fenntartható fejlődés befektetések
ezzel mindenki nyerhet

mit jelent a társadalmi felelősségvállalás?
A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás jelentése sokrétű, és fontossága egyre hangsúlyosabb
mindennapjainkban. Magában foglalja többek között például a környezettudatosságot, szociális
érzékenységet, az átláthatóságot, vagy az esélyegyenlőséget. Fontos, hogy magatartásunkkal óvjuk,
védjük a minket körülvevő világunkat, jelenünket; úgy éljük, hogy élhető jövőt teremtsünk a minket követő
generációk számára is.
Elengedhetetlen tehát, hogy az igényeinket úgy elégítsük ki, és a fejlődésünket úgy valósítsuk meg, hogy
közben ne veszélyeztessük a jövő generációinak a képességét arra vonatkozóan, hogy ők is kielégítsék a
saját szükségleteiket.

mit jelent a fenntartható fejlődés befektetés?
A fenntarthatóság befektetések esetében azt jelenti, hogy a pénzügyi céljaink mellett figyelembe vesszük
befektetésünk környezeti és társadalmi hatásait is. A fenntartható befektetésekkel a vagyonunkat úgy
gyarapíthatjuk, hogy közben hozzájárulunk egy fenntarthatóbb világhoz.

miért válasszuk a fenntartható fejlődés befektetéseket?
Egyre több ország és vállalat figyel arra, hogy egy-egy döntésének meghozatala során a gazdasági
szempontok mellett a társadalmi, környezeti hatásokra is figyeljen. Egy ország, vagy egy vállalat méretét
figyelembe véve egyértelmű, hogy döntéseiknek sokkal nagyobb a környezetre, társadalomra gyakorolt
hatása, mint amit egyénileg tudunk tenni. De egyénileg is tudunk tenni! Amikor olyan alapokkal gyarapítjuk
megtakarításainkat, amelyek a társadalmi felelősségvállalásra legnagyobb hangsúlyt fektető országok,
vállalatok kötvényeiből és részvényeiből vásárol, közvetetten máris tettünk azért, hogy egy fenntarthatóbb
jövőt teremtsünk.
Tehetünk a környezetért, ha tudatosan fektetjük be megtakarításainkat.

miért fektessünk a K&H fenntartható fejlődés alapjaiba?
A KBC Asset Management 1992 óta foglalkozik fenntartható alapokkal. A belga befektetőknek elsőként
mutatták meg, hogy befektetéssel is lehet a környezetért tenni. Ezt a több mint 27 éves tudást hozzuk el a
magyar megtakarítók piacára.
A K&H Alapkezelő célja, hogy pénzügyi termékein keresztül is támogassa a környezeti fenntarthatóságot.
Büszkék vagyunk arra, hogy a csoportnál elsőként, már 2007 óta érhető el ilyen típusú alap, a K&H öko
alapon keresztül.
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Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a
Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat tartalmazzák, melyek magyar nyelven elérhetők a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási
helyeken és a www.kh.hu (vagy a www.khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap Kiemelt Befektetői Információi
felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési
döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A befektetési
jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán.
Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása miatt származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó
eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal! A
múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem
– kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási
tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági
számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét
adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a K&H Alapkezelő Zrt. kezeli, amely az MNB H-ENIII-70/2014 számú határozata alapján gyakorolja tevékenységét. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően
jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001.,
III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata.
Amennyiben, ezen tájékoztatót az e-mail címére kapta, az az Ön, a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest;
bank@kh.hu, a továbbiakban, mint Bank), mint adatkezelő részére korábban megadott hozzájárulása alapján történt. A Bank az e-mail címét ebben az
esetben a célból kezeli, hogy arra közvetlen üzletszerzési (marketing) célú megkereséseit elektronikus eljuttassa.
A Bank adatkezelési tevékenységeiről bővebb tájékoztatást a https://www.kh.hu/adatvedelem internetes oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
olvashat, továbbá személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Bank bármely elérhetőségén is.

