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Független könyvvizsgálói jelentés

Az Erste Duett Nyiltvégü Alapok Alapja befektetöinek

Vélemény

Elvegeztuk az Erste Duett NyIltvegü Alapok Alapja (továbbiakban ,,az Alap”) 2016. évi eves
jelentése 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjaiban találhatO számviteli információknak (továbbiakban
,,éves jelentésben közölt szãmviteli informãciOk”) a kOnyvvizsgálatát.

Véleményunk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31 -ével vegzodö évre vonatkozO eves
jelentésében közOlt számviteli informáciOk minden Ienyeges szempontbOl a Magyarországon
hatályos, a számvitelröl szólO 2000. évi C. torvénnyel (a továbbiakban ,,számviteli törvény”),
valamint a kollektIv befektetési formákrOl és kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi tárgyü torvények
mOdosItásáról szólO 2014. évi XVI. torvénnyel osszhangban kerültek összeállItásra. Az eves
jelentésben közölt számviteli informáciOkban szereplo eszközök és kotelezettségek Ieltárral
alátámasztottak. Az eves jelentésben közölt számviteli informáciOkban bemutatott kezelési
költségek az Alap Ietétkezelöje által adott értékelés alapján kerOltek elszámolásra.

Vélemény alapja

Kanyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konywizsgalatra
vonatkozO — Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennállO felelösségeink bövebb Ieirásãt jelentésünk
,,A konywizsgãlónak az eves jelentésben közOlt számviteli informãciók konyvvizsgãlatáert valO
felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk az AlaptOl és annak kezelöjétöl, az Erste
Alapkezelö Zrt.-töl az eves jelentésben közölt számviteli informáciOk általunk végzett
konyvvizsgálata szempontjábOl a Magyarorszãgon hatályos etikal követelményekkel osszhangban,
és eleget tettünk egyéb etikai felelösségeinknek ezekkel a követelményekkel Osszhangban.
Meggyözodésünk, hogy az ãltalunk megszerzett konyvvizsgalati bizonyiték elegendö es megfelelö
ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb kérdések

Az Alap 2015. évi eves jelentését más konyvvizsgáló konyvvizsgálta, aki 2016. április 22-en kelt
kOnyvvizsgálói jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyéb információk

Az Erste Alapkezelö Zrt. ügyvezetése (továbbiakban ,,vezetés”) felelös az egyéb informáciOkért. Az
egyeb információk az eves jelentésben foglalt egyéb nem számviteli informáciOkbOl állnak, de nem
tartalmazzák az eves jelentésben kOzölt szãmviteli információkat és az azokra vonatkozO
konyvvizsgálói jelentésünket.
Az eves jelentésben közölt számviteli informáciOkra vonatkozó véleményunk nem vonatkozik az
egyéb nem számviteli információkra és azokra vonatkozOan nem bocsátunk ki semmilyen formájü
bizonyosságot nyüjtó következtetést.

KPMG Hungdna Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (KPMG International”l, a Swiss entity Company registration Budapest,
Fdvdrosi Tdrvdnyszdk Cegbirbsdga, no 01-09-063183



Az eves jelentésben közölt szãmviteli információk általunk vegzett konyvvizsgálatával
kapcsolatban a mi felelösségunk az egyeb információk átolvasása és ennek sorén annak
merlegelése, hogy az egyeb informáciOk Iényegesen eIIentmondanake az eves jelentésben közölt
szãmviteli informáciOknak, vagy a konyvvizsgãlat során szerzett ismereteinknek, vagy egyebként
ügy tünik-e, hogy azok lenyeges hibás állItást tartalmaznak.

Ha az elvegzett munkãnk alapjãn arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb informáciOk
Iényeges hibás állitást tartalmaznak, kotelessegunk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valOnk.

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelössegel az eves jelentésben közölt
számv/tell informãciókért

A vezetés felelös az eves jelentOsben közölt számviteli informáciOknak a kollektIv befektetési
formãkról es kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi tãrgytl torvények módositásãrOl szOló 2014. évi
XVI. torvénnyel, az abban szereplö számviteli informáciOknak a számviteh torvénnyel osszhangban
történö elkészItéséért, különös tekintettel az eszközök es kotelezettségek Ieltárral vaIO
alátãmasztãsáért, a kezelési koltsegeknek az Alap Ietétkezelöje ãltal megadott értékelése alapjãn
történö elszámolásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tart
ahhoz, hogy Iehetövé vãljon az akár csalásbOl, akár hibából eredö Ienyeges hibãs ãllItástOl mentes
eves jelentésben közölt számviteli informáciOk elkészItése.

Az eves jelentésben közOlt szãmviteli informãciOk elkészItése során a vezetés felelös az Alap
vállalkozás folytatãsãra valO kepessegenek felméréséért, a vállalkozás folytatásãval kapcsolatos
kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelö közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek
szándékában all megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy
amikor nem all elötte ezen kIvül mãs reális Iehetöség — a vállalkozãs folytatásának elvén alapulO
szãmvitel alkalmazásáért.

Az irányItãssal megbizott személyek felelösek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatãnak
felugyeleteert.

A konyvvizsgálónak az eves fe/en tésben közält számviteli információk konyvvizsgálatáert való
felelossegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az eves jelentésben közölt számviteli informáciOk
egésze nem tartalmaz akár csalásbOl, akãr hibábOl eredö lenyeges hibãs állItást, valamint a
véleményunket tartalmazO konyvvizsgãlói jelentést bocsãtani ki. A kellä bizonyossãg magas fokü
bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a
könyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon hatãlyos — torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal
összhangban elvegzett konyvvizsgálat mindig feltárja a létezö lényeges hibás állItãst. A hibás
állitások eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és lényegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy
egyuttesen ésszerü vãrakozások alapján befolyásolhatjak a felhasználOk adott eves jelentésben
közölt számviteli informãciók alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozO —

Magyarorszagon hatãlyos — torvenyekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett
könyvvizsgalat részeként szakmai megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgalat egésze során. Emellett:

AzonosItjuk és felbecsüljük az eves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból,
akár hibábOl eredö lényeges hibás ãllItésainak kockázatait, az ezekre a kockãzatokra reagáló
konywizsgãlati eljarasokat alakitunk ki es hajtunk végre, valamint a véleményunk
megalapozasahoz elegendö és megfelelö konyvvizsgãlati bizonyitékot szerzünk. A csalãsból
eredö lenyeges hibás allitas tel nem tarasanak kockazata nagyobb, mint a hibabol eredöé, mivel a
csalas magaban foglalhat osszejatszast, hamisItast, szándékos ki hagyasokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felulIrasat.
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• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy
olyan kOnyvvizsgalati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények között
megfelelöek, do nem azért, hogy a belsö kontroll hatékonyságãra vonatkozóan véleményt
nyilván Itsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szãmviteli politikák megfelelöseget és a vezetés által
készItett számviteli becslések és kapcsolOdO közzétételek ésszerüségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvalo-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén
alapulO számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgãlati bizonylték alapján arrOl,
fennáll-e Ienyeges bizonytalansãg olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketseget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására vaIO kepessegevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Iényeges bizonytalanság all fenn, konywizsgãlOi
jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az eves jelentésben közOlt számviteli informãciókban
Iévö kapcsolOdO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megtelelöek,
minösItenünk kell véleményunket. Következtetéseink a könywizsgálOi jelentésünk dátumãig
megszerzett konywizsgálati bizonyltékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Megvizsgãljuk az eves jelentésben szereplö számviteli informáciOkat, különös tekintettel az eves
jelentésben bemutatott eszközök és kotelezettsegek idöszak végi leltárára, valamint az adott
idöszakban elszámolt kezelési koltségekre. Megvizsgãljuk, hogy az eves jelentésben szereplö
számviteli informáciOk minden Ienyeges szempontbOl a kollektIv befektetési formãkról es
kezeläikröl, valamint egyes pénzugyi targyü torvények módosItãsãról szóló 2014. evi XVI.
tOrvénnyel osszhangban kerültek-e összeáll Itásra.

Kommunikãljuk az irãnyItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
konyvvizsgalat tervezett hatOkörét és ütemezését, a konyvvizsgãlat jelentös megãllapItásait,
beleértve a belsö kontroilnak a konyvvizsgãlatunk sorãn ãltalunk azonosItott jelentös hiányosságait
is.

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungãria Kft.

NyilvántartØ szám: 000202

-ft

AgOcs Gábor RakO Agnes
Partner Kamaral tag konyvvizsgáló

Nyilvãntartási szãm: 007119
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Erste DuettNyIltvëgt’i AtapokAlapja 2016. évesjelentése

1. Az Erste Duett NyIltvegü Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatãsa

Az Alap neve

Az alap neve Magyar Posta NyIltvégfl Ingatlan Alapok Alapjárol a PSZAF H-KE-II1I-35/2013. szãmO
határozata alapján 2013. febrtiár 01-el hatállyal Alpok NyI1tvegl Ingatlan Alapok Alapjára változoft. Az
Alap neve 2013. október 7-töl Erste Alpok NyIltvégä Ingatlan Alapok Alapjára rnódostilt, melyet a
felflgyelet H-KE-I1I-560/2013. számii határozatávat engedelyezett. Az Alap neve 2016. december 27-töl
Erste Duett NyIltvegfl Alapok Atapja, rnelyet az MNB Penzugyi Stabilitási Tanàcsa H-KE-111-7$$!2016.
számñ határozatával engedelyezeft.

Az Alap rövidItett elnevezése

Erste Duett Alapok Alapja

Az Alap tIpusa, fajtãja

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal âtján létrehozott, nyIltvegü értékpapIr befektetési
alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvantartásba vételétöl (2005. szeptember 22-tôI) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelö

Erste Alapkezelo Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népflirdö u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelö

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népflirdô u. 24-26.
Cegjegyzekszama: 01-10-041054

Forgalmazö

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népflirdö u. 24-26.
Cegjegyzékszama: 01-10-041373

Erste Alapkezelö Zrt.



Erste Duett Nyiltvegü Alapok Alapja 2016. eves jelentése

Könyvvizsgãló

Az Alap eves jelentésének konyvvizsgálatárol a kollektIv befektetési forrnákröl és kezelöikröl, valarnint
egyes pénzUgyi tárgyti torvények módosItásáról szólö 2014. évi XVI. torvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Atap konyvvizsgáloja: KPMG Hungiria Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci üt 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-063183
MKVK nyilvántartási szárn: 000202; Pénzügyi intézrnényi rninösItési szám: T-000202/94
HitelesItö konyvvizsgálo neve: Rakó Agnes
LakcIme: 1022 Budapest, FeJvinci iit 20. 3.em. 5.a
MKVK tagsági szám: 007119; Penztigyi intézményi minôsItési szãm: E007119/2013

Nettó eszközérték számItás tIpusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy —1 napon készül Tárgynap — 1 napi eszkozállomány
Tárgynap — 1 napi árfolyam adatok
Tárgynap — 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok
felhasználásával

Erste Alapkezelo Zrt. 2



Erste Duett Nyiltvegü Alapok Alapja 2016. évesjelentëse

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrãsainak tételes összetétele

Záró eszközérték Az eszközök ZãrO eszközérték Az eszközök

Me nevezés
Tãrgynap: teijes portf. Tárgynap: teijes portf.

g
2015.12.31 arnyban 2016.12.31 aränyában

(Ft) (%) (Ft) (%)
OSSZES ESZKOZ 21 512 710 882 100.10% 15 153 888 746 100.04%
Bankiegyenlegek 361 0.00% 107389300 0.71%
Penzforgalmi számla egyenleg 361 0.00% 107 389 300 0,71%
Lekötött bankbetét 0 0.00% 0 0.00%
AtruhãzhatO értékpapIrok 21 542 783 104 100.24% 15 056 944 753 99.40%
Hitelviszonyt inegtestesttll értékpaptrok 0 0.00% 0 0.00%

Diszkontkincstãrjegyek 0 0.00% 0 0.00%
MNB kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allamkotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allami garanciãval rendelkezö

0 0.00% 0 0.00%kotvenyek
Hitelintézeti kotvények 0 0.00% 0 0.00%
VáIIalati kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Egyëb kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00%
Kulffildi kotvények 0 0.00% 0 0.00%

Rëszvënyek 0 0.00% 0 0.00%
Hazai tözsdei részvények 0 0.00% 0 0.00%
Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00%
Kulffildi rëszvények 0 0.00% 0 0.00%

Kotlekttu befekietesi ërtëkpaptrok 21 542 783 104 100.24% 15 056 944 753 99.40%
NyIitvegü alap befektetësi jegye

- 21 542 783 104 100.24% 15 056 944 753 99.40%Hazai
Nyiltvégü alap befektetesijegye

- 0 0.00% 0 0.00%Kulfoldi
Zártvegü alap befektetesijegye 0 0.00% 0 0.00%

Szãrmaztatott llgyletek -30 072 583 -0.14% -10 445 307 -0.07%
Futures ugyletek 0 0.00% 0 0.00%

Forward ugyletek -30 072 583 -0.14% -10 445 307 -0.07%

Opciók 0 0.00% 0 0.00%

Egyeb származtatott ugyletek 0 0.00% 0 0.00%

Egyéb eszközök 0 0.00% 0 0.00%
Befektetési szãmla egyenleg 0 0.00% 0 0.00%
Egyëb kovetelësek 0 0.00% 0 0.00%

KOTELEZETTSEGEK -21 584 484 -0.10% -6 178 584 -0.04%

Hitelállomány 0 0.00% 0 0.00%
Költségek -21 584 484 -0.10% -6 178 584 -0.04%
Alapkezelöi dIj -2 755 953 -0.0 1% -564 035 0.00%
forgalmazöi dij -15 617 068 -0.07% -3 196 197 -0.02%

Letétkezelöi dij -1 286 1 1 1 -0.0 1% -877 387 -0.0 1%

Konyvvizsgãloi dij -542 290 -0.0 1% -548 497 0.00%
felflgyeleti dIj -1 383 062 0.00% -974 078 -0.0 1%

KOlönadó 0 0.00% -18 390 0.00%

Egyéb kötelezettseg 0 0.00% 0 0.00%
NETTO ESZKOZERTEK 21 491 126 398 100.00% 15 147 710 162 100.00%

Befektetésijegyekdarabszáma 12 171 652673 8409 137355

Egyjegyrejutó nettö eszközérték 1.7657 1.80 13

Erste Alapkezelö Zrt. 3



Erste Duett NyIltvegfl Alapok Alapja 2016. évesjelentése

3. A forgalomban lévô befektetési jegyek szãma

Tárgyidoszak: 2016.01.01 -2016.12.31

forgalomban Iévö befektetési jegyek szãrna 2016.12.3 1 -en (db) 8 409 137 355

4. Az egy befektetési jegyre esö nettó eszközérték

Egy befektetesijegyre esö nettö eszkozérték 2016.12.31-en (Ft)
1.8013

5. A befektetési alap összetétele

, Kategoriák aránya az összes eszközre vetitve
Mcgnezes

2015.12.31 2016.12.31 Változãs

A tözsdén hkatalosan jegyzeft átruházhatö értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

NIás szabãlyozott piacon forgalmazoft ätruhazható értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

A közelmáltban forgalomba hozoft átruhãzható értékpapirok 2,54% 0.49% -2.05%

Fgyéb ãtruházhatO értékpapirok 98.92% 100.14% 1.22%

Hitehiszonyt megtestes Ito érték1xipIrok 0.00% 0.00% 0.00%

Az értekpapIrokat a kategOriãkban megjeleno tulajdonsãgok szerint közoljOk — Igy az egyes kategOriak között átfedés
lehetseges — az arányukat a merleg foosszeghez (összes eszközhoz) viszonyitva hatãroztuk meg.

Az alapnak nincsenek elkUlönItett eszkozei.

6. A befektetési alap eszközeinek alakulás a tãrgyidôszakban

A befektetési alap eredménykimutatãsa
adatok ezer forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

I. Pénzugyi müveletek bevételei 2 690 792 2 395 382

11. PénzUgyi mOveletek ráforditãsai 205 593 197 932

III. Egyéb bevétetek -

IV. Mükodesikoltsegek 250631 132563

V. Egyéb rãfordItások 5 867 4 496

VI. fizetett. fizetendö hozam - -

VII. Tárgyévieredmény 2228702 2060391

Erste Alapkezelö Zrt. 4



Erste Dueff NyIltvegü Alapok Alapja 2016. évesjelentése

Az eredménykimutatãs adatainak részletes bemutatása

Az Alap 2016. évi bevetelei
adatok ezer forintban

, .. EbböI pénzügyileg realizált
Megnewzes Osszes bevetel

bevetel

Pénzugyi mflwletek bevétele összesen 2 395 382 2 395 382
- Kamatbevétel pénzintézettôl 1 150 1 150
- ErtékpapIrok kamatbevétele 2 062 357 2 062 357

- Ertékpapirok árfolyamnyeresége - -

- Realizált deviza árfolyamnyeresége 135 135
-Harãridös muvetetekárfolyamnyeresége 331 740 331 740
Fgyébbevételek - -

- Egyéb bevétel - -

Az Alap 2016. évi koltségei, ráfordItãsai
adatok ezer forintban

, .. ...... EbbOI pénzugyileg realizãlt
Megnevezes Osszes koitseg, raforditas

koitsegek,_raforditasok

Pénzugyi mflveletek ráfordItása összesen 197 932 197 932
- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- Ertékpapirok kamatvesztesége 2 627 2 627
- Ertékpapirok árfolyamveszlesége - -

- Realizált deviza árfolyamvesztesége 492 492
- Haráridös müveletek árfolyamvesztesége 194 813 194 813

Müködési költségek összesen 132 563 127 044
-AlapkezelöidIj 17912 17329
-LetétkezelöidIj 12328 11422
- Bank és nyomtatvány koltseg 3 3
- Konyvvizsgálöi dij 698 - 30
-Forgalmazásidij 101499 98197
-EljãrãsidIj 123 123
Fgyéb ráfordItás összesen 4 496 3 499
- fetugyeleti dIj 4 400 3 422
- Kulönadó 96 77
- Egyéb ráfordItás - -

INeftoiovedelem I 2060391

Az Alap futamideje sorãn nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget üjra befekteti. A hozam a befektetési
jegyek nettO eszkozértëkënek emelkedésén keresztul mërhetö. A befektetök a befektetési jegy visszaváltásakor
realizáljãk az elért értéknovekményt.

Erste Alapkezelo Zrt. 5



Erste Duett Nyiltvegu Alapok Alapja 2016. eves jetentése

A tôkeszãmla változãsai
adatok forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

Tãrgyidöszakban eladott befektetésijegyek száma 54 553 394 11 286 295

Tárgyidöskban visszaváltott befektetésijegyek sáma - 2 665 103 522 - 3 779 735 786

Vissmvãsirolt befëktetésijegyek értékkülönbözete - 1 994 $51 102 - 2 946 563 484

Eladott befektetésijegyek értékkulönbözete 40 580 495 8 774 520

Ertékelési kulönbözet tartaléka 3 107 942 686 1 399 309 490

Uzieti évi eredmény 2 228 701 954 2 060 390 758

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

Ertékelésiklllonbözettartaléka 3107942686 1 399309490

Ertékpapirokállomãnya 18 403 514 728 13 647 415 072

Ertékpapirok értékelési kulönbozete 3 142 000 580 1 441 073 760

Kovetelésekállomãnya 2 -

Követelések értékelési kulönbözete - -

Pénzeszkozok ãllománya 2 98 049 092

Pénzeszközök értékelési kulönbözete (devizaiif vãltozásból eredô kül.) - -

Származtatott ugyletek értékelési különbözete - 34 057 894 - 41 764 270

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

adatok forintban

Eszközérték érvényességi dátuma •. Fgy befektetési jegyre jutö nettó
. . Nettoeszkozertek ..

(honap utolso munkanapja) eszkozertek

2013.12.31 29637316305 1.6942

2014.12.31 25650611 630 1.7335

2015.12.31 21491 126398 1.7657
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8. A szãrmaztatott ugyletek részletes leIrása a tárgyidôszakban, kategOriãnkenti bontãsban,
feltüntctve az ezekböl credo kOtelezettségvãllalás osszegét

Nyitott hatãridos eladási pozIciók

.•,,,, . . . .. Mennyiség (devizában
Eszkozertek ervenyessegi datuma Fszkoz . . Fszkozertek (HUF)

ktfejezve)

2016.01.31 EURHUF 21 890 500 39 030 996

2016.01.31 USDHUF 0 0
2016.01.31 GBPHUF 0 0

20 16.02.29 EURHUF 21 890 500 -15 835 633

20 16.02.29 USDHUF 0 0
20 16.02.29 GBPHUF 0 0

2016.03.31 EURHUF 21 890500 -48099378

2016.03.31 USDHUF 0 0
2016.03.31 GBPHUF 0 0

2016.04.30 EURHUF 21 890500 13 898511

2016.04.30 USDHUF 0 0
2016.04.30 GBPHUF 0 0

2016.05.31 EURHUF 21 890500 -33 832433

2016.05.31 USDHUF 0 0
2016.05.31 GBPHUF 0 0

2016.06.30 EURHUF 21 890 500 -69 485 770

2016.06.30 USDHUF 0 0
2016.06.30 GBPHUF 0 0

2016.07.31 EURHUF 21890500 102000240

2016.07.31 USDHUF 0 0
2016.07.31 GBPHUF 0 0

2016.08.31 EURHUF 18603723 137375361

2016.08.31 USDHUF 0 0
2016.08.31 GBPHUF 0 0

2016.09.30 EURHUF 18603723 4224259

2016.09.30 USDHUF 0 0
2016.09.30 GBPHUF 0 0

2016.10.31 EURHUF 18603723 2759821

2016.10.31 USDHUF 0 0
2016.10.31 GBPHUF 0 0

2016.11.30 EURHUF 18 603 723 -46 802 046

2016.11.30 USDHUF 0 0
2016.11.30 GBPHUF 0 0

2016.12.31 EURHUF 18603723 -41782172

2016.12.31 USDHUF 5000 17902

2016.12.31 GBPHUF 0 0
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9. A befektetési alapkezelô müködésében bekövetkezett vãltozãsok, valamint a befektctési
politika alakulására hatö fontosabb tényezôk bemutatása

9.1. A gazdasagi folyamatok rövid áttekintése, az Alap bcfektetési politikãjára hate tényezôk

2016. I. negyedév

A 2016-os év elsO negyedevenek nyitó és zárö adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, bogy a
negyedev sorãn osszessegëben inkább negatIv irányü, de csak kismértëkü elmozdulás volt láthatO. Azonban ez a fajta
osszegzés meglehetösen csalóka, hiszen a részletes adatokat vizsgálva mar lãthatOvá válik, hogy februir kozepéig a
tökepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt kovetöen joff csak a felgyogyulásuk, amely tobb esetben pozitivvã
váftoztatta a negyedéves szintü index elmozdulãsokat. A legjelentosebb tengerentiili részvényindexek is a negyedev
sorãn vegyes iranyba viltoztak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: mInusz 2,75%). Az európai fejlett
piaci indexek azonban az amerikal mutatöknãl iltalában gyengébben teljesItettek. A német DAX 7,24%-kal csokkent és
az átfogO eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsö negyedévëben a tavalyi évben remek teijesitményt
nyñjtó magyar BUX index továbbra is jöl szerepelt es 10,58%-kal emelkedett, mely igy a 2015-os tobb mint 40%-os
teljesItményével egyUtt mar egy nagyon impresszIv emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyag árak magára
találásával párhuzamosan a fejlOdO piacok teljesItmënyët reprezentálO MSCI Emerging index is erösodOtt (QI:
+5,37%). A jennek a dollãrral szembeni erösOdése (6,36%) viszont a japan Nikkei225 tözsdeindex gyengUlésevel (-
11,95%)jãrt egyutt.

Az európai ës az amerikai reszvenypiacoktOl eltéröen az allampapIrokat folyarnatosan keresték a befektetök. Azzal
párhuzamosan, ahogyan ev elejétOl a FED-töl vãrt idei kamatemelések szãma az eredetileg várt négy kamatemelésrOl
fokozatosan lecsokkent, az amerikai 10 eves illamkotvênyek hozama is kOzel fél szizalékkal mérséklOdOtt, melynek
eredményekent a märciust 1,78%-on zártik. Az eurOpai allampapIr hozamok az ECB állampapfr-vásárlásának hatãsára
szintén csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves állampapIr hozam a negyedev végére mar csak 0,16%-on
alit (QI vált.: -0,47 szazalekpont), mig az olasz 10 eves hozam 1,24%-ra (QI vãlt.: -0,36 szazalekpont) esett. A
nemzetkozi kotvenypiaci optimizmusnak megfelelOen a magyar illampapirok esetében is csOkkentek a hozamok,
melynek eredmenyeként a magyar kotvënyindexek 3% flOui negyedeves teijesItményt nyüjtottak.

Az árupiacokon az elmült negyedév sorin azt láthattuk, hogy az év eleji mélypont utãn a negyedév végére az olaj ára a
tavalyi zãrOértéke fiilé kapaszkodott és a mirciust mar a 40 dollaros szint kOzelében zãrta, mely a brent esetében
6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedéves emelkedést jeientett. Az arany ára a negyedév során szintén
emeikedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedeves elmozdulas). A vizsgalt idöszakban a fObb devizaparok esetében
a dollar és a japan jen gyengult, igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengules), mig az USDJPY 112,5-en (6,3%-os
gyengules) zárt. A forint az eurOval szemben nem mutatottjelentôs negyedeves elmozdulast, és marcius 31-en 314,16-
es szinten alit.

A negyedév soran a fej left piaci és a hazai illampapir piacok szempontjabol is meghatarozO volt a fejlett jegybankok
varakozasaiban, illetve monetaris kondiciöiban tOrténö valtozasok. Mircius elején az eurOpai jegybank tovabb lazItotta
az addig is meglehetOsen laza monetaris kondIciOit. Ennek során az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ra vagta,
mikozben az 0/N betétetekre fizetettjegybanki kamat mmnusz 0,4%-ra csokkent (ezt megelözöen minusz 0,3% volt).

Az ECB dontésének fontos pontja volt, bogy a havi kotveny-visszavasarlasra forditoft osszeget felemelte 60 milliárd
eurórOl $0 milliard euróra. Ez - tekintettel a visszavasarlasi program jOvö marciusra tervezett kifutasara - az Osszesen
visszavasarolt kotvények volumenét +240 milliard eurOval megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB
egy-egy kotvenysorozatbOl csak korlatozott mértékben vasarolhat, ez a lépés mar onmagaban azt eredményezhette
volna, hogy az európai jegybank a program végére beleUtkOzhet a fenti sorozatonkénti visszavasarlasi limitbe, Igy
részben ennek elkerülése végett, a visszavasarlasi programot kiterjesztette ajó minOsItésui vallalati kotvényekre is, mely
tjabb 900-1000 milliard eurOval bövitette a visszavasarlassal potenciálisan érintett értekpapirok korét. A fenti lepesek
meg kiegészitésre kerUltek a TLTRO program feltételeinek jOniusi megvaltoztatasaval, melynek eredrnenyekepp azok
az európai bankok, akik vallaljak, hogy a hitelvolumenUket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatan 4 eves
futamidejO jegybanki forrashozjuthatnak.

MindekOzben az amerikai kamatemelési varakozasok is Osszeomloftak, hiszen 2015 végen a FED által kommunikált 4
emeléssel szemben marcius végére mar az amerikai jegybank sem vart 2016-ra 2 emelésnét tobbet, mig a piaci
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várakozások pedig meg ettöl is elmaradtak. A fenti esemënyek hatására a dollar is gyengUlni kezdett. Ez a tárnogató
nemzetkozi monetáris komyezet, - továbbá az MNB márciusi infliciósjelentésében szereplö 2016 tekintetében 0,3%-os
eves ãtlagos infiáciöt jösoló elärejelzés - a magyar jegybank számãra is Iehetövé tette egy kamatcsokkentësi cikius
Cjbóli beinditását.

2016. II. negyedév

A 2016-os év második negyedevében a tökepiaci indexek esetében iltalában nagy volatilitás mellett osszessëgeben
csak kismértékü, vegyes irányi elmozdulãst láthattunk. A tegjelentosebb tengerentüli részvényindexek is oldalaztak,
Igy az S&P500, a DJIA 1-2 százalék kdzötti mërtékben erösodott, mig a Nasdaq Composite fél szizalékkal
mérséklödott. Az euröpai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalansig miatt az amerikai mutatöknál
gyengébb teijesitményt mutattak. A német DAX és az átfogo eurOpai index a DJEU5O is 2-5 szãzalék közötti
mértékben esett. 2016 elsö negyedéveben és a tavalyi évben is remek teijesitményt nyüjtó magyar BUX index
oldalazásra vãltott és a mãsodik negyedevben fél szizaiékkal csökkent. A fejlett piaci oldalazãshoz hasonlOan a fejiödô
piacok teljesItményët reprezentilO MSCI Emerging index a vizsgiit idöszakban is kismértékben gyengult (-0,32%). A
jen a dollirral szemben 8%-kal erösödott, mIg a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonlO mértékben (7 szizalékkal)
csOkkent.

Az eurOpai és az amerikai részvénypiacoktOi eltéröen az ailampapirokat - a Brexitet követö eibizonytaianodis nyomin -

inkibb vették a befektetök. A FED-töl év elején idénre virt négy kamatemeiësi dontés sziminak fokozatos
csokkenésével pãrhuzamosan a misodik negyedevben az amerikai 10 eves illamkotvények hozama is 0,3 szizaiékkai
mérséklödoff, melynek eredményekent a kotvények a jOniust 1,48%-os hozammal zirtik. Az euröpai ãllampapIr
hozamok az ECB iliampapir-visirlisinak hatisira az év sorin szintén csökkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miaft a féiév végén iijabb lenduletet kapoft. Ennek eredményeként a német 10 eves iilampapIr hozam a negyedev
végére mir csak mInusz 0,13%-ra, mIg az olasz 10 eves hozam 1,28%-ra esett. A nemzetközi kotvénypiaci
Iikviditisbosegnek megfeleloen az idei év sorin osszessegében a magyar illampapIrok esetében is csokkentek a
hozamok, melynek eredményeként a magyar kotvényindexek 3% ffilotti teijesitményt nytjtottak, azonban a misodik
negyedevben - a Brexit fenyegetettseg miatt is - fokozódö befektetöi bizonytalansig miatt fél szizalék korUii
csokkenést tudtak csak feimutatni.

Az irupiacokon az elmilt idöszakban azt lithattuk, hogy az év eleji mélypont utin az oiaj ira a tavalyi zirö értéke flue
kapaszkodott és a negyedévet mar az 50 dolliros szint közelében zirta, mely a brent és a crude esetében is 30% körüli
eves emeikedést jelentett. Az arany ira az elmiiit hOnapokban osszességében tovibb erösödött, és eves szinten jUnius
végéig igy 25% koruli emelkedést tudhat magiénak.

A deviza-irfolyamokat vizsgiiva lãthatO, hogy a misodik negyedévben a dollar az eurOhoz képest kissé (2%-os
mértékben) erösödöft, Igy a félévet az EURUSD 1,1 1-en zirta. A misodik negyedevben a forint az eurOval szemben
kissé gyenguit, ésjCnius 30-an 316,16-as szinten alit.

A negyedév sorin a Fitch Ratings-nél megtörtént Magyarorszig befektetési kategOriaba sorolisa. A felminösItësunket
az indokoihatta, hogy a csökkenö növekedési kilitãsok elienére tovibbra is tarthatO a koltsegvetes, az Erste-EBRD
üzlet megkotesevel megtortént a bankrendszerrei való kiegyezés, az illamadosig trendje GDP arinyosan csökkenô,
tovibbi a svijci frank hitelek kivezetésével csökkent kOlsö serulékenység azi eredmenyezte, bogy a magyar illampapir
befektetések kockizata a koribbiakhoz képest szimotteväen csökkent.

Ha az európai fejieményeket is megnézzuk, igy ajünius 23-in tartoft, az EU tagsig felUivizsgilatit kezdeményezö brit
népszavazis leheteft a negyedév egyik legnagyobb hatisü hire. A brit szavazók 72%-os részvétel melleft 48,1-51,9%-os
megoszlissal elutasitoftik az uniOs tagsiguk fenntartisit. Altalinossigban az volt tapasztalhatO, hogy a kilépés mellett
az idösebb, nem virosban lakó angol allampolgirok szavaztak, mig a skötok vagy az északIrek onmagukban az EU-ban
maradis mellett voksoltak. A szavazist követöen a briteknek 2 év ill rendelkezésükre, hogy az EurOpai UniOval való
gazdasigi, jogi es pénzUgyi kapcsolataikat üjratirgyaljik.

2016. III. negyedev

A 2016-os év harmadik negyedéveben a tökepiacokon iltaliban az irfolyamok pozitiv irinyü, de csak kisebb mértékfl,
10% alafti emelkedését tapasztalhaftuk. A negyedév sorin a legjelentosebb tengerentóli részvenyindexek is - bir eltérö
mértékben, de egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,31%, DJIA: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az eurOpai fejleft
piaci indexek hasonlOan az amerikai mutatOkhoz szintén jöl teljesiteftek. A német DAX 8,58%-kal erösödöft és az
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ãtfogO európai index a DJEU50 is 4,80%-kal emelkedett. 2016 harmadik negyedëvëben a tavalyi évben és idén is
remek teljesItményt nyñjtO magyar BUX index továbbra is jól szerepelt és 5,08%-kal novekedeft, mely igy a 2015-os
tObb mint 40%-os teljesitményëvel egyUtt az idei tObb mint 15%-os erOsodése után, mar egy nagyon impressziv
emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyagirak a jüliusi gyengelkedésuket augusztusban és szeptemberben
ledolgozták és a negyedevet kvizi nullszaldOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zãrták. A befektetöi kockázati étvãgy
erösOdésével pãrhuzamosan a fejlOdö piacok is magukra taliltak és a fejlödO piacok teljesitményét reprezentálO MSCI
Emerging index is erösOdOtt (+8,32%), mikOzben az arany stagnilt (mInusz 0,36%). A negyedév sorãn ajen a dollárral
szemben kismértékben erösodOft (1,83%), ami meg nem rontotta el a tözsdei befektetOk hangulatãt ës Igy a japan
Nikkei225 tözsdeindex is emelkedett (+5,61%).

Az euröpai és az amerikai részvénypiacoktól eltéröen a fejlett piaci allampapIr hozamok - a korábban mar kialakult
alacsony szintjeikröl — csak csekély mértèkben vãltoztak a negyedev folyaman, bar az amerikai 10 eves
illamkotvënyek hozama szeptember 30-an 1,60%-on alit, ami 0,11 szazalékpontos emelkedés a félév végi szinthez
képest. Az eurOpai áilampapIr hozamok az ECB folyamatos állampapir-vãsãrlãsának hatására viszont szinten maradtak
vagy minimális mértékben meg tovább csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves allampapir hozam a
negyedév vegére minusz 0,05%-on alit (Q3 vãlt.: 0,00 szazalekpont), mig az olasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 vált.: -
0,09 szazalékpont) mërsëklödOtt. Az alacsony fejiett piaci hozamkornyezet miatt a relative meg ,,magas” hozamü
magyar allampapIrok jOl teijesItettek ës a magyar kotvenyindexek 2,3-2,5% kOzOfli negyedeves teijesItmenyt
nyOjtottak. A forint az euröval szemben tObb mint 2%-kal erOsOdOtt és szeptember 30-an 309,15-Os szinten alit.

2016. IV. negyedév

A 2016-os ëv utolsö negyedevëben a tOkepiacokon ãltalãban az irfolyamok pozitiv irãnyO elmozdulasat
tapasztalhattuk. A negyedev sorãn a legjelentOsebb tengerentOli részvënyindexek is - bar eltérO mértëkben, de
egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: + 1,34%). Az euröpai fejlett piaci indexek
az amerikai mutatóknál meg erOsebb negyedevet tudhatnak maguk mOgOtt. A német DAX 9,23%-kal erOsOdOtt és az
atfogO eurOpai index a DJEU5O is 9,60%-kal emelkedett. 2016 negyedik negyedeveben a tavalyi évben és idén is remek
teijesitményt nyOjtó magyar BUX index továbbra is jól szerepelt és 12,57%-kal nOvekedett, mely a 2015-Os tobb mint
40%-os emelkedése utãn idén is 34%-kal erOsOdOtt és igy egy meglehetOsen impresszfv kétéves emelkedést tudhat
maga mOgOft. Az olaj ara a negyedik negyedevben 10% fOlOfti mértékben emelkedett, melynek hatasara a Brent és a
Crude is 55 dollar kOmyékén, az eves csOcsuk kOzelében zart. A negyedik negyedevben a fejlödO piacok teijesitettek
gyengébben es a szektor teijesItmenyet reprezentalo MSCI Emerging index kOzel 5%-kal csOkkent, mikozben az arany
jelentOsen, 10% ffilOtti mértekben vesztett az értékëbOl. A negyedév soran a jen a dollãrrai szemben gyengult (-
15,25%), ami ajapan Nikkei225 tOzsdeindex hasonló merteku erosodesevel (+16,20%)jart egyutt.

Az eurOpai és az amerikai reszvenypiacoktOl eltëröen a fejlett piaci allampapIr hozamok - a korabban mar kialakult
alacsony szintjeikrOl - viszonylag jelentOs mertekben emelkedtek a negyedev folyaman. Az amerikal 10 eves
allamkotvenyek hozama december vegen 2,44%-on alit, ami 0,84 szazalekpontos novekedés a szeptember végi szinthez
kepest. Az amerikai hozamok jelentOs megemelkedésének nagyobb része az üj amerikai elnok megvalasztasa utan
kOvetkezett be. Az európai allampapir hozamok az ECB folyamatos ailampapIr-vasarlasai ellenere szinten emeikedtek.
Ennek eredmenyekent a nemet io eves allampapIr hozam a negyedev végere 0,21%-on alit (Q4 vait.: +0,34
szazalekpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,82%-ra (Q4 valt.: +0,63 szazaiekpont) emelkedeft. Azonban meg ezen a
korabbinal magasabb hozamszintek mellett is nehéz azt elkepzelni, hogy azok a befektetök, akik a 10 eves német (vagy
akár oiasz) allamkotvenyeket most megvasaroljak es azt a futamidO vegeig megtartjak, realizalhatnak-e barmifele
realhozamot az ECB 2%-os inflacios cëija meilett. Az alacsony fejlett-piaci hozamkOrnyezet miaft a relative meg
,,magas” hozamü magyar allampapirok vegyes teijesitményt nyOjtottak - a hozamgorbe eleje esett, mig a vége
emelkedefl, vagyis a gOrbe meredekebbé vait — amely a magyar kotvenyindexek 0,7% kOrUii negyedeves emelkedeset
okozta. A forint az eurOvai szemben kevesebb, mint l%-kai gyengult és az évet az EURHUF kurzus 311,69-en zarta.

November 8-an az amerikai elnokvalasztason nyert a tOkepiacok szempontjabol elOzetesen komoly fenntartasokkal
kezelt jelolt, majd a december 4-en tartott olasz és az osztrak nepszavazast megetOzOen a referendumok varhato
kimenetele borzolta a portfOlio managerek idegeit. Az azonban megfigyeihetO, bogy az esemenyek bekovetkeztét
kOvetOen, meg negativ kimenetel esetén is csak meglehetosen mérsékelt volt azok tOkepiaci hatasa. Trump
megvaiasztasara adott negativ részvénypiaci reakciO csak egy napig tartott, akarcsak az olasz kormanyfo lemondasat
eredményezO referendum (devizapiaci) hatasa. A kotvénypiacokra gyakoroit hatas ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emeikedése ezidaig az USA-ban is 1%-on belOl maradt.
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A fentiekben emlitett konkrét eseteken tOlmenöen ãltalãnosságban is elmondhatö, hogy az etmUIt idöszakban a
vilãgpolitikában torténtek olyan vãltozások, melyek meg 10 évvel ezelött is nagy valoszInüseggel eros hatãst
gyakoroltak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatãsa csak kismértékü es rãadãsul ãltalában csak átmeneti
jellegO. A konkrét - a regiOnkat ërintO - események kOzül eleg csak az orosz-ukrãn hãborOs konfliktusra, vagy a tOrOk
puccskisérletet kOvetO tOrOk-orosz egymásra talilisra illetve Torokország nyugati hatalmaktöl tOrténO elfordulãsára
gondolni, de ide tartozik az Oj amerikai elnOk NATO védelem korlãtossãgival kapcsolatos älläsfoglaläsa vagy a Brexit
Is.

A politikai oldalröl jovö fenyegetettségekre a piacok lithatóan nem tudnak reagãlni es ezek a kockázatok az
irfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, hogy a nagy jegybankok monetáris lazItãsa eredményeként az
intezmenyi befektetOk ês a bankok ,,fuldokolnak” a likviditásban és igy minden korrekciöt vásOrlOsra használnak fel.
Ugy tOnik, hogy a jegybankok ãltal a tendszerbe pumpãlt pluszlikviditás Ieradirozta a várhatö hozamok
eloszlásfliggvényenek negativ kimenetelü végét, és Ogy tOnik mintha eliminãlta volna a befektetOk vesztesegektol valO
félelmét. Azonban mivel a befektetöi hozamvadãszat kiváltó oka a laza jegybanki politika, igy annak esetieges
szigorodisa vagy csak egy szigorodasra számItO befektetöi hangulatváltozás is gyors befektetöi paradigmavaltast és
hirtelen visszarendezödést eredményezhet a tokepiacokon.

Ha az amerikai monetãris politika elmOlt negyedeves, illetve vãrható jOvöbeli vãltozãsãt vizsgiljuk, Ogy meg kell
emlItenunk a FED decemberi 25 bázispontos kamatemelését, melynek eredményekënt az amerikai alapkamat 0,75%-ta
emelkedett. A piacokat a kamatemelés tenye nem lepte meg, hiszen az elözetes várakozãsok szerint a piaci szereplOk
szinte 100%-os valOszInOséggel emelésre szãmitottak.

Ha az eurOpai monetáris politika változãsait is megnezzuk, Ogy azt láthatjuk, hogy az ECB december 8-an dUntOtt a
kotvényvasãrlási programjãnak folytatãsãról. Ennek keretében aprilistOl további 9 hónapra meghosszabbitotta a
programot, bar a kotvényvasarlások márciusig havi 80 milliárd eurOs osszegét áprilistöl havi 60 milliãrd eurOra
csOkkentette. A dOntés kOvetkeztében az idei ëvben az EC3 tovãbbi 540 miiliãrd euro keresletet teremt az eurOpai
illampapirok, illetve a befektetesi kategoriás vãilalati kotvenyek irãnt. Az ECB azt is bejelentette, hogy ezentOl a
vãsãrlãsainái az overnight betéti kamat (mInusz 0,4%) nem jelent vásirtási limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alatti hozam melleft nem vãsãrolhatott kotvényeket, azonban ez korlãt ajövOben mar nem él.

9.2. Az Alapkezelö müködésében bekövetkezett változãsok

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os kOzvetett tutajdonában átlO tarsasaga, mely
stratégiai irãnyitási feladatai mellett biztosItja az alap-, és vagyonkezelési uzletág inftastruktOrájãt.

A Yarsasagnál sem az irãnyitãsi struktOrában sem a tevékenységi kOrében jelentOs vãltozãs nem kOvetkezett be az idei
ev során. A Társasag 2014. julius 21-en a Kbftv. 203.-ának (1) bekezdëse alapján nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetési AlapkezelO a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.

2016. március 7-ével a Tãrsaság kizarólagos tulajdonosának (EAM) székhelye A-i 100 Vienna, Belvedere 1. Ausztriãra
viltozott. 2016. jOnius 13-an a Társasig tulajdonosa (EAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) Ogy hatãroztak, hogy a Ringturm Aiapkezelöt beolvasztják az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) és VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. január I
je öta. A beolvadás kovetkeztében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzett az
EAM-ben.
A FOvárosi Torvényszék CégbIrOsága a cg. 01-10-044157/168. számO végzesével 2012.04. 12-tol hatilyosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az aiábbi vãltozisokat:
- A Társaság angol nyelvO elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tirsaság német nyelvfl elnevezése tOrIésre kerUlt.
A Társaság szëkhelye: 1138 Budapest, NépfurdO u. 24-26. 9. em.

Weblapj a: www.erstealapkeze lo.hu

Tãrsasãg tulajdonosai es szavazati aranyuk 2016. december 3 1-en:

Erste Asset Management GmbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
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Austria
Tulajdonosi arány: 100%
Szavazati arány: 100 %

A 2016-os évben az Alapkezelö palettájiban a tökevédelmet nyujtO pënzpiaci ës rovid kotvèny alapok befektetési
politikája az ev folyamán megváltozott és a tökevédeft megnevezés kikerUlt az alapok nevéböl. Az Erste Alpok Ingatlan

Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikãja, mind elnevezése megváltozott 2016.
december 27-ével. Az ij megnevezés Erste Duett Alapok Alapja lett.

Az év sorin az Alapkezelo egy alapját szUntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, aminek megszOnési
dituma 2016. jinius 3-ára esett. Az év során az Alapkezelo két tij befektetési alapot indItott 2016 augusztusában az
Erste Nyiltvégfl Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapját és az Erste NyIltvégu Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelö kisebb mOdositisokkal, de megtartofta a megelözö évben kialakitott befektetési
alapjainak palettáját. Az Alapkezelo befektetési alapokban kezelt állomanya az elsö két hOnapos csokkenést követöen
közel folyamatosan emelkedett, mIg az év végi 931 milliirdos állomanyt el nem érte. Ezzel eves szinten 4.1 8%-kal nött
az Alapkezelo befektetësi alapokban kezelt illomanya.

A befektetési alapok piacara vegyes hatással volt a tavalyi évben az értékpapIr piacok hektikus teljesitmenye.
Meghatãrozö volt az eszkoz- és befektetési alap tipusok közöfti átrendezödések. Jelentös kiáramlãs volt tapasztalhatO a
likviditási es pénzpiaci alapokból, mig számottevöen az ingatlanalapok tudtak csak nöni az év során. A teljes év
folyamãn a befektetési alapokba 149 milliárd tökekiãramlás volt tapasztalhatö, ami forduló évet jelent a korãbbi évek
nettó tökebeãramlãsához képest.

Az Erste Alapkezelö 4.2%-os befektetési alap ãllomanynovekedésével év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvános befektetësi alapok piacãn. Ez az egy évvel megelözo adathoz képest 0.6$ százalekpontos emelkedést
eredményezeft, amivel a harmadik legnagyobb alapkezelöböl a második legnagyobb alapkezelövé tudott elörelépni a
magyar alapkezelöi piacon.

10. Az AlternatIv Befektetési Alapkeze]ö (ABAK) ãltal az adott idôszakra kifizetett

javadalmazãs bemutatãsa

Megnevezes Osszeg

2016. évben kifizetettjavadalmazãs teljes osszege 473 547 000

- Teijes osszegbôl a rogzItettjavadalom 391 893 000

- Teljes osszegböl a változójavadalom $1 654 000
- Teljes osszegbOl a vezetökjavadalmazása 92 340 000
- Teljes osszegböl az ABA kockázati profiljára tevékenysegUk révén lényeges hatãst 252 781 000
gyakorlók javadalmazasa
Kedvezményezeffek száma 37 fö
Kifizetett nyeresegrëszesedes 0

11. Az AlternatIv Befektetési Map (ABA) illikvid eszközeinek, likviditãs kezelésének és

kockázatkezelésének bemutatãsa

a) Az ABA eszkozei között a zárO napon nem szerepeltek olyan eszközök, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva
kulonleges szabályok vonatkoztak volna.

b) Az ABA az adott idöszakban likviditãskezelésével kapcsolatos Uj megállapodást nem kötött.
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c) Az ABA kockizati profilja a mtiltbeli hozamok szörãsãn alapulö SRRI mutatö szerint 1-es kockázat/nyeresëg profilü
besorolãst kapott az eImült 5 ëvre visszatekintö heti hozamok szOrOdãsa alapjãn. Ez az Alap adott esetben nem
megfelelo olyan befektetök számãra, akik I even belul ki akarják venni az AlapbOl a pénzuket.

Az Alapkezelö nyomon koveti ès men az ABA-val kapcsolatban fennállO potenciális kockázatokat, ügy, mint piaci
kockãzat, partner kockãzat és likviditãsi kockãzat. Az Alapkezelö rendszeresen ellenörzi az Alap likviditãsit, továbbá
azt is, hogy a befektetési stratégia osszhangban van-e a visszaváltisi politikával. A portfOtiOba vásárolt eszközök
kiválasztisa során azok likviditási profilja is meghatarozasra kerut, amit folyamatos felulvizsgalat kovet, bogy az Alap
befektetéseinek likviditãsi profilja megfeleljen az Atap kotetezettségeinek. Az Alapkezelö rendszeresen sttesszteszteket
végez, mind rendes, mind rendkivuli Iikviditãsi feltételek mellett, amivel nyomon tudja követni alapjainak likviditãsi
kockãzatãt.
Amennyiben a likviditist veszélyezteto rendkIvuli helyzet alt elö, ügy a kockãzatkezelës haladéktalanul dontési
javaslatot terjeszt az Alapkezelo dontésrejogosult vezetö tisztsëgviseloi elé.

12. Az ABA nevében alkalmazhatö tOkeãttétel mértékében bekövetkezô vãltozãsok
bemutatãsa

Az ABA nem alkalmaz tökeáttëtelt.

13. Az Alap sajãt illetve, az Alap portfoliöjában év végén tenyleges befektetésként szereplO
befektetési alapokat terhelô befektetési alapkezelési dij ak mértéke

.. .. . . Alapkezelési dIjFszkoz megnevezese Nemzetkozi azonosito
merteke

Erste Euro Ingatlan Alap HU0000707740 1.30
Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Map HU0000706007 0.20
Erste Nyiltvégü Dollar Ingatlan A lapok Alapja HU00007I 7533 0.50
Erste Nyiltvégfl Ingatlan Alap HU0000703 160 2.00
frste Dueft NyIItgfl Alapok Alapja HU0000703830 0.30

*Atapkezelöi dij maximãlis mêrtéke.

14. Az értékpapIr-finanszIrozãsi ugyletek bemutatása

Az Alap a targyévben nem alkalmazott az értékpapir-finanszirozási ugyletek és az ñjrafelhasználás atlãthatosagirol,
valamint a 648/2012/EU rendelet mOdosltãsárOl szOlö 2015. november 25-i 2015/2365 eurOpai parlamenti ës tanãcsi
rendeletben meghatározott ,,értékpapir-finanszfrozási Ugyletet”.

Lrste A!pkezelö Zrt.
Btidapest, 2017. ápnilis 26. 1133 Budapest, Néptütdö u. 24-26
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