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Független könyvvizsgãlái jelentés

Az Erste Abszolüt Hozamü AlternatIv Alapok Alapja befektetöinek

Vélemény

Elvegeztük az Erste Abszolüt Hozamü AlternatIv Alapok Alapja (tovabbiakban ,az Alap) 2016. évi
eves jelentése 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjaiban találhatO számviteli informãciOknak
(továbbiakban ,,éves jelentésben közölt számviteli informãciOk”) a könywizsgálatãt.

Véleményunk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31 -ével vegzodo évre vonatkozO eves
jelentésében közölt számviteli informáciOk minden Ienyeges szempontbOl a Magyarországon
hatályos, a számvitelröl szOlO 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban ,,szãmviteli torvény”),
valamint a kollektIv befektetési formákrOl és kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi tárgyü torvények
mOdosItásárOl szOIO 2014. evi XVI. tOrvénnyel osszhangban kerültek összeállItásra. Az eves
jelentésben közölt szãmviteli információkban szereplo eszközök és kotelezettségek Ieltárral
alátámasztottak. Az eves jelentésben közölt számviteli informãciOkban bern utatott kezelési
koltsegek az Alap letétkezelöje ãltal adott értékelés alapján kerültek elszãrnolãsra.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a konywizsgálatra
vonatkozó — Magyarorszãgon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal osszhangban
hajtottuk vegre. Ezen standardok értelmében fennálló felelossegeink bövebb IeIrásãt jelentésünk
,,A konyvvizsgalOnak az eves jelentésben kOzOlt szãmviteli informáciOk konyvvizsgálatáért való
felelossegei” szakasza tartairnazza. Fuggetlenek vagyunk az AIaptóI és annak kezelöjétöl, az Erste
Alapkezelö Zrt.-töl az eves jelentésben közölt szárnviteli informãciOk ãltalunk vegzett
kOnyvvizsgálata szempontjábOl a Magyarországon hatãlyos etikai kovetelrnényekkel osszhangban,
és eleget tettünk egyeb etikai felelösségeinknek ezekkel a kovetelményekkel összhangban.
Meggyozödésunk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendö és megfelelö
ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Egyéb kérdések

Az Alap 2015. evi eves jelentését más kOnyvvizsgálO konyvvizsgálta, aki 2016. április 22-en kelt
kOnyvvizsgálOi jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyeb informäciók

Az Erste Alapkezelö Zrt. ugyvezetese (továbbiakban ,,vezetés’) felelös az egyéb intormáciOkért. Az
egyéb intormãciOk az eves jelentésben foglalt egyéb nem számviteli informáciökbOl állnak, de nem
tartalmazzák az eves jelentésben közölt számviteli inforrnáciOkat és az azokra vonatkozó
konyvvizsgáloi jelentésünket.
Az eves jelentésben közölt szãmviteli informáciOkra vonatkozO vélernényunk nern vonatkozik az
egyéb nem számviteli inforrnäciókra és azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki sernrnilyen formájü
bizonyosságot nyüjtO következtetést.
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Az eves jelentésben közOlt számviteli informãciOk általunk végzett konyvvizsgalataval
kapcsolatban a ml telelösségünk az egyeb informáciOk átolvasãsa és ennek során annak
mérlegelese, hogy az egyeb informãciOk Iényegesen ellentmondanak-e az eves jelentésben közölt
számviteli informãciOknak, vagy a konyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent
ügy tUnik-e, hogy azok Iényeges hibás ãllItást tartalmaznak.

Ha az elvegzett munkánk alapján arra a kävetkeztetésre jutunk, hogy az egyeb információk
Ienyeges hibás ãllItãst tartalmaznak, kotelessegunk ezt a ténytjelenteni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valOnk.

A vezetés es az irãnyItással megbIzott személyek felelossegel az eves jelentésben käzölt
szämv/tell információkért

A vezetés felelös az eves jelentésben käzölt számviteli informãciOknak a kollektIv betektetési
formãkrOl és kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi tárgyü torvények mOdositãsárOl szóló 2014. évi
XVI. tOrvénnyel, az abban szereplö számviteli intormäciOknak a szãmviteli tOrvénnyel osszhangban
történö elkészItéséért, különös tekintettel az eszközök és kotelezettségek Ieltãrral valO
alátámasztásáért, a kezelési költsegeknek az Alap Ietétkezelöje ãltal megadott értékelése alapján
történö elszámolásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart
ahhoz, hogy Iehetbvé váljon az akár csalãsbOl, akár hibábOl eredö Ienyeges hibás állItãstOl mentes
eves jelentésben kOzölt számviteli informáciOk elkészItése.

Az eves jelentésben közOlt számviteli informáciOk elkészItése saran a vezetés felelös az Alap
vãlla!kozás folytatásãra való képessegenek felméréséért, a vállalkozás folytatãsával kapcsolatos
kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelä közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek
szándékában all megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy
amikor nem all elätte ezen kIvül mãs reális Iehetöség — a vállalkozás folytatasanak elvén alapulO
szãmvitel alkalmazásãért.

Az irányItással megbIzott személyek feleläsek az Alap pénzügyi beszãmolási folyamatának
felugyeleteert.

A konyvvizsgálónak az eves jelentésben käzölt szám v/tell információk kanyvvizsgálataert való
felelassegel

Célunk kellö bizonyossagot szerezni arrOl, hogy az eves jelentésben kOzölt szãmviteli intormãciOk
egésze nem tartalmaz akár csalásbOl, akár hibãbOl eredö lényeges hibás állItást, valamint a
véleményunket tartalmazó konyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellO bizonyossag magas fokü
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KOnywizsgálati Standardokkal és a
konywizsgalatra vonatkozO — Magyarországon hatályos — tOrvényekkel és egyéb jogszabályokkal
osszhangban elvegzett konywizsgãlat mindig feltárja a Iétezö lényeges hibás állItãst. A hibãs
ãllItások eredhetnek csalásból vagy hibãbOl, és lenyegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy
egyuttesen ésszerU várakozások alapjan befolyásolhatják a telhasználók adott eves jelentésben
közölt számviteli informáciOk alapján meghozott gazdasagi döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO —

Magyarorszagon hatályos — törvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett
könyvvizsgálat részeként szakmai megitélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgalat egesze saran. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsüljük az eves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásbOl,
akár hibábOl eredö Ienyeges hibas állItãsainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló
könyvvizsgálati eljãrásokat alakitunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményunk
megalapozasahoz elegendö és megfelelö konyvvizsgalati bizonyltékot szerzünk. A csalásbOl
eredâ Iényeges hibás ãllitãs fel nem tárásának kockazata nagyobb, mint a hibãbOl eredöé, mivel a
csalás magaban toglaihat osszejátszãst, hamisItást, szándékos kihagyãsokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsb kontroll felülIrásãt.
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• Megismerjük a konyvvizsgalat szempontjábOl releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgalati eljárãsokat tervezzünk meg, amelyek az adott korülmények közOtt
megfelelöek, de nem azért, hogy a belsö kontroll hatékonyságãra vonatkozOan véleményt
nyilván Itsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szãmviteli politikãk megfelelöseget és a vezetés ãltal
készItett számvteH becslések es kapcsolOdó közzétételek esszeriségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén
alapulO szãmvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konywizsgálatf bizonyiték alapján arrOl,
fennáll-e Ienyeges bizonytalansãg olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös kétseget vethetnek fel az Alap vállalkozãs folytatásara való képessegevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Ienyeges bizonytalanság all fenn, konyvvizsgálói
jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az eves jelentésben közölt számviteli információkban
Iévö kapcsolOdO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek,
minösItenünk kell véleményunket. Következtetéseink a könyvvizsgalOi jelentésünk dátumáig
megszerzett konyvvizsgãlati bizonyItékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozãst folytatni.

• Megvizsgaljuk az eves jelentésben szereplo számviteli informáciOkat, különös tekintettel az eves
jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettsegek idöszak végi leltárára, valamint az adott
idöszakban elszãmolt kezelési koltségekre. Megvizsgáljuk, hogy az eves jelentésben szereplo
számviteli informáciák minden lenyeges szempontbOl a kollektIv befektetési formákrOl és
kezelbikröl, valamint egyes penzugyi tárgyü torvOnyek módosItãsãról szOlO 2014. evi XVI.
torvénnyel osszhangban kerültek-e összeállItásra.

Kommunikãljuk az irányItãssal megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
konywizsgalat tervezett hatOkörét és ütemezését, a könyvvizsgãlat jelentös megallapItãsait,
beleértve a belsö kontrolinak a konywizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hiányossãgait
is.

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungária Ktt.

NyiIvántartái szám: 000202
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Partner Ka arai tag kanyvvizsgáló
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Erste Nyiltvegfl Abszo1tt Hozami AlternatIv Alapok Alapja 2016. évesjelentése

1. Az Erste Abszolut Hozamü AlternatIv Atapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid
bemutatãsa

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Klipper Alapok Alapjáról a PSZAF EN-II1/TTE-39/2010. szárnii határozata alapján
2010. április 02-ai hatállyal Erste NyIltvegQ Abszolüt Hozami Részvény Szárrnaztatott Alapra rnódosult,
majd 2013. oktöber 07-töl a PSZAF H-K-I1I-634/2013. szám6 határozata alapjãn Erste Abszolüt Hozamü
AlternatIv Alapok Alapjãra változott.

Az Alap rövidItett elnevezése

Erste Abszo1tt Hozamü AlternatIv Alapok Alapja

Az Alap tIpusa, fajtãja

Az Alap Magyarországon nyitvános forgalomba hozatal ütján létrehozoft, nyIltvégü értékpapIr befektetési
alap.

Az Atap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétöl (2007. április 17-töl) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelö

Erste Alapkezelo Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népflirdö u. 24-26.
Cégjegyzékszama: 01-1 0-044 157

Letétkezetö

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népflirdô u. 24-26.
Cegjegyzekszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Széktielye: 113$ Budapest, Népftirdô ti. 24-26.
Cegjegyzekszáma: 01-10-041373

Erste Alapkezelo Zrt. 1



Erste Nyiltvegü Abszolüt Hozamü Altemativ Alapok Alapja 2016. évesjelentése

Könyvvizsgãló

Az Alap eves jelentésének konyvvizsgálatárol a kollektIv befektetési forrnákról és kezelôikrôl, valamint
egyes pénzügyi tárgyii torvények rnódosItásáról szóló 2014. évi XVI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Atap konyvvizsgálëja: KPMG Hungária Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci üt 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-063 183
MKVK nyilvántartási szãm: 000202; Pénzugyi intézrnényi minósItési szám: T-000202/94
HitelesItö konyvvizsgátó neve: Rözsai Rezsö
LakcIme: 1022 Budapest, Felvinci (it 20.
MKVK tagsági szárn: 005879; PénzUgyi intézményi minösItési szám: E005 879/2005

Nettó eszközérték számItás tIpusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon késztil Tárgynapi eszkozáltomány
Tárgynapi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

Erste Alapkezelo Zrt. 2



Erste NyIltvegu Abszolüt Hozamü AlternatIv Alapok Alapja 2016. évesjelentése

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszk6zeinek és forrásainak tételes összetétele

ZIró eszközérték Az eszközOk Záró eszközérték Az eszközök
Megnevezés Tärgynap: 2015.12.31 teljes portf. Tãrgynap: 2016.12.31 teljes portf.

(Ft) arányában (%) (Ft) arãnyában (%)

OSSZFSFSZKOZ 2997450381 100.89% 1441213548 100.51%
Banki egyenlegek 0 0.00% 2 0.00%
Pénzforgalmi számla egyen leg 0 0.00% 2 0.00%
Lekötött bankbett 0 0.00% 0 0.00%
Atruházható értékpapirok 2 996 237 335 100.85% 1 441 815 282 100.55%
Hitetviszonyt megtestesuiö’értékpaptrok 0 0.00% 0 0.00%
Diszkontkincstáijegyek 0 0.00% 0 0.00%
MNB kotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allamkotvények 0 0.00% 0 0.00%
Allamigamnciavalrende&ezo kötvények 0 0.00% 0 0.00%
Hitelintézeti kotvények 0 0.00% 0.00%
Vállalati kotvények 0 0.00% 0.00%
Egyeb kotvények 0 0.00% 0.00%
Jelzáloglevelek 0 0.00% 0.00%
KuIThIdi kotvények 0 0.00% 0.00%

Rfszvények 0 0.00% 0 0.00%
Hazaitözsdeirészvények 0 0.00% 0 0.00%
Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00%
KulfOldirészvények 0 0.00% 0 0.00%

Ko!tekttv beftktetési ërtëkpaptrok 2 996 237 335 100.85% 1 441 815 282 100.55%
NyIltvégü alap befektetésijegye - Hazai 660 584 426 22.23% 1 003 249 775 69.97%
Nyiltvégu alap befektetésijegye - KuIfl1di 2 335 652 909 78.61% 438 565 507 30.59%
Zârtvégü alap befektetésijegye 0 0.00% 0 0.00%

Származtatoftugyletek 1 213 046 0.04% -2 072 953 -0.14%
Futures Ugyletek 0 0.00% 0 0.00%
Forward ugyletek 1 213 046 0.04% -2 072 953 -0.14%
OpciOk 0 0.00% 0 0.00%
Egyéb származtatott ugyletek 0 0.00% 0 0.00%

Fgyébeszkozök 0 0.00% 1 471 217 0.10%
Befektetési szAmla egyenleg 0 0.00% 0 0.00%
Egyéb kovetelések 0 0.00% 1 471 217 0.10%
KOTFLFZErrSEGEK -26366381 -0.89% -7324892 -0.51%
Hitelãllomãny 0 0.00% 0 0.00%
KOltségek -3927977 -0.13% -2072235 -0.14%
KulönadO -343 526 -0.01% -167 974 -0.01%
AlapkezelöidIj -384404 -0.01% -179341 -0.01%
Forgalmazoi dij -2 178290 -0.07% -1 016266 -0.07%
Letétkezelöi dij -448 472 -0.02% -209231 -0.01%
Konyvvizsgálöi dIj -374 015 -0.01% -39$ 907 -0.03%
Felugyeleti dij -199 270 -0.01% -100 516 -0.01%
KOzzétételi koltség 0 0.00% 0 0.00%

Fgyébkötelezettség -22 438 404 -0.76% -5 252 657 -0.37%

NEF[OFSZKOZERTEK 2971084000 100.00% 1433888656 100.00%

Befektetési jegyek darabszáma 3 007 197 529 1 484 084 926

Fgyjegyre jutO nettó eszközérték 0.9880 0.9662

Erste Alapkezelö Zrt. 3



Erste NyIltvegü Abszohtit Hozamü Alternatfv Alapok Alapja 2016. évesjelentëse

3. A forgalomban lévô befektetési jegyek száma

Targyidoszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

forgalomban Iévã befektetésijegyekszáma 2016.12.31-en (db) 1 484084926

4. Az egy befektetési jegyre esö nettó eszközérték

Egy befektetésijegyre esö nettó eszkozértëk20l6.12.31-én (Ft) 0.9662

5. A befektetési alap összetétele

Kategoriák arãnya az összes eszközre vetItve
Meg netezes

2015.12.31 2016.12.31 Vãltozãs

A tOzsdén hkatalosan jegyzett ãtruházható értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

Mäs szabIyozoft piacon forgalmazoff ãtruházhatö értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

A közelm6ltban forgalomba hozoft átruházhatö értékpa1irok 0.00% 0.00% 0.000/a

FgyébitruházhatOértékpapirok 99.96% 100.04% 0.08%

Hitehiszonyt megtestesItö értékpapIrok 0.00% 0.000/a 0.00%

Az értékpapIrokat a kategoriãkban megjeleno tulajdonságok szerint közöljuk — igy az egyes kategoriak között átfedés

]ehetsëges — az arányukat a mér]eg foosszeghez (összes eszközhoz) viszonyitva határoztuk meg.

Az Alap év végén rendelkezett zãrott értékpapIrokkal.

6. A befektetési alap eszközeinek alakulãs a tãrgyidöszakban

A befektetési alap eredménykimutatãsa
adatok ezer forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

1. Pénzugyi müveletek bevëtelei 320 378 265 025

11. PenzugyimOvetetekrãfordItásai 248737 188799

III. Egyéb bevételek - -

IV. Mukodësikoltségek 42215 26123

V. Egyebráforditások 2283 1476

VI. Fizetett, fizetendö hozam - -

VII. Tärgyévi eredmény 27 143 48 627

Erste Atapkezelö Zrt. 4



Erste NyIltvégü Abszoltjt Hozamü Alternativ Alapok Alapja 2016. ëvesjelentëse

Az eredménykimutatás adatainak részletes bemutatása

Az AIap2OJ6. é4 bevételei
adatok ezer forintban

, .. Ebböl pénzügyileg realizáltMegnevezes Osszes bewtel
bewtel

Pénzügyi mflveletek bevétele összesen 265 025 265 025
- Kamatbevétel pénzintézettöl 173 173
- ErtékpapIrok kamatbevétele 152 346 152 346
- Részvények osztalékbevétele - -

- ErtékpapIrok ãrfolyamnyeresége - -

- Realizált deviza árfolyamnyereség 1 1 985 11 985
- Hatãridös müveletek nyeresége 100 521 100 521
Fgyfbbevételek - -

- Egyéb bevétel - -

Az Alap 2016. évi k6ltségei, ráfordItãsai
adatok ezer forintban

, .. ...... EbböI pénzugyileg realizált
Megnevezes Osszes koitseg, raforditas

koitsegek, raforditasok

Pénzügyi miIveletek ráfordItásaösszesen 188 799 188 799
- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- ErtékpapIrok kamatvesztesége 127 242 127 242
- Ertékpap Irok árfolyamves ztesége - -

- Realizált devizaárfolyamveszteseg 10 815 10 815
- Hatâddös mflveletek vesztesége 50 742 50 742
- ErtékpapIrok kö1csönzsi dIja - -

Mflködési koltségek összesen 26 123 24 165
- Alapkezelöi dij 3 241 3 056
- Letétkezelöi dIj 3 782 3 566
-forga1mazâsidj 18367 17318
- Hirdetés, kozzététel koltsége - -

- Bank és nyomtatvány koltseg 3 3
- Konyvvizsgãlái dj 508 -

-MegbIzñsidIj 179 179
-Eljãrãsidij 43 43
FgyébrãfordItãs összesen 1 476 1 205
- Egyeb rãfordItãs - -

- Felugyeleti dj 539 438
-KutönadO 937 767

Nettój6delem I 48 627

Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetësein elért nyereséget üjra befekteti. A hozam a befektetési
jegyek nettó eszkozértëkének emelkedésén keresztul mérhetö. A befektetök a befektetési jegy visszaváltásakor
realizálják az elért értéknovekményt.
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A tôkeszãmla vãltozãsai
adatok forintban

Megnewzes 2015.12.31 2016.12.31

Tárgyidoszakban eladott befektetésijegyek száma 643 865 812 37020646

Tárgyidoszakban visszaváltott befektetésijegyekszáma - 1 512 263 106 - 1 560 133 249

Visszavásárolt befektetësijegyek értékkulOnbözete 12 534015 38 099 817

Eladott befektetesijegyek ërtëkkUlönbözete - 2 990 938 - 875 372

Ertékelési kulonbözet tartaléka 88 708 988 - 11 237 243

Ozieti evi eredmény 27 143 120 48 627 725

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése
adatok forintban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

Ertékelési kulonbozet tartaléka 88 708 988 - 11 237 243

Ertékpapirokãllomãnya 2909247581 1 451 630339

ErtékpapIrok értékelési kulönbözete 87 495 942 - 9 172 276

Kovetelésekãllománya - 1 471 217

Kovetelések értékelés I kulönbözete - -

Pénzeszközök állománya -

Pénzeszközök értékelési különbözete (devizaárf vãltozâsböl eredö kül.) - -

SzArmaztatott Ugyletek értékelési kulönbözete 1 213 046 - 2 064 956

Kotelezettsëgeknek ërtékelési kUlonbözete nincs.

7. Az Alap nettö eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutö nettö eszközértékének
alakulása a megelözô három év végén

adatok forintban

Eszközérték érnyességi dãtuma
Nefté eszközérték

Egy befektetesi jegyre jutö nettO

(honap utolso munkanapja) eszkozertek

2013.12.31 674620557 0.9408

2014.12.31 3827479563 0.9876

2015.12.31 2971084000 0.9880
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8. A származtatott ugyletek részletes leIrása a tãrgyidöszakban, kategóriankénti bontãsban,
feltüntetve az ezekbôl eredô kotelezettségvállalãs osszegét

fszközérték érnyességi dátuma Fszköz
Mennyiség (deizában

Fszkizérték (HUF’)
kifejezw)

2016.01.31 EURHUF 8465956 18920298

2016.01.31 USDHUF 0 0
2016.01.31 GBPHUF 0 0

20 16.02.29 EURHUF 7 623 490 -5 694 068

2016.02.29 USDHUF 0 0
2016.02.29 GBPHUF 0 0

2016.03.31 EURHUF 7078846 -17513195

2016.03.31 USDHUF 600000 2655093
2016.03.31 GBPHUF 0 0

2016.04.30 EURHUF 6738539 -8380314

20 16.04.30 USDHUF 600 000 4 236 062
2016.04.30 GBPHUF 0 0

2016.05.31 EURHUF 6149942 -21 190553

2016.05.31 USDHUF 0 0
2016.05.31 GBPHUF 0 0

2016.06.30 EURHUF 6 253 269 -22 318 149

2016.06.30 USDHUF 0 0
2016.06.30 GBPHUF 0 0

2016.07.31 EURHUF 6104348 18362421
2016.07.31 USDHUF 0 0
2016.07.31 GBPHUF 0 0

2016.08.31 ELJRHLJF 5222948 28311896
2016.08.31 USDHUF 480 000 -1 378 596
2016.08.31 GBPHUF 0 0

20 16.09.30 EURHUF 5 222 948 1 227 393
20 16.09.30 USDHUF 480 000 -617 389
2016.09.30 GBPHUF 0 0

2016.10.31 EURHUF 5 699400 -3 370 788
2016.10.31 USDHUF 0 0
2016.10.31 GBPHUF 0 0

2016.1 1.30 EURHUF 4667738 -8505669
2016.11.30 USDHUF 0 0
2016.11.30 GBPHUF 0 0

2016.12.31 EURHUF 1 330598 -2064956
2016.12.31 USDHUF 0 0
2016.12.31 GBPHUF 0 0
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9. A befektetési alapkezelö müködésében bekövetkezett vãltozások, valamint a befektetési
politika alakulására ható fontosabb tényezök bemntatãsa

9.1. A gazdasãgi folyamatok rövid ãttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezôk

2016. 1 negyedév

A 2016-os ev elsö negyedëvenek nyitö es zárO adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a

negyedëv során osszessegeben inkãbb negativ irãnyü, de csak kismértêkQ elmozdulãs volt lãthatO. Azonban ez a fajta

osszegzés meglehetosen csalOka, hiszen a részletes adatokat vizsgãlva mar láthatOvá vãlik, bogy februãr kozepéig a

tokepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt követöen jött csak a felgyogyulasuk, amely tobb esetben pozitivvá

változtatta a negyedeves szintü index elmozdulásokat. A legj&entosebb tengerentli reszvenyindexek is a negyedev

során vegyes iranyba vãltoztak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: mInusz 2,75%). Az euröpai fejlett

piaci indexek azonban az amerikai mutatOknãl általában gyengebben teijesitettek. A nëmet DAX 7,24%-kal csökkent és

az átfogo eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsö negyedeveben a tavalyi évben remek teljesItményt

nyüjtö magyar BUX index tovãbbra isjöl szerepelt és 10,58%-kal emelkedett, mely igy a 2015-os tObb mint 40%-os

teljesItmenyével egyutt mar egy nagyon impresszIv emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyag árak magára

talãlãsával parhuzamosan a fejlOdO piacok teljesItmenyet reprezentalo MSCI Emerging index is erösOdott (Qi:

+5,37%). A jennek a dollárral szembeni erOsodése (6,36%) viszont a japan Nikkei225 tözsdeindex gyengUlésevel (-
11,95%)jãrt egyuft.

Az euröpai es az amerikai részvénypiacoktOl eltéröen az illampapirokat folyamatosan keresték a befektetök. Azzal

párhuzamosan, ahogyan ëv elejétOl a fED-tOl várt idei kamatemelések szãma az eredetileg vail négy kamatemelésröl

fokozatosan lecsOkkent, az amerikai 10 eves ãllamkOtvënyek hozama is kOzel fél százalékkal mérséklOdOtt, melynek

eredményeként a mirciust 1,78%-on zártãk. Az euröpai ãllampapir hozamok az ECB ãllampapir-vásãrlásának hatãsára

szintén csOkkentek. Ennek eredményeként a német JO eves állampapIr hozam a negyedév végére mar csak 0,16%-on

alIt (QI vált.: -0,47 szazatékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,24%-ta (QI vátt.: -0,36 százalékpont) esett. A

nemzetkOzi kotvenypiaci optimizmusnak megfeleloen a magyar állampapIrok esetében is csOkkentek a hozamok,

melynek eredményeként a magyar kOtvényindexek 3% fOlOtti negyedëves teijesItményt nyüjtottak.

Az arupiacokon az elmalt negyedév sorin azt Iáthattuk, bogy az év eleji mélypont után a negyedév végére az olaj ára a

tavalyi zãrôértéke fOlé kapaszkodott és a mãrciust mar a 40 dolláros szint kOzelében zãrta, mely a brent esetében

6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedéves emelkedést jeientett. Az arany ara a negyedév sorén szintén

emelkedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedeves elmozdulãs). A vizsgalt idöszakban a föbb devizaparok esetében

a dollar és ajapan jell gyengUlt, Igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengulés), mig az USDJPY 112,5-en (6,3%-os

gyengflles) zárt. A forint az euröval szemben nem mutatottjelentös negyedeves elmozdulast, és mircius 31-en 314,16-

es szinten alit.

A negyedev soran a fejlett piaci és a hazai allampapIr piacok szempontjabOl is meghatarozO volt a fejlett jegybankok

varakozasaiban, illetve monetaris kondIcióiban tOrténO valtozasok. Március elején az eurOpai jegybank tovãbb lazitotta

az addig is meglehetOsen laza monetáris kondIciôit. Ennek soran az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ra vagta,

mikozben az 0/N betétetekre fizetettjegybanki kamat minusz 0,4%-ta csOkkent (ezt megelazöen mInusz 0,3% volt).

Az ECB dontésének fontos pontja volt, hogy a havi kotveny-visszavasarlasra fordItott osszeget felemelte 60 milliárd

eurOról $0 milliird eurára. Ez - tekintettel a visszavasarlasi program jOvO marciusra tervezeil kifutasara - az Osszesen

visszavasarolt kotvények volumenét +240 milliard euróval megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB

egy-egy kotvénysorozatböl csak korlátozott mértékben vasarolhat, ez a lépés mar Onmagiban azt eredmenyezhette

volna, bogy az európai jegybank a program végére beleOtkOzhet a fenti sorozatonkenti visszavasarlasi limitbe, Igy

részben ennek elkerülëse végett, a visszavasarlasi programot kiterjesztette ajO minOsitésfl vallalati kotvenyekre is, mely

üjabb 900-1000 milliard euröval bOvitette a visszavasarlassal potencialisan érintett értekpapirok korét. A fenti lépések

meg kiegeszItésre kerUltek a TLTRO program feltételeinek jñniusi megvaltoztatasaval, melynek eredmenyekepp azok

az eurOpai bankok, akik vallaljak, bogy a hitelvolumenüket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatan 4 eves

futamidejU j egybanki forráshoz j uthatnak.
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Mindeközben az amerikai kamatemelési várakozãsok is osszeomlottak, hiszen 2015 végén a FED ãltal kommunikált 4
emeléssel szemben rnãrcius végére mar az amerikai jegybank sem vail 2016-ra 2 emelésnél tobbet, mig a piaci
várakozãsok pedig meg enol is elmaradtak. A fenti események hatására a dollar is gyengulni kezdett. Ez a támogatö
nemzetkozi monetáris kornyezet, - továbbã az MNB márciusi infliciOsjelentésëben szereplö 2016 tekintetében 0,3%-os
eves atlagos inflãciOt jósolO elörejelzés - a magyar jegybank számára is Iehetövé tette egy kamatcsokkentési cikius
üjbOli beindItãsát.

2016. II. negyedev

A 2016-os év mãsodik negyedévében a tökepiaci indexek esetében ãltalãban nagy volatilitãs mellett osszessegeben
csak kismértékü, vegyes irãnyO elmozdulást láthattunk. A legjelentösebb tengerentüli részvényindexek is oldalaztak,
igy az S&P500, a D]IA 1-2 szãzalék kozötti mértékben erösodott, mIg a Nasdaq Composite fél százalékkal
mérséklödott. Az europai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalansãg miaft az amerikai mutatöknál
gyengebb teljesItményt mutattak. A német DAX és az átfogö európai index a DJEU5O is 2-5 szãzalék közötti
mértékben eseil. 2016 elsö negyedeveben és a tavalyi évben is remek teijesitményt nyUjtO magyar BUX index
oldalazásra váltott és a második negyedévben fél százalékkal csokkent. A fejlefl piaci oldatazãshoz hasonlóan a fejlödô
piacok teljesItményét reprezentilO MSCI Emerging index a vizsgált idöszakban is kismértékben gyengult (-0,32%). A
jen a dollárral szemben 8%-kal erösödött, mig a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonló mértékben (7 százalékkal)
csökkent.

Az európai es az amerikai részvenypiacoktól eltéräen az allampapIrokat - a Brexitet követö elbizonytalanodas nyomãn -

inkább vették a befektetök. A FED-töl év elején idénre várt négy kamatemelési dontés szãminak fokozatos
csokkenësével pãrhuzamosan a mésodik negyedevben az amerikai 10 eves államkotvények hozama is 0,3 szãzalékkal
mérséklödött, melynek eredményeként a kotvények a jüniust 1,48%-os hozammal zártãk. Az euröpai allampapir
hozamok az ECB ailampapir-visãrlásinak hatásãra az év sorãn szintén csokkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miatt a félév végén üjabb lenduletet kapott. Ennek eredményeként a német 10 eves áitampapIr hozam a negyedev
végére mar csak minusz 0,13%-ra, mig az olasz 10 eves hozam 1,28%-ra esett. A nemzetkozi kotvénypiaci
likviditasbosegnek megfeleloen az idei év soran osszességében a magyar allampapirok esetében is csökkentek a
hozamok, melynek eredmenyeként a magyar kotvenyindexek 3% fOIofti teijesitmenyt nytjtoftak, azonban a mãsodik
negyedévben - a Brexit fenyegetettseg miatt is - fokozOdO befektetöi bizonytalansãg miatt fél szazalek körUli
csökkenést tudtak csak felmutatni.

Az árupiacokon az elmilt idöszakban azt lãthattuk, hogy az év eleji mélypont után az olaj ãra a tavalyi zárö értéke fOlé
kapaszkodott és a negyedevet mar az 50 dolláros szint közelëben zárta, mely a brent és a crude esetében is 30% körUli
eves emelkedëst jelentett. Az arany ara az elmiilt hónapokban osszessegében tovább erösödött, es eves szinten jünius
végéig Igy 25% koruli emelkedëst tudhat magaenak.

A deviza-arfolyamokat vizsgalva Iátható, hogy a második negyedévben a dollar az eurOhoz képest kissé (2%-os
mértëkben) erösödött, igy a félévet az EURUSD 1,1 1-en zarta. A mãsodik negyedévben a forint az eurOval szemben
kissé gyengult, ësjünius 30-an 316,16-as szinten alit.

A negyedév soran a Fitch Ratings-nél megtortént Magyarorszag befektetési kategoriaba sorolása. A felminösItésunket
az indokoihatta, hogy a csökkenö növekedési kilatasok ellenére továbbra is tarthatO a koltségvetés, az Erste-EBRD
uzlet megkotésëvel megtortënt a bankrendszerrel valO kiegyezés, az allamadosag trendje GDP arãnyosan csökkenö,
tovabba a svájci frank hitelek kivezetésével csokkent kulsö serulekenyseg azt eredményezte, hogy a magyar ailampapir
befektetések kockazata a korabbiakhoz képest számottevöen csokkent.

Ha az európai fejlemenyeket is megnezzuk, ügy ajOnius 23-an tartott, az EU tagsag fetulvizsgaiatat kezdeményezo brit
nepszavazas iehetett a negyedev egyik Iegnagyobb hatásii hire. A brit szavazOk 72%-os részvétel mellett 48,1-51,9%-os
megoszlassai eiutasItottik az uniós tagsãguk fenntartasat. Altalánossagban az volt tapasztalhatO, hogy a kilépés melleti
az idösebb, nem varosban lakö angol allampoigarok szavaztak, mIg a skötok vagy az északirek onmagukban az EU-ban
maradás mellett voksoltak. A szavazást követäen a briteknek 2 év all rendeikezésOkre, hogy az Euröpai UniOval valO
gazdasagi, jogi és penzugyi kapcsoiataikat ujratargyaljak.
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2016. 111. negyedév

A 2016-os év harmadik negyedëveben a tökepiacokon általában az árfolyamok pozitiv irányü, de csak kisebb mértékü,
10% alatti emelkedését tapasztalhattuk. A negyedév során a legjelentösebb tengerentüli részvënyindexek is - bar eltérö
mértèkben, de egységesen - ernelkedtek (S&P500: +3,31%, DJIA: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az euröpai fejlett
piaci indexek hasonlôan az amerikai mutatókhoz szintën jOl teljesitettek. A német DAX 8,58%-kal erósödött és az
atfogo európai index a DJEU5O is 4,80%-kal emelkedett. 2016 harmadik negyedévében a tavalyi ëvben és idén is
remek teljesItményt nyãjtO magyar BUX index tovãbbra is jOl szerepelt és 5,08%-kal növekedett, mely igy a 2015-os
tObb mint 40%-os teljesItményével egyuft az idei tobb mint 15%-os erösodése utãn, mar egy nagyon impresszIv
emelkedést tudhat maga mOgott. A nyersanyagárak a jilliusi gyengelkedesuket augusztusban es szeptemberben
Iedolgozták és a negyedevet kvãzi nullszaldOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zãrtãk. A befektetöi kockázati étvágy
erOsOdésével párhuzamosan a fejlödO piacok is magukra találtak és a fejlödO piacok teljesitményét reprezentãló MSCI
Emerging index is erösOdott (+8,32%), mikOzben az arany stagnált (mInusz 0,36%). A negyedév sorãn ajen a dollárral
szemben kismértékben erösOdott (1,83%), ami meg nem rontotta el a tOzsdei befektetök hangulatát es Igy a japan
Nikkei22S tOzsdeindex is emelkedett (+5,61%).

Az európai és az amerikai reszvenypiacoktól eltérOen a fej left piaci állampapIr hozamok - a korãbban mir kialakult
alacsony szintjeikröl — csak csekély mértékben változtak a negyedev folyamán, bar az amerikai 10 eves
államkotvények hozama szeptember 30-an 1,60%-on alit, ami 0,11 százalékpontos emelkedés a félév végi szinthez
képest. Az európai állampapir hozamok az ECB folyamatos állampapir-vasarlasanak hatására viszont szinten maradtak
vagy minimãlis mërtékben meg tovãbb csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves állampapir hozam a
negyedév végére minusz 0,05%-on alit (Q3 vãlt.: 0,00 szizalékpont), mfg az olasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 vãlt.: -
0,09 százalékpont) mérséklOdOft. Az alacsony fejlett piaci hozamkOmyezet miaft a relative meg ,,magas” hozamü
magyar allampapIrok jól teljesitettek es a magyar kotvenyindexek 2,3-2,5% kOzOfti negyedeves teijesitmenyt
nyitjtoftak. A forint az eurOvai szemben tobb mint 2%-kal erösOdOtt és szeptember 30-an 309,15-Os szinten alit.

2016. IV. negyedév

A 2016-os év utoisO negyedeveben a tokepiacokon általában az ãrfoiyamok pozitIv iranyu eimozdulásãt
tapasztalhattuk. A negyedev sorãn a legjelentOsebb tengerentüli részvényindexek is - bar eitérO mertekben, de
egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: + 1,34%). Az euröpai fej left piaci indexek
az amerikai mutatöknál meg erösebb negyedevet tudhatnak maguk mOgOft. A német DAX 9,23%-kal erösOdOft és az
atfogo európai index a DJEU5O is 9,60%-kal emeikedeft. 2016 negyedik negyedeveben a tavaiyi évben és idén is remek
teijesitmenyt nyOjtO magyar BUX index tovãbbra isjól szerepelt és 12,57%-kal nOvekedett, mely a 2015-Os tObb mint
40%-os emelkedése utãn idén is 34%-kal erOsOdOft és Igy egy meglehetOsen impressziv kétéves emeikedést tudhat
maga mogott. Az olaj ara a negyedik negyedevben 10% rolofti mértékben emelkedett, melynek hatasara a Brent és a
Crude is 55 dollar kornyékén, az eves csOcsuk kOzelében zart. A negyedik negyedevben a fejlOdO piacok teijesitettek
gyengebben és a szektor teljesitmënyét reprezentalo MSCI Emerging index kOzel 5%-kal csOkkent, mikozben az arany
jelentösen, 10% fOlOfti mértékben veszteft az ertekébol. A negyedev sorãn a jen a dollarral szemben gyenguit (-
15,25%), ami ajapan Nikkei225 tOzsdeindex hasoniö mertekti erOsOdésével (+16,20%)jart egyuft.

Az európai és az amerikai reszvénypiacoktói elteroen a fejieft piaci illampapir hozamok - a koribban mar kialakult
alacsony szintjeikrOi - viszonylag jelentOs mertekben emelkedtek a negyedev folyamãn. Az amerikai 10 eves
ailamkotvenyek hozama december vegen 2,44%-on alit, ami 0,84 szãzalékpontos novekedés a szeptember vegi szinthez
kepest. Az amerikai hozamok jeientOs megemeikedésenek nagyobb része az üj arnerikai einok megvalasztasa utãn
kOvetkezett be. Az eurOpai allampapir hozamok az ECB folyamatos allampapir-vasarlasai elienére szintén emeikedtek.
Ennek eredmenyeként a német 10 eves allampapir hozam a negyedev végere 0,21%-on iit (Q4 vait.: +0,34
szazaiekpont), mIg az oiasz 10 eves hozam 1,82%-ta (Q4 valt.: +0,63 százaiëkpont) emeikedeft. Azonban meg ezen a
korabbinal magasabb hozamszintek melleft is nehéz azt elkepzeini, hogy azok a befektetOk, akik a 10 eves német (vagy
akar oiasz) illarnkOtvényeket most megvasaroljak es azt a futamidO vegeig megtartjak, realizaihatnak-e barmifele
realhozamot az ECB 2%-os inflãciOs cëija meliett. Az aiacsony fejiett-piaci hozamkOrnyezet miatt a relative meg
,,magas” hozamñ magyar ailampapirok vegyes teljesItményt nyOjtoftak - a hozamgOrbe eleje esett, mig a vege
emelkedett, vagyis a gorbe meredekebbé valt — amely a magyar kotvényindexek 0,7% kOrüii negyedeves emelkedeset
okozta. A forint az eurövai szemben kevesebb, mint 1%-kal gyengUit és az évet az EURHUF kurzus 311,69-en zarta.

November s-an az amerikai einOkvalasztason nyert a tOkepiacok szempontjaboi eiOzetesen komoly fenntartisokkal
kezelt jelOit, majd a december 4-en tartoft olasz es az osztrak népszavazãst megelOzoen a referendumok varhato
kimenetele borzoita a portfOlio managerek idegeit. Az azonban megfigyelheto, hogy az esemenyek bekOvetkeztét
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követöen, meg negatIv kimenetel esetën is csak meglehetösen mérsékelt volt azok tokepiaci hatása. Trump
megvãlasztasãra adoft negatIv részvénypiaci reakciö csak egy napig tartott, akárcsak az olasz kormãnyfö lemondásãt
eredményezö referendum (devizapiaci) hatisa. A kotvenypiacokra gyakorolt hatis ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emelkedése ezidaig az USA-ban is 1%-on belül maradt.

A fentiekben emlitett konkrét eseteken tülmenöen általinosságban is elmondhatö, bogy az elmñlt idôszakban a
világpolitikában történtek olyan vãltozãsok, melyek meg 10 évvel ezelött is nagy valoszIn(iséggel eros hatãst
gyakoroltak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatäsa csak kismértékU es ráadisul általában csak átmeneti
jellegfl. A konkrét - a régiOnkat érintO - események kOzfll eleg csak az orosz-ukrin hãborOs konfliktusra, vagy a tOrök
puccskIsérletet kOvetO tOrOk-orosz egymasra talãlãsra illetve Torokorszag nyugati hatalmaktól történO elfordulásãra
gondolni, de ide tartozik az Oj amerikai elnOk NATO védelern korlatossägãval kapcsolatos allásfoglalása vagy a Brexit
Is.

A politikai oldalrOl jovO fenyegetettsegekre a piacok lãthatOan nem tudnak reagalni és ezek a kockãzatok az
irfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, bogy a nagy jegybankok monetáris lazItása eredményeként az
intézményi befektetok és a bankok ,,fuldokolnak” a likviditásban és Igy minden korrekciOt vãsãrlãsra hasznãlnak fel.
Ugy tOnik, bogy a jegybankok által a rendszerbe pumpãlt pluszlikviditás leradIrozta a várhatO hozamok
eloszlãsffiggvenyenek negatIv kimenetelO véget, es Ogy tünik mintha eliminálta volna a befektetök vesztesegektOl valO
félelmét. Azonban mivel a befektetOi hozamvadãszat kiváltO oka a laza jegybanki politika, igy annak esetleges
szigorodisa vagy csak egy szigorodasra szimItO befektetoi hangulatviltozis is gyors befektetöi paradigmaviltist és
hirtelen visszarendezOdést eredményezhet a tOkepiacokon.

Ha az amerikai monetiris politika elmilt negyedéves, illetve virható jOvöbeli viltozisit vizsgaljuk, Ugy meg kell
emlItenUnk a FED decemberi 25 bizispontos kamatemelését, melynek eredmenyekent az amerikai alapkamat 0,75%-ra
emelkedett. A piacokat a kamatemelés ténye nem lepte meg, hiszen az elozetes vãrakozisok szerint a piaci szereplOk
szinte 100%-os valószInOséggel emelésre szimItottak.

Ha az euröpai monetiris politika viltozisait is megnézzuk, igy azt lãthatjuk, bogy az ECB december 8-in dOntOtt a
kotvényvisirlisi programjinak folytatisirol. Ennek keretében iprilistOl tovibbi 9 hOnapra meghosszabbItotta a
programot, bar a kotvenyvisirlisok mirciusig havi 80 milliird eurOs Osszegét iprilistol havi 60 milliird eurOra
csOk]centette. A dontés kovetkeztében az idei évben az ECB tovibbi 540 milliird eurO keresletet teremt az eurOpai
itlampapIrok, illetve a befektetési kategOriis villalati kotvények irint. Az ECB azt is bejelentette, hogy ezentOl a
visirlisainil az overnight betéti kamat (minusz 0,4%) nem jetent visirlisi limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alafti hozam melleft nem visirolhatott kotvényeket, azonban ez korlit ajOvOben mir nem éI.

9.2. Az Alapkezelô müködésében bekövetkezett változások

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os kOzvetett tulajdoniban illO tirsasiga, mely
stratégiai irinyItisi feladatai melleft biztositja az alap-, és vagyonkezelési uzletig infrastruktOrijit.

A Tirsasignil sem az irinyItisi struktOriban sem a tevékenységi kOrében jelentös viltozis nem kovetkezett be az idei
év sorin. A Tirsasig 2014. jOlius 21-en a Kbftv. 203.-inak (I) bekezdése atapjin nyilatkozatoft tett, bogy a
Befektetési AlapkezelO a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.

2016. mircius 7-ével a Tirsasig kizirolagos tulajdonosinak (EAM) szekhetye A-I 100 Vienna, Belvedere 1. Ausztriira
viltozoft. 2016. jUnius 13-in a Tirsasig tulajdonosa (EAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) igy hatiroztak, hogy a Ringturm Alapkezelot beolvasztjik az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) és VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. januir 1-
je Ota. A beolvadis következtében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzeft az
EAM-ben.
A FOvirosi Torvényszék CégbirOsiga a cg. 01-10-044157/168. szimCi vegzésevel 2012.04.12-tot hatilyosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az alibbi viltozisokat:
- A Tirsasig angol nyelvQ elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tirsasig német nyelvfl elnevezése tOrlésre kerlilt.
A Tirsasig szekhelye: 1138 Budapest, NépfUrdO u. 24-26. 9. em.
Weblapja: www.erstealapkezelo.hu
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Tirsaság tulajdonosai és szavazati arãnyuk 2016. december 31 -en:
Erste Asset Management GmbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
Austria
Tulajdonosi arány: 100%
Szavazati arány: 100 %

A 2016-os évben az Alapkezelö palettãjában a tökevédelmet nyiijtó pénzpiaci és rövid kotvény alapok befektetési
politikãja az év folyamán megváltozott ës a tökevédett megnevezés kikerUlt az alapok nevéböl. Az Erste Alpok Ingatlan
Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikája, mind elnevezése megváltozoft 2016.
december 27-ével. Az üj megnevezes Erste Duett Alapok Alapja lett.

Az év során az Alapkezelö egy alapját szOntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, aminek megszOnési
dátuma 2016. jünius 3-ãra eseft. Az év során az Alapkezelö két üj befektetési alapot indItott 2016 augusztusában az
Erste Nyiltvegü Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapjit és az Erste NyIltvégü Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelo kisebb módositisokkal, de megtartotta a megelözö évben kialakitott befektetési
alapjainak palettajat. Az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt ãllominya az elsö két hónapos csokkenést kovetöen
kozel folyamatosan emelkedett, mIg az ev végi 931 milliárdos állományt el nem érte. Ezzel eves szinten 4. I 8%-kal nöft
az Alapkezelô befektetési alapokban kezelt allománya.

A befektetési alapok piacára vegyes hatässal volt a tavalyi évben az értékpapir piacok hektikus teljesItménye.
Meghatározo volt az eszkoz- és befektetési alap tIpusok közötti ãtrendezödések. Jelentös kiãramlás volt tapasztalható a
likviditãsi és pénzpiaci alapokbOl, mig számottevöen az ingatlanalapok tudtak csak nöni az ëv során. A teljes év
folyamãn a befektetési alapokba 149 milliãrd tökekiáramlãs volt tapasztalható, ami fordulO évet jelent a korãbbi évek
nettó tökebeáramlásãhoz képest.

Az Erste Alapkezelö 4.2%-os befektetési alap állománynovekedésével év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvános befektetési alapok piacán. Ez az egy évvel megelözô adathoz képest 0.68 szazalékpontos emelkedést
eredményezett, amivel a harmadik legnagyobb alapkezelobol a mãsodik legnagyobb alapkezelové tudott elörelépni a
magyar alapkezeloi piacon.

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

adatok forintban

Megnevezes Osszeg

2016. évre kifizetettjavadalmazás teijes osszege 473 547 000

- Teijes osszegböl a rogzItettjavadalom 391 893 000

- Teijes osszegbol a változö javadalom 81 654 000

- Teljes osszegbOl a vezetökjavadalmazása 92 340 000
- Teljes osszegböl az ABA kockãzati profiljára tevékenysëguk révén lényeges hatãst gyakorlok

javadalmazása 252 781 000

Kedvezményezettek szama 37 fö

Kifizetett nyereségrészesedés 0
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11. Az AlternatIv Befektetési Alap (ABA) illikvid eszközeinek, likviditãs kezelésének és
kockázatkezelésének bemutatása

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

b) Az ABA az adott idöszakban Iikviditáskezelésével kapcsolatos j megállapodást nem kotott.

c) Az ABA kockãzati proflija a mültbeli hozamok szörásán alapuló SRRI mutató szerint 4-es kockãzat/nyereség profilü
besorolãst kapott az indulása óta eltelt idöszak visszatekintö heti hozamainak szörOdãsa alapján. Ez az Alap adoft
esetben nem megfelelo olyan befektetök szãmãra, akik 3 even belul ki akarjik venni az Alapböl a pénzuket.

Az Alapkezelo nyomon követi és men az ABA-vat kapcsolatban fennállO potenciális kockázatokat, ügy, mint piaci
kockãzat, partner kockázat es likviditãsi kockãzat. Az Alapkezelö rendszeresen ellenörzi az Alap tikviditását, tovãbbá
azt is, hogy a befektetési stratégia osszhangban van-e a visszavãltási politikával. A portfölióba vásárolt eszkozok
kiválasztása sorãn azok likviditãsi profilja is meghatározásra kerUl, amit folyamatos felulvizsgálat követ, hogy az Alap
befektetéseinek tikviditisi profilja megfeleljen az Alap kotelezettségeinek. Az Alapkezelo rendszeresen stresszteszteket
végez, mind rendes, mind rendkivUli likviditási feltételek metlett, amivet nyomon tudja kovetni alapjainak likviditãsi
kockázatát.
Amennyiben a likviditást veszélyezteto rendkIvuli helyzet alt elö, ügy a kockázatkezetës haladéktalanul dontési
javaslatot terjeszt az Alapkezetö dontesrejogosult vezetö tisztsegviseloi elé.

12. Az ABA nevében alkalmazható tôkeáttétel mértékében bekövetkezö változások
bemutatãsa

Az ABA nem alkatmaz tökeãttételt.

13. Az Alap sajãt illetve, portfoliójában szereplö befektetési alapokat terhelô befektetési
alapkezelési dIj ak legnagyobb mértéke

.. . .. . . Alapkezelësi dij
Fszkoz megnevezese Nemzetkozi azonos Ito

merteke

AEGON Atfa Származtatott Befektetési Alap HU0000703970 2.00

Allianz Discovery Europe Strategy LU0384022694 1.80

BlackRock Strategic Fund European Absolute Return Fund LUO4I 1704413 1.50

BNY Mellon Global Real Return Fund IEOOB4Z6MP99 1.00

Concorde Columbus Globális Ertékalapü Származtatott Befektetési Alap HU0000705702 2.25

Erste Pénzpiaci Alap HU0000702006 0.50

MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund LU0333226826 1.50

Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund LU036049103$ 0.80

OTP Abszo lOt HozamNyiltvégO Származtatott Alap HU0000704457 2.00

OTP Supra Szñrmaztatott Alap HU0000706379 2.00

Platina P1 Származtatott Befektetési alap B sorozat HU0000709969 2.00

Schroder International Selection Fund -European Alpha Absolute Return LU0995125985 1.00

UBS (Irl) Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short Fund 1E008841P542 0.75

Frste Nyiltvégü Abszolát llozamü AlternativAlapok Alapja 11U0000705322 1.00

*Alapkezetesi dij maximális mértéke.

Erste AlapkezelO Zrt. 13



Erste NyIltvegfl Abszolüt Hozamü AlternatIv Alapok Alapja 2016. eves jelentëse

14. Az értékpapIr-finanszIrozási ügyletek bemutatãsa

Az Alap a tãrgyevben nem alkalmazott az értékpapir-finanszirozási Ugyletek ës az üjrafelhasznãlãs átláthatosãgárol,
valamint a 64$/2012/EU rendelet módositásárOl szOló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti es tanãcsi
rendeletben meghatarozott ,,értékpapfr-finanszIrozasi ugyletet”.

Budapest 2017. április 26.
Erste A!pkczelo Zrt.

1138 Budapest, Nápturoö u. 24-26,

Irste Alap ezef(
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