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Peste 80% din valoarea portofoliului se investește în instrumente financiare cu venit fix precum obligațiunile de stat, sau

corporative. Cel mult 20% din resursele pe care le are la dispozit�ie s unt direct�ionate str ategic s�i c a�tre alte tip uri de instrumente

financiare, printre care s�i dep ozitele bancare.

Fondul utilizează o politică activă de investiții. Activele sunt selectate în mod discreționar. Fondul este orientat către un benchmark

(din motive ce țin de licențe, denumirea specifică a indicelui utilizat se regăsește în prospect (punctul 12.) sau în DICI „Obiective

și politica de investiții”). Compoziția și performanța fondului se pot abate substanțial sau complet într-o direcție pozitivă sau

negativă față de cea a indicelui de referință pe termen scurt sau lung. Puterea de selecție discreționară a Societății de Administrare

nu este limitată.

Politica de investiţii

Eurobondurile au avut o performanță pozitivă în luna aprilie (+1,15% lună la lună), lucru valabil pentru cele mai multe clase de

active. Volatilitatea de pe piețele financiare s-a stabilizat la niveluri mai scăzute pe măsură ce criza din sistemul bancar s-a

disipat. Sentimentul de risc s-a îmbunătățit și investitorii au început să înglobeze în prețuri mai puține tăieri de dobânzi în

viitorul apropiat întrucât consideră că evenimentele recente din sistemul bancar nu creează un risc iminent de recesiune. Astfel,

activele mai riscante precum obligațiunile din țările emergente (în această categorie fiind incluse și cele emise de România)

au beneficiat de un val de cumpărări din partea investitorilor. În ceea ce privește datele macroeconomice la nivel global, acestea

sunt destul de voalate și nu creează deocamdată o poză clară a evoluției. Indicatorii publicați recent arată însă că presiunile

inflaționiste sunt încă ridicate, deși au fost depășite valorile maxime ale inflației. Ca atare, lupta băncilor centrale împotriva

inflației va trebui cel mai probabil să continue. În aprilie, agenția de rating Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingul de țară

pentru România la BBB-, cu perspectivă stabilă. Pe parcursul lunii aprilie am avut o abordare echilibrată și am țintit niveluri

mai bune pentru a adăuga durată în fond.

Comentariul Managerului

Fondului

Informații despre fond EUR 106,94 Mil.Activ net

25.04.2013Data lansării

01.01. la 31.12.Anul financiar

0,10%Comision subscriere

0,00%Comision de răscumpărare

0,72% p.a.Comision de administrare

-Comision de performanta

-Politica privind investițiile durabile

No
Sustenabilitate: Considerarea activităților economice

sustenabile din perspectiva ecologiei

No

Sustenabilitate: Considerarea principalelor efecte negative

ale deciziilor de investiții asupra factorilor de sustenabilitate

(PAI)

Indicator sintetic de risc 2 7654321

minimum 6 aniDurata recomandată de investire

Banca Comerciala Romana S.ADepozitar

SAI Erste Asset Management S.A.Administrator

office@erste-am.roContact

Preț (VUAN)MonedaISINCategoria titlurilor de participarePrețul titlului de participare

11,0425EURROFDIN0001W9Unităţi cu reinvestire

10 ani5 ani3 ani1 anDe la lansarea fonduluiPerformanță anuală

(anualizată) 1 --1,38%-1,33%-1,61%1,01%

202220212020201920182017201620152014AnPerformanță anuală 1

-11,45%-3,83%1,95%5,84%-0,82%2,96%3,86%2,28%6,15%Performanţa

-17,00%-4,70%3,40%10,40%-1,50%3,40%3,30%2,20%6,00%Performanţa
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Graficul de mai jos arată performanța fondului în EUR, luând in considerare toate costurile și comisioanele, cu excepția

comisioanelor de subscriere și de răscumpărare. Vă rugăm să rețineți că randamentele pot crește sau scădea din cauza

fluctuațiilor valutare.
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Valoare ajustată calculată de la data de 09.05.2013 până la data de 28.04.2023 Maxim■Minim■

1  Grafic cu performanța fondului de la lansare. Performanţa prezentată (rata rentabilităţii prezentată ca medie geometrică) include comisioanele plătite de fond. Nu sunt

luate în calcul celalte comisioane care se pot aplica la cumpărare, costurile specifice tranzacţiilor individuale, costurile curente sau costurile impuse de instituţia de credit

care administrează contul de custodie al clienţilor. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

2  DICI: Informaţii cheie destinate investitorilor

RiscuriBeneficii pentru investitori

Veniturile câștigate din investiție sunt, de obicei, direct
proporționale cu gradul de risc

Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de
a solicita răscumpărarea lor oricând dorești



Fondul are ca obiectiv obtinerea unor randamente mai
mari decât media dobânzilor în euro de pe piaţa
românească

 Este posibil să nu se atingă obiectivele și să se
înregistreze pierderi pentru investitori



Creşterea randamentelor obligaţiunilor poate duce la
scăderea preţurilor pe termen scurt


Expertiză din partea managerului de fond

Riscurile care pot fi semnificative pentru fond sunt în
mod special: riscul de credit și de contrapartidă, riscul



de lichiditate, riscul de custodie, riscul asociat
instrumentelor financiare derivate și riscul operațional.
Informații cuprinzătoare privind riscurile fondului pot
fi găsite în Prospectul de emisiune.

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale, înainte de a investi în acest

fond. Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale sunt disponibile în limbile română și engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române

S.A. şi de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.
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