KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat
törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott
befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat (ISIN: HU0000728324)
Alapkezelő: MKB Alapkezelő Zrt., az MKB Bankcsoport tagja

 Célkitűzés és befektetési politika
Az Alap célja, hogy a globális részvénypiacok olyan vállalataiba fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló, az egészséges életmód
tematikájához kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból. Az alap ennek megfelelően elsősorban olyan vállalatokat keres, amelyek
termékei vagy szolgáltatásai az egészséges életmódhoz kapcsolódnak, többek között, de nem kizárólagosan olyan területeket magukba foglalva,
mint például az aktív és egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a sport- és fitness eszközök, felszerelések és ruházati termékek, az egészséges
táplálkozás és élelmiszerek, az orvosdiagnosztika, az egészségügy és gyógyszeripar, vagy a biotechnológia.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvénykitettséget biztosító eszközökbe kívánja fektetni. Ezen eszközök között közvetlen (egyedi
részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is
szerepelhetnek. Az Alapban a részvénykitettséget biztosító eszközök mellett helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt
megtestesítő eszközök és papírok is.
Az Alap a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra egyaránt fókuszál, az Alap specifikus iparági
kitettséggel nem rendelkezik.
Az Alapot az átlagosnál magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves
időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig
tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra.
.
Az Alap ABA alap.

 Kockázat/nyereség profil
Várhatóan alacsonyabb hozam
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A mutató az alap elméleti portfólióját modellező visszatekintő
értékek heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre
vonatkozóan.
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A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati
profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. A
legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.
A magas kockázati besorolás a jelenlegi piaci viszonyokat tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alap eszközeit
változó mértékben származtatott eszközökbe, részvényekbe fektetheti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemezhet. Mivel a részvény
alapokat rendkívüli piaci helyzetben szélsőséges árfolyam-ingadozás is jellemezheti, így akár 7-es kategóriába is kerülhetnek.
Legfontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki kockázat/nyereség mutató:
Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott eszközök (pl. értékpapírok, repóügyletek, Buy-sell back ügyletek és eladásvisszavásárlás ügyleteket (sell-buy back)) szélessége és mélysége bizonyos körülmények között drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók
zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges.
Származtatott termékekből eredő kockázat: A származtatott termékek speciális kockázatokat képviselnek. Az Alap befektetései között –
korlátozott mértékben és a jogszabályok betartásával – származtatott eszközök is szerepelhetnek. Ezen termékek likviditása rövid időn belül
jelentősen csökkenhet, valamint jelentős tőkeáttétellel működhetnek. Ezért előfordulhat, hogy az Alap a nyereségét nem tudja realizálni, illetve
likviditási veszteséget kell elkönyvelnie. Továbbá származtatott ügyletek esetében felmerülhet a nem-teljesítés kockázata.
Partnerkockázat: Az Alapkezelő az üzletkötés és befektetés (ide értve a Kezelési Szabályzat 14. pontjában felsorolt eszközöket) során igyekszik
hitelkockázati szempontból legmegfelelőbb partnerekkel kapcsolatban lenni. A szigorú kockázati monitoring ellenére ugyanakkor nem kizárt,
hogy a partnerek pénzügyi, illetve egyéb típusú nehézségeken mennek keresztül, melyek veszteségeket okoznak az Alap számára.
A letétkezelő kockázata: Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A letétkezelő
a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. A körülmények esetleges változásából eredő kockázatok
kihathatnak az Alap eredményességére is.

Részvénypiaci kockázat: Az Alap befektetései között jelentős arányt képviselhetnek a részvénykitettséget biztosító eszközök.. A
részvénybefektetéssel kiemelkedően magas nyereséget lehet elérni, általában azonban a legkörültekintőbb elemzésekkel sem lehet biztonsággal
megjósolni a részvényárfolyamok jövőbeni alakulását.
A részvények árfolyama makrogazdasági, vállalati, vagy tőkepiaci kedvezőtlen események hatására jelentősen is csökkenhet, sőt egy adott
vállalat csődje esetén a vállalat részvénye teljesen elveszítheti értékét. Így az Alap befektetőit közvetetten veszteség érheti. Ezt a veszteséget az
Alapkezelő szaktudásával és diverzifikációs politikájával képes csökkenteni, de teljes egészében nem tudja kivédeni.
Az Alap megszüntetése
Az Alapkezelő dönthet az Alap megszüntetéséről, amennyiben saját tőkéje fél éven keresztül, átlagosan nem éri el az 1500 millió forintot.
Átlagszámítás módja a fent említett időszakbank kiszámolt napi eszközértékek összege összesítve elosztásra kerül a fenti időszak alatt kiszámolt
eszközérték összesített számával.

 Díjak
Az Ön által fizetett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak
Vételi díj max.

4%, de minimum 10 EUR

Visszaváltási díj max.

4%, de minimum 10 EUR

Kiegészítő visszaváltási díj*

max. 2%

Egy év során az alapból kivett költségek
Folyó költségek

2,54%

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak
Teljesítmény díj

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a
befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek.
Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és
visszaváltási díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától vagy a
forgalmazótól.
A folyó költségekre vonatkozó adat tekintettel az alap 2021-es indulására egy
kalkulált levonható költséget mutat, mely adott esetben évről évre változhat.
Nem tartoznak az alapot terhelő folyó költségek közé a befektetők adásvétele
során felmerülő megbízási díjak, jutalékok valamint a transzferköltségek.

nincs

*: fenti díjról további információt talál a forgalmazó Hirdetményében/Kondíciós jegyzékében
Az Alap Kezelési Szabályzata (36.-37. pont, és a 44.2 pont) részletesebb információval szolgálnak a díjakról, amiket a következő oldalon érhet el:

https://www.mkbalapkezelo.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok

 Múltbeli teljesítmény
5%

Éves hozam

3%
1%
-1%

2021

-3%
-5%
-7%

*2021-ben a
hozam az
alapítástól
számított

Megjegyzések:

Az alap 2021-ben évközben indult.

Mivel az alap 2021-ben évközben indult, múltbeli teljesítményre
vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a
befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatás
legyen adható.

-5.57%

 Gyakorlati információk












Az alap letétkezelője a Citibank Europe plc magyarországi fióktelepe.
Az alapról további információkat az alapkezelő honlapján vagy a forgalmazási helyeken lehet díjmentesen beszerezni, ahol az alap
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint legutóbbi éves és féléves beszámolójának másolatát lehet elérni magyar nyelven.
Az alapkezelő honlapja: www.mkbalapkezelo.hu
Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata: https://www.mkbalapkezelo.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok
Az Alap éves és féléves jelentései: https://www.mkbalapkezelo.hu/alapkezelo/hun/letoltesek/feleves-es-eves-jelentesek-letoltese
További közzétételi hely: https://kozzetetelek.mnb.hu/
A forgalmazó helyeken és a fent hivatkozott internetes oldalon az alappal kapcsolatban egyéb gyakorlati információk (pl. a befektetési
jegyek aktuális árfolyama, az alap forgalmazási rendje, havi jelentései) is megtalálhatók. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza
át az alappal kapcsolatos dokumentumokat.
Az alap székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.
Az MKB Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető,
pontatlan vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
Kizárólag a kiemelt befektetői információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs
összhangban a tájékoztató más részeivel.
Az Alapkezelő Javadalmazási politikájának bemutatása elérhető a www.mkbalapkezelo.hu elérhetőségen, valamint kérésre a forgalmazási
helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

Ez az alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Az MKB Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és a
Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022.09.01-én megfelelnek a valóságnak.

