ERSTE EURÓPA TOP50 KÖTVÉNY

100%-os Tőkevédelem és kiemelkedően magas részesedés az
európai részvénypiac növekedéséből! A maximálisan elérhető
hozam nem korlátozott.

Az Európa TOP50 Kötvényt az Ön figyelmébe ajánljuk, amennyiben:
 Önnek fontos a tőkevédelem, hiszen a részvénypiactól függetlenül, a kötvény lejáratakor
biztosított a befeketett tőke visszafizetése;
 Önnek fontos a biztonságosan elérhető magas hozam lehetősége is, hiszen a kötvény
kiemelkedően magas részesedést tesz lehetővé az európai piac növekedéséből;
 Ön vonzó befektetési lehetőségként tekint a fejlett európai piacra;
 Ön egyszerű és biztonságos befektetési formát keres.
 Ön szeretné optimalizálni kamatadó-fizetési kötelezettségeit, hiszen a kötvény Tartós
Befektetési Számlára és Nyugdíj-előtakarékossági Számlára (NYESZ-R) is jegyezhető.

Az Európa TOP50 Kötvény legfőbb kockázata:
 a tőkegarancia csak a futamidő végén érvényes, így a lejárat előtti piaci ár nem feltétlenül
garantálja a befektetett tőke visszafizetését.
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Az index rövid leírása
A Dow Jones EURO STOXX 50 Index Európa vezető vállalatait magában foglaló index, amely
lehetővé teszi, hogy Ügyfelünk kötvényein keresztül az eurózóna 50 kiválasztott vállalatának
növekedéséből profitáljon. Az Indexben olyan jól ismert európai nagyvállalatok szerepelnek,
mint az E.ON, SANOFI-AVENTIS, SIEMENS, NOKIA, ALLIANZ, DANONE.
Legnagyobb arányban a szolgáltató, a banki, a telekommunikációs, és az olaj/gáz szektor van
jelen az indexben. Földrajzilag is diverzifikált, hiszen az Index: Franciaország (35,1%),
Németország (26,1%), Spanyolország (15,4%), Olaszország (10,8%) valamint kissebb arányban
Hollandia, Finnország, Luxemburg, Belgium és Írország vállalatait reprezentálja.
Az elmúlt években elért teljesítmény *
2004
2005
2006
6,90%
21,28%
15,12%

2007
6,79%

Az index fontosabb mutatói (2010. január 29-i adatok) *
P/E
P/B
Osztalékhozam
(előrejelzett)
10,66
1,42
3,07%

2008
-44,37%

2009
21,14%

P/S
0,72

Az Index árfolyamalakulása *

* Forrás és további információk az Index Szponzor (Stoxx Ltd.) adatai alapján:
http://www.stoxx.com/download/indices/factsheets/sx5e_fs.pdf - Factsheet - 29 January 2010
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható
információt levonni!
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Az Erste Európa TOP50 Kötvény fontosabb adatai
Jegyzési időszak

2010. március 8. – 2010. március 12.**

Jegyzés módja

A kötvény normál értékpapírszámlára, Tartós Befektetési Számlára illetve Nyugdíj-Előtakarékossági
számlára is jegyezhető***.

Névérték

500 000 HUF. A kibocsátási árfolyam megegyezik a névértékkel.

Alaptermék

Dow Jones EURO STOXX 50 (bloomberg: SX5E Index)

Devizanem

HUF

Teljesítmény részesedés

140%, tehát az Ügyfél az Alaptermék átlagos növekedésének 140%-át kapja meg lejáratkor. Azaz
amennyiben például az Alaptermék átlagos teljesítménye a kötvény futamideje alatt 60%, úgy a
kötvény lejáratkor ezen érték 1,40-szeresét 84%-ot fizet ki a befektetett tőkén felül.

Futamidő

3 év 8 hónap

Az Index induláskori
árfolyamának (Kezdeti Érték)
megfigyelési időpontja

2010. március 15.

A kötvény indulása

2010. március 16.

A kötvény lejárata

2013. december 13.
Befektetett tőke + az Alaptermék átlagos növekedésének 140%-a.

Lejáratkori kifizetés

Az Alaptermék átlagos növekedése a megfigyelési időpontokban mért teljesítmények számtani
átlagát jelenti, a megfigyelési időpontok évente követik egymást.

Az egyes megfigyelési
időpontok

2010. december 13., 2011. december 13., 2012. december 13., 2013. december 6.

Lejárat előtti visszaváltás díja

4%, havonta 0,2%-al csökken, azaz a 21. hónaptól díjmentes****

Tőzsdei bevezetés

a Kötvényt a kibocsátó Erste Group Bank AG bevezeti a Bécsi Értéktőzsdére.

** Az Erste Európa TOP50 Kötvény jegyzési időszaka a Végleges Feltételekben meghatározott mennyiség lejegyzése esetén korábban is lezárható.
*** Egyes adózási kérdések:
A hatályos SZJA szabályok alapján a nyilvánosan forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása és a belőlük származó hozam kamatjövedelemnek
minősül. Amennyiben a jövedelemszerzés 2009. december 31-ét követően történik, a kötvényből származó jövedelem utáni adózására továbbra is a kamatjövedelemre
vonatkozó hatályos szabályok vonatkoznak, azonban ha az ügyfél kötvény értékesítéséből jut bevételhez, megfelelő nyilatkozattétel mellett lehetősége nyílhat a levont
kamatadó figyelembevételére az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel szemben, amelyet az adott évre vonatkozó adóbevallásában érvényesíthet.
2010. január 1-jétôl a forintban denominált megtakarítások ún. tartós befektetési számlán helyezhetők el. Amennyiben a befizetés évét követô 5. év végéig tartós befektetési
számlán tartja megtakarítását, akkor a magánszemély mentesül az adó megfizetése alól. Ha a magánszemély befizetés évét követô 3. év végéig tartós befektetési számlán
tartja megtakarítását, akkor a befizetett összegen felüli részre csak 10%-os adót kell megfizetnie. A számlanyitással és a tartós befektetési számlával kapcsolatos részleteket
a mindenkor hatályos SZJA törvény határozza meg.
A nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ-R) keresztül történt befektetések hozama, árfolyamnyeresége nyugdíjba vonulás és legalább 3 év nyugdíj-előtakarékossági
számlavezetés után a számla felmondásakor adómentes, továbbá a törvényi feltételek teljesülése esetén befizetéseivel adójóváírásra is jogosult lehet.
Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat, kérjük, részletesen , tájékozódjon a kamatjövedelemmel, a tartós befektetési számlával (TBSZ),
nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ-R) és az egyéb adózási kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi feltételekről!
A tájékoztatás a kiadvány elkészítésekor (2010. március 1.) hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, mely jogszabályok bármikor módosulhatnak. Adózási kérdésekben
kérjük, konzultáljon adótanácsadójával, mivel az adózási feltételek kizárólag az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. A kiadványban foglaltak nem
minősíthetők adótanácsadásnak.
**** Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos díjjegyzéke határozza meg.
Az Erste Európa TOP50 Kötvény egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon a kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból!
Jelen hirdetés nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak. Az Erste Európa TOP50 Kötvény kibocsátási programjához
készült Alaptájékoztató („Prospectus – Erste Group Bank AG - €30,000,000,000 Debt Issuance Programme –2009. július 17-ei kibocsátású.”) és a jegyzett értékpapírok
forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,
BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) rendelkezésre állnak, illetve elérhetőek a www.erstebroker.hu honlapon, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el, továbbá
óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó, a Forgalmazó hatályos Díjjegyzékéből megismerhető díjakat és költségeket és a
befektetésekből származó esetleges károkat mielőtt meghozza befektetési döntését.
A feltüntetett kamatok/kifizetések a kamatadó, egyéb adók és a tranzakciós költségek levonása előtti kamatok illetve kifizetések! A tőkegaranciát a kibocsátó Erste Group
Bank AG vállalta, és az a befektetés lejáratig történő tartása esetén érvényesül.
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