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KBC BONDS
Société d'investissement à capital variable - SICAV (változó tőkéjű befektetési társaság)
Székhely:
80 route d'Esch
L - 1417 Luxemburg
RCS Luxembourg N°B39062
Befektetőknek szóló tájékoztatás
Tisztelt Befektetők,
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket az alábbi, 2022. április 1-jei hatállyal ("Hatálybalépés Napja")
érvénybe lépő döntésekről:
Az alapkezelő társaság
A KBC Asset Management S.A., mint alapkezelő társaság tájékoztatta a SICAV-ot arról a döntésről,
miszerint
 jogi székhelyét, valamint alapkezelő társaságként végzett tevékenységét Luxemburgból
Belgiumba helyezi át;
 az alapkezelő társasági nevét IVESAM-ra változtatja;
 az alapkezelő társasági tevékenységét a belga jogszabályok szerint és a belga Pénzügyi
Szolgáltatások és Piacok Hatóságának (FSMA) felügyelete alatt végzi a kollektív befektetési
vállalkozásokról szóló, 2012. augusztus 3-i belga törvénynek megfelelően, amely megfelel a
2009/65/EK irányelv feltételeinek, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő
befektetésekről szóló vállalkozásokról szóló törvénynek.
Ezen – egy nemzetközi optimalizálás részét képező – változások célja, hogy a KBC Asset Management
Csoport a méretét kihasználva a jövőbeni fenntarthatóság érdekében, a befektetők érdekeit szem előtt
tartva továbbra is referencia maradjon a jövőbeni fenntarthatóság, a minőség és hatékonyság
tekintetében.
Az igazgatótanács úgy döntött, hogy megerősíti és jóváhagyja az IVESAM-ot, mint a SICAV alapkezelő
társaságát, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV)
szóló 2009/65/EK irányelvet átültető, 2010. december 17-i módosított luxemburgi törvénynek
megfelelően.
Portfóliókezelés
Az érintett részalapok portfóliókezelésének a belgiumi KBC Asset Management NV-re történő
átruházása megszűnik, és azt az IVESAM fogja végezni.
Adminisztráció
Az adminisztrációs feladatokat továbbra is a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH")
végzi.
Díjstruktúra
Az alapkezelő társaságot jelenleg megillető Fix Szolgáltatási Díj ("FSF") – amely az adminisztrációs
szolgáltatásokat, a letétkezelői szolgáltatásokat és egyéb folyamatos működési és igazgatási
költségeket fedezi (kivéve néhány, a tájékoztatóban kifejezetten említett költséget és díjat) – helyébe a
következők lépnek:
- adminisztrációs díj ("FA"), amely az alapkezelő társaságot illeti;
- letétkezelői díj ("DP"), amely a letétkezelőt illeti;
- kutatási díj ("RS"), amennyiben releváns
A jelenleg a Fix Szolgáltatási Díjban szereplő, de a fent említett díjakban nem szereplő egyéb költségek
az "Egyéb költségek" ("OTH") alatt fognak szerepelni.
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Az alábbi táblázatban részletezett új díjstruktúra nem eredményezi a részalapokra terhelt költségek
növekedését.
jelenlegi FSF (max.)
FA (max.)
DP (max.)
RS (max.)
OTH (becslés)
0,125 %
0,040%
0,030%
0,005%
0,020%
Kivételek
KBC Bonds Emerging Europe

jelenlegi FSF
(max.)
0,125%

FA
DP
RS
OTH
(max.) (max.) (max.) (becslés.)
0,010% 0,090% 0,005% 0,020%

A fenti változások átvezetésre kerültek a Hatálybalépés Napjával keltezett Tájékoztatóban és a Kiemelt
Befektetői Információkon (KIID), amelyek a https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investmentlegal-documents.html oldalon elérhetők el.

Az Igazgatótanács

Luxemburg, 2022. április 1.

