A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap
és CIB Dollár Megtakarítási Alap Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély
száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139.
§ (1) bekezdésének b), f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Hozamvédett Betét Alap, a CIB
Pénzpiaci Alap, a CIB Euró Pénzpiaci Alap és a CIB Dollár Megtakarítási Alap Kezelési szabályzatának módosítását az alapok
felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.
Az alapokat érintő legfontosabb módosítások:
2019. január 14-ét megelőzően





Az alapok neve

CIB Hozamvédett Betét Alap
CIB Pénzpiaci Alap
CIB Euró Pénzpiaci Alap
CIB Dollár Megtakarítási Alap

CIB Hozamvédett Betét Alap által
nyújtott
 hozamvédelem
2019. január
meghirdetésre
 tőkevédelem

2019. január 14-ét követően

hónapig

bezárólag






CIB Start Tőkevédett Alap
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap
CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap

kerül megszüntetésre kerül

tetszőleges befektetési időtávra biztosított

legalább 30 naptári napos tartási időszak
esetén érvényes

Az alapok kategóriája, befektetési likviditási / pénzpiaci, illetve szabad rövid kötvény alapoknak megfelelően
stratégiája,
pénzügyi
célja, futamidejű kötvény alapoknak megfelelően
befektetői profilja
A javasolt minimum befektetési tetszőleges, illetve legalább 3 hónapos időtáv legalább 6 hónapos időtáv
időtartam
A befektetési jegyek visszaváltási
költségei, forgalmazási feltételei, a
megbízások T napos elszámolása

nincs változás

Az
alapok
profilja

nincs változás

kockázat/nyereség

Az alapokra terhelt költségek

nincs változás

A módosítások oka:
Az Európai Parlament és Tanács Pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján
2019-től jelentősen megszigorodnak a korábbi pénzpiaci alapok működési feltételei. A Rendelet kapcsán az érintett alapok előtt
két lehetőség állt: az alapkezelőjük vagy megfelelteti őket a Rendelet szabályainak és a továbbiakban is pénzpiaci alapként
működnek, vagy pedig olyan módon módosítja befektetési politikájukat, hogy azok már ne minősüljenek pénzpiaci alapnak. Az
Alapkezelő mind a két lehetőséget megvizsgálta a fent említett alapok kapcsán. A szóban forgó alapok megfeleltetése a
Rendeletnek a jelenlegi piaci környezetben várhatóan negatív hozamokat eredményezett volna. Ennek elkerülése érdekében az
Alapkezelő úgy döntött, hogy az érintett alapok befektetési politikáját módosítja és azokat a továbbiakban nem likviditási /
pénzpiaci, hanem rövid kötvény típusú befektetésként kezeli. Az Alapkezelő megítélése szerint az alapok számára a rövid, azaz
3 évnél nem hosszabb futamidejű kötvények a pénzpiaci eszközökkel szemben a jövőben magasabb hozamszerzési
lehetőséget jelenthetnek változatlan kockázati szint mellett. A befektetési jegyek árfolyamalakulása várhatóan a jövőben is
mentes marad a szélsőséges ingadozásoktól. Az Alapkezelő a jelenlegi, illetve várható pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági
folyamatokat mérlegelve a módosítást követően az alapok portfóliójának azonnali radikális átalakítását nem tervezi.
A változások a jelen közzététel napját követő 30 nap elteltével, 2019. január 14-én lépnek hatályba.
A módosított Tájékoztatók és Kezelési szabályzatok, a Kiemelt befektetői információk megtekinthetők a www.cib.hu, a
www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és
fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.
Budapest, 2018. december 14.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
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