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Podielnikom fondu
ERSTE STOCK EUROPE
10. 06. 2021
ERSTE STOCK EUROPE (prenášaný fond) a ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (preberajúci fond) sa
zlúčia od 10. 08. 2021
Kód ISIN: ERSTE STOCK EUROPE CZK R01 AT0000A096P8 (VTA) (CZK); ERSTE STOCK EUROPE EUR D02 AT0000A2B584 (T) (EUR);
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000626817 (A) (EUR), AT0000626825 (T) (EUR), AT0000A05TR8 (VTA) (EUR); ERSTE STOCK
EUROPE HUF R01 AT0000A096Q6 (VTA) (HUF)

Vážené dámy a páni,
vlastníte podiely fondu ERSTE STOCK EUROPE. Ochotne vás budeme informovať o nasledujúcich opatreniach,
ktoré boli schválené rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA):
Fúzia fondu ERSTE STOCK EUROPE s fondom ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE od 10. 08. 2021
Znamená to pre vás:
 Fond ERSTE STOCK EUROPE prestane po fúzii existovať a doterajší podielnici prenášaného fondu ERSTE
STOCK EUROPE sa stanú podielnikmi preberajúceho fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE.
Prenášaný a tiež preberajúci fond sú tranžové fondy. Podielnici sa stanú podielnikmi príslušnej triedy podielov v
rámci príslušnej tranže preberajúceho fondu.
 Investičná stratégia a tiež investičné prostredie preberajúceho fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE
a tiež preberaného fondu ERSTE STOCK EUROPE sú veľmi podobné. Oba fondy sú akciové fondy.
 Prenášaný fond ERSTE STOCK EUROPE investuje väčšinu, to znamená minimálne 51 % majetku fondu, do
akcií emitentov so sídlom v Európe alebo kótovaním na európskej burze, bez obmedzenia podľa odvetví, vo
forme priamo zakúpených jednotlivých titulov, nie teda nepriamo alebo priamo cez investičné fondy alebo
deriváty. Všetky zakúpené individuálne tituly musia byť v okamihu zakúpenia klasifikované na základe vopred
stanoveného procesu voľby správcovskej spoločnosti ako trvalé. Preberajúci fond ERSTE RESPONSIBLE
STOCK EUROPE investuje väčšinu, to znamená minimálne 51 % z hodnoty majetku fondu, do akcií podnikov v
Európe, vo forme priamo zakúpených jednotlivých titulov, nie teda nepriamo alebo priamo cez cez investičné
fondy alebo deriváty, ktoré sú klasifikované na základe vopred stanoveného procesu voľby správcovskej
spoločnosti ako trvalé.
 Fúziou sa zvýši objem fondu, čím môže dôjsť k vzniku poklesu podielových fixných nákladov.
 V súvislosti s uvedeným opatrením fondu neexistuje pre vás ako podielnika potreba niečo vykonať. Stávate sa
automaticky podielnikom fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE.
 Vaša depozitná banka realizuje 09. 08. 2021 automaticky výmenu vašich podielov vo fonde. Môžete ale do
30. 07. 2021 vrátane (uzávierka prevodov podľa bodu 10 prospektu) bezplatne vrátiť svoje podiely vo fonde
ERSTE STOCK EUROPE a nechať si ich vyplatiť. Po tomto termíne môžete vrátiť svoje podielové listy až po
fúzii.
Prečítajte si v každom prípade podrobné „Informácie pre majiteľov podielov“ ERSTE STOCK EUROPE a tiež
„Dôležité informácie pre investorov“ (KID) preberajúceho fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE.
Dostanete tieto dokumenty, ako aj platný prospekt vrátane smerníc fondu pre preberajúci fond ERSTE
RESPONSIBLE STOCK EUROPE, v Issuer Information centre kontrolnej banky Österreichische Kontrollbank AG

na issuerinfo.oekb.at, v Erste Asset Management GmbH alebo v Erste Group Bank AG (depozitná banka), príp. vo
svojej depozitnej banke.
Príslušné platné prospekty vrátane smerníc fondu a tiež aktuálne „Dôležité informácie pre investorov“ nájdete na
domovskej stránke správcovskej spoločnosti pod www.erste-am.com.
Pri otázkach sme vám ochotne k dispozícii. Môžete nás zastihnúť telefonicky na +43 (0)50100 - 13091 alebo na
kontakt@erste-am.com.
S priateľským pozdravom
Erste Asset Management GmbH
vyhotovené elektronicky
Overovacie
informácie:

Elektronické podpisy tohto dokumentu si možno overiť prostredníctvom domovskej

Oznámenie:

Tento dokument bol vyhotovený s dvoma kvalifikovanými elektronickými podpismi. Kvalifikovaný
elektronický podpis má rovnaké právne účinky ako ručný podpis (čl. 25 Vyhlášky (EÚ) č. 910/2014
(„Vyhláška eIDAS“)).

stránky spoločnosti Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH .

