkezelı és a Letétkezelı egyetértésével 
bármikor sor kerülhet az Alap vagy egyes 
részalapok végelszámolására. Ezen túlmenı-
en az Alap megszőnik a 2002. december 20-
án kibocsátott, a kollektív befektetési vállalko-
zásokról szóló luxemburgi törvény 22. szaka-
szában meghatározott feltételek bekövetkezé-
se esetén is. 
Az Alap vagy egy részalap megszőntetésérıl 
szóló döntés meghozatalát követıen nem bo-
csátanak ki, és nem váltanak vissza több, az 
Alaphoz illetve az adott részalaphoz tartozó 
befektetési jegyet, kivéve, ha ez valamennyi 
befektetésijegy-tulajdonos számára egyenlı 
bánásmód biztosításával lehetséges. Errıl a 
befektetésijegy-tulajdonosokat a jelen Kezelési 
Szabályzat 16. szakaszában írtak szerint tájé-
koztatják. Az Alapkezelı az egyes részalapok 
vagyonát az adott részalap befektetésijegy-
tulajdonosainak érdekeit szem elıtt tartva érté-
kesíti, a Letétkezelı pedig az Alapkezelı utasí-
tásainak megfelelıen a végelszámolási eljárás 
során kapott nettó bevételt - a végelszámolás 
költségeinek levonását követıen - felosztja az 
adott részalap befektetésijegy-tulajdonosai kö-
zött, részesedésük arányában.  
Az Alap vagy valamely részalap végelszámo-
lása során befolyt olyan pénzösszeget, mely-

nek kifizetését a jogosult nem kérte, a Letétke-
zelı a jogosult befektetésijegy-tulajdonos javá-
ra letétbe helyezi a „Caisse de Consignation”–
nál Luxemburgban. Az összeg kiadása iránti 
igény elenyészik, ha azt a letétbe helyezéstıl 
számított 30 éven belül nem kérik. 
A részalapok az alább leírt feltételekkel össze-
vonhatók, úgy, hogy az Alap egyik részalapját 
az Alap másik részalapjába beolvasztják. Le-
hetıség van továbbá a részalapok más kollek-
tív befektetési vállalkozásba („UCI”) történı 
beolvasztására is.  
A részalapk összevonására, illetve más kollek-
tív befektetési vállalkozásokba (UCI) történı 
beolvasztására az Alapkezelı döntése alapján 
kerülhet sor. 
Az Alapkezelı akkor határozhatja el részala-
pok összevonását, ha valamely részalap, illet-
ve valamennyi összevonásra kerülı részalap 
kezelése gazdaságilag hatékony módon már 
nem biztosítható, illetve ha a politikai-, vagy 
gazdasági helyzet megváltozik. 
Részalapok összevonása esetén az Alapkeze-
lı ezzel kapcsolatos szándékáról jelen Kezelé-
si Szabályzat 16. szakaszban leírt módon köz-
zététel útján tájékoztatja a beolvasztandó 
részalap vagy részalapok befektetésijegy-
tulajdonosait, legkésıbb az összevonásról szó-
ló határozat hatálybalépése elıtt egy hónap-
pal. A tájékoztatást követıen a befektetık jo-
gosultak befektetési jegyeiket, vagy azok egy 
részét nettó eszközértéken, bármilyen egyéb 
költség felszámítása nélkül visszaváltani.  
Egy részalap valamely másik kollektív befekte-
tési vállalkozásba való bevitelére csak akkor 
van mód, ha ezen UCI a 2002. december 20-i 
kollektív befektetési vállalkozásokról szóló lu-
xemburgi törvény I. része értelmében kollektív 
befektetési vállalkozásnak minısül. A részalap 
másik luxemburgi jog szerinti UCI-ba való bevi-
tele egyebekben a fent kifejtett szabályok sze-
rint történik. 
Egy részalap más állam joga (azaz nem lu-
xemburgi jog) szerint alapított kollektív befekte-
tési vállalkozásba („külföldi UCI”) is bevihetı. 
Ebben az esetben össze kell hívni az adott 
részalaphoz tartozó befektetési jegyek tulajdo-
nosainak győlését. Az egész részalap külföldi 
befektetési vállalkozásba történı bevitelére 
csak az adott részalaphoz tartozó valamennyi 
befektetésijegy-tulajdonosának egyhangú hoz-
zájárulása esetén van lehetıség. Egyhangú 
döntés híján csak azon befektetık befektetési 
jegyei vihetık be a külföldi UCI-ba, akik ehhez 
hozzájárultak.  
A befektetésijegy-tulajdonosok, örököseik vagy 
más jogosultak nem követelhetik az Alap vagy 
egy részalap megszőntetését vagy felosztását.  
 
18. szakasz - Elévülési id ı  
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A befektetésijegy-tulajdonosok Alapkezelıvel, 
illetve Letétkezelıvel szembeni követelései a 
követelés alapjául szolgáló esemény bekövet-
keztétıl számított 5 év alatt évülnek el.  
 
19. szakasz - Irányadó jog, joghatóság, a 
szerzıdés nyelve 
 
 A befektetık, az Alapkezelı és a Letétkezelı 
közötti valamennyi jogvita elbírálására a Lu-
xemburgi Kerületi Bíróság (Bezirksgericht von 
Luxemburg) illetékes. Az eljárásra a luxembur-
gi jog alkalmazandó. Az Alapkezelı és a Letét-
kezelı azonban a más államban lakóhellyel 
rendelkezı befektetık részérıl a jegyzéssel, il-
letve a befektetési jegyek visszaváltásával 
kapcsolatos ügyekben való igényérvényesítés 
esetén aláveti magát, és az Alapot azon álla-
mok joghatóságának, mely államokban a be-
fektetési jegyeket vételre felkínálják, vagy érté-
kesítik.  
 
A Kezelési Szabályzat német nyelvő szövege 
irányadó. Az Alapkezelı és a Letétkezelı 
azonban hozzájárul, hogy valamennyi olyan 
ország nyelvén általuk jóváhagyott fordítások 
készüljenek, mely országokban a befektetési 
jegyeket vételre felkínálják, illetve értékesítik. 
Az így készült fordítások irányadóak a befekte-
tık számára az adott országban értékesített 
befektetési jegyek tekintetében. 
 

Luxemburg, 2008 február 15.  

BayernInvest Luxembourg S.A. 

Banque LBLux S.A.  
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1. sz. melléklet 
 

BayernLB Alap egyes részalapjaiba tartozó befekteté si jegyek magyarországi forgalmazására 
vonatkozó speciális szabályok 

 
 
A jelen 1. sz. melléklet a a BayernLB Alap luxemburgi felügyeleti hatóság (Commission de 
Surveillance de Sectur Financer) által jóváhagyott Tájékoztatójához hozzácsatolt toldatként a magyar-
országi befektetık informálását célozza. 
 
 
a)  A BayernLB befektetési jegyeit Magyarországon a z MKB Bank Zrt..  fiókjaiban  for-
galmazzák 
 
 

Budapesti fiókok  
 
1051 Budapest, Szent István tér 11. 

1052 Budapest, Türr István u. 9. 

1061 Budapest, Andrássy út 17. 

1013 Budapest, Alagút u.5. 

1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza földszint 35.) 

1056 Budapest, Váci u. 38. (Székház) 

1093 Budapest, Soroksári út 3/C (Duna Ház) 

1024 Budapest, Széna tér 4. (Mammut I. I. em.) 

1143 Budapest, Hungária krt. 130. 

1062 Budapest, Váci út 1-3. (West End I. em. Lechner Ödön krt. 29.) 

1119 Budapest, Fehérvári út 95. 

1139 Budapest, Váci út 85. (Masped Ház) 

1124 Budapest, Alkotás út 53. (MOM Park földszint, Alkotás út - Csörsz u. sarka) 

1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád földszint) 

1032 Budapest, Bécsi út 154. (EuroCenter földszint) 

1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25.-27. 

1023 Budapest, Lajos u. 2. 

1173 Budapest, Pesti út 237. 

1132 Budapest, Nyugati tér 5. 

1039 Budapest, Pünkösdfürdı u. 52.-54. 

1045 Budapest, Árpád út 183-185. (Stop.Shop. I. em.) 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Aréna Pláza) 

1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170  

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.  

   
 

 
 
Vidéki fiókok 

7621 Pécs, Király u. 47. 

9021 Gyır, Bécsi kapu tér 12. 

5000 Szolnok, Baross u. 10-12. 

6720 Szeged, Kölcsey u. 8.  

9400 Sopron, Várkerület 16. 

4024 Debrecen, Vár u. 6/C. 

8200 Veszprém, Óváros tér 3. 

8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140. 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. 
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8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. 

3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.  

6000 Kecskemét, Katona  József  tér 1. 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11. 

9700 Szombathely, Szent Márton u. 4. 

2800 Tatabánya, Fı tér 6. 

7400 Kaposvár,  Széchenyi tér 7. 

3300 Eger, Érsek u. 6. 

3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.  

3360 Heves, Szerelem A. út 11. 

6800 Hódmezıvásárhely, Kossuth tér 2. 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16. 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 

4600 Kisvárda, Szt. László u. 51.  

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 26-28. 

5900 Orosháza, Könd u. 38. 

3100 Salgótarján, Fı tér 6.  

7100 Szekszárd, Garay tér 8. 

2890 Tata, Ady Endre u. 18. 

8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2. 

4025 Debrecen, Piac u. 81. 

2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 10. 

2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 7. 

2040 Budaörs, Szabadság út 45. 

6500 Baja, Bartók Béla u. 10. 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. 

9027 Gyır, Budai út 1. 

3000 Hatvan,  Kossuth tér 4. 

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 23. 

8600 Siófok, Sió u. 2. 

2600 Vác, Március 15. tér 23. 

2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 

2700 Cegléd, Kossuth tér 8. 

2083 Solymár, Tersánszky utca 68. 

2030 Érd, Budai út 11.  

2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 4-6. 

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/c 

3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (földszint, Búza tér felıli bejárat) 

2100 Gödöllı, Kossuth L. utca 13. 

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 47-49. 

2120 Dunakeszi, Fı út 16-18.  

8500 Pápa, Kossuth utca 13.  

7030 Paks, Dózsa György út 75. 

5700 Gyula, Városház u. 18. 

8400 Ajka, Csingeri út 2. 

2400 Dunaújváros, Vasmő u. 4/B. 

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 

6200 Kiskırös, Petıfi tér 2 
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b) Magyarországon jelenleg az alább felsorolt résza lapok alábbi befektetésijegy- osztályaiba 
tartozó befektetési jegyei kerülnek nyilvánosan for galomba hozatalra: 
 

BayernLB Short Term Fonds  
TL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB Rendite Fonds      
AL befektetésijegy-osztály 
TNL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB Corporate Bond Fonds  
AL befektetésijegy-osztály 

 TL befektetésijegy-osztály 
 TNL befektetésijegy-osztály 
 InstAL  befektetésijegy-osztály  
      

BayernLB Convertible Bond Fonds  
AL befektetésijegy-osztály 
TNL befektetésijegy-osztály 

 InstAL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB Pharma Global Fonds 
AL befektetésijegy-osztály 
TNL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB Asian Equity Fonds 
AL  befektetésijegy-osztály 
TNL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB TeleTech Fonds 
AL  befektetésijegy-osztály 
TNL befektetésijegy-osztály 
 
BayernLB OptiMA Fonds 
AL  befektetésijegy-osztály 
 
Bayern LB OptiProtect Euro Fonds 
TL befektetési jegy-osztály 
TL2 befektetési jegy – osztály 
InstAL befektetési jegy - osztály 

 
(állapot: 2009  februártól) 

 
 

c) Tájékoztató magyar befektet ık számára a külföldi befektetési vagyonon elért hoz amok adó-
zásáról  
 

A hozamok adózásáról szóló információk, melyek ebben a  tájékoztatóban szerepelnek  csak 
egy általános áttekintést nyújtanak  magyar befektetık külföldi befektetési alapok befektetései-
rıl. Az egyes befektetık által elért hozamok adózása ezen információk alapján nem levezethetı.  
Az adózással kapcsolatos kérdések végsı elbírálását adótanácsadóra vagy könyvvizsgálóra 
kell bízni.  
 
Magánszemély befektetık esetén, a Magyarországon forgalmazott befektetési jegyen elért ho-
zamra az 1995. évi CXVII. Törvény (Szja.) 65. §-a az irányadó, mely szerint a befektetési jegyen 
elért hozam - hozamfizetés és árfolyamnyereség jellegő jövedelem egyaránt - kamatnak minı-
sül és Magyarországon 20%-kal adóköteles függetlenül  attól, hogy az értékesítés tızsdén vagy 
tızsdén kívül történik. 
 
Árfolyamnyereség esetén a jövedelem a bevételnek a megszerzésre fordított érték és a járulé-
kos költségek együttes összegét meghaladó része. Járulékos költségek különösen a megszer-
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zéshez, értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó jutalékok, az értékpapír tartásával kapcsolatban 
felmerülı költségek. 
 
A felmerült adót a magyar kifizetı (befektetési szolgáltató) állapítja meg, vonja le az ügyféltıl és 
fizeti és vallja be az adóhatóságnak. Ezzel kapcsolatosan az ügyfélnek teendıje nincs. 
 
Céges befektetık esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektetı számláján jóváírásra és a vál-
lalkozási formának megfelelı adóbevallás útján, kerül sor az adózásra. 
 
Megjegyzés: 
A tájékoztató a jelenleg érvényben lév ı adótörvényb ıl indul ki. Ez azonban nem biztosí-
ték arra, hogy az ide vonatkozó törvények a jöv ıben nem fognak változni. Ez a tájékozta-
tó nem helyettesítheti egy adótanácsadást.  
 
Nyomatékosan utalunk arra, hogy a jogi helyzet ill.  rendeletek változása miatt bármikor 
lehetnek a fenti tájékoztatóban módosítások ill. ki egészítések.  
 

 
d) Egyéb  
 

A magyarországi befektetıknek szóló kiegészítı információk találhatóak még a Tájékoztató 26. 
fejezetében, valamint a „További információk a BayernLB Alap egyes részalapjaiba tartozó be-
fektetési jegyek magyarországi forgalmazására vonatkozóan”- címő anyagban, mely az MKB 
Bank Zrt. fiókjaiban áll a befektetık rendelkezésére. 

 


