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Fordit ds bolgdr nyelvb 6l
Eleven Fund

III.

Cooperatief It. A. Kulcs informici6s dokumentum

c6r
Ez a dokumentum kulcs informhci6t bocs6t rendelkezdsre erre a befektetdsi term6kre. Ez nem
marketin g anyag. Az inform6ci6t tdrv6ny irja el6, hogy segftse megdrteni ennek a term6knek a
jelleg6t, kock1iatait, kdlts6geit, potenci6lis nyeresdgeit 6s vesztesdgeit, ds segftsen Onnek mds
term6kkel val6 dsszehasonlitrisra.

Term6k

Cooperatief U. A. korl6tozoff felel6ss6gti kooper6ci6 (cooperatie met
uitgesloten aanspretrelijkheid), amely Hollandia t0rv6nyhozas6nak megfelel6en keriilt l6trehozlsra
(A Fund).
Az alapot az Eleven Fund III Managament B.V. korl6tozott felel6ssdgii magiin t6rsas6g (blesloten
vennofschap met beperlAe aansprakhjkheld) irfunyitja, amely Hollandia tdrvdnyhozflsinak
megfe le l6en keriilt l6treho zhsra (Alap vezet6s6ge).
Az alap vezet6s6ge kiz6r6lagos vezetdsdgkdnt keriilt nyilvrintartdsba, vdtelre (uitgezonerde
beheercler) a Penzigyi szewezetek piac6n (Autoriteteit Financiele MarWen) (AFM) Hollandi6ban.
Az alap vezet6s6g" n"m ktiveteli meg 6s nem villasrtja meg iink6ntes alapon az engedfllyt az AFMt6l a tevdkenysdge vdgzdsdre. Sem az Alap, sem az Alapkezeld nem tarJomak az AFM 6ltal
gyakorolt feliigyeiet vagy a Holland Ktizponti Bank (De Nederlandscha Bank) feliigyelete al6.
A kulcsinform6ci6nak ez a veni6ja 2021' jtilius 29-en kertilt ldtrehozasra 6s id6szakosan
aknnlizhl 6d6sra kerii l.

Az Eleven Fund III.

FIGyELEM: 0n azon az itonj6r, hogy olyan termdket v6s6roljon, amely nem szokv6nyos 6s
nehdzs6gei jdhetnek ldtre a kiv6lasztasakor

Milyen ez a term6k?
Term6kfaj ta. AzAlap alternativ beruhaz6si alap (alternatieve belegginsistelting).
Az Alap hatiridej n, Alap hatarideje nem haladja meg a tiz 6vet a vdgleges bezrir6s6t6l
".
szdmiwi, lehets6gel meghosrubbftisokkal, amelyek nem haladjak meg dsszesen k6t egymds ut6ni
6vet, amikor is eiek a meghosszabbft6sok a beruhaz6k tan6csi bizotts6ga j6vrihagy6s6t6l ftiggnek.
Ugyancsak masokkal egytitweue az Alap feloszlatasra keriil a beruhdzisi peri6dus megsziindsdvel
* brtr.s beruhaz6saira vonatkoz6 rendelkezdsek ut6n, az Alap vagy az Alapkezell cs6dbemendse
eset6n vagy abban az esetben, ha az Alapkezel6 megsziinik letezni (kiv6ve, ha nem keriil
felcserdlert"), ha azAlap beruh1z6i fgy ddntenek, a folyamatoss6gi terv nem teljesft6sekor, vagy ha
olyan esem6ny kovetkeiett be, amely ezt megkdveteli, vagy ha a beruhaz6k75 %o-atryy ddnt, hogy
mlgsztinteti azAlapot. Az Alapot nem lehet megsziintetni egyoldahian az Alapkezelil rflszetill.

Beruhazasi cdlok 6s azAlap korl6tai.

Az

Alap tags6gi befektet6si jegyeket ad

ki

annak 6rdek6ben,

hogy begyiijts6n minimum 30 000 000 (harminc milli6 eur6) kiizds kdtelezettsdgkdnt 6s manimum
ZO OOO ObO(net illi6 eur6) kdziis kdtelezetts6gkdnt. Az Alap magas technol6giai szektorba kfv6n
befektetni Ddlkelet-Eur6p6ban, amikor is els6k6nt kis- 6s k6zepes v6llalatokba fektet be az indulas
el6tti Es azindul6si szakaszban; ugyancsak befektethet sikeres tarsas6gokba is a kezdeti szakaszban,
el6zetes A sorozatba 6s A sorozatba. AzAlap legal6bb 70Yo-a az dsszes befektet6si jegyeibdl saj6t
t6ke 6s kv6zi saj6t t6ke eszkdzdkbe keriil befektetdsre, amelyeket min6sftett v6llalatok bocsitanak
ki, amelyek megengedettek a portfoli6ban az EuVECAT Rendelet meghatarozasainak megfelel6en.
Az Alap befelitet6sei korl6tozva vannak az al6bbiak szerint: (i) Maximum 20Yo-a a kiizds
kritelezettsdgeknek keriilnek befektetdsre egy egyetlen tilrsas6gba, amely megengedett, hogy a
portfoli6 ,"t"" legyen (vagyis nem t6bb mint 15% a kiiziis befektet6si jegyekb6l a befektet6 tan6csi
bizotts6ga hatarozatfival); (ii) a portf6li6 rlszlre megengedett egy tarsas6gba befektetett dsszeg
maximum 20o/o-a lehet m6sodlagos tranzakci6 c6lj6b6l befekteWe; (iii) a k6z0s t6ke befizet6sek 6s
nem felhaszndlt krilcsiin eszkdzdk maximum 30Yo-a keriil felhasznillisra a nem min6sftett
r6szvdnyekbe a EuVECA Rendelet 3 cikk 6rtelmdb en. Az Alap nem v6llal m6s kdtelezettsdget,
kivdve a rtivid tavf kdlcsondket, amelyekndl az Alap maxim6lis felel6ss6ge az ilyen nem
megfizetett kiilcstindkre nem mflhatja fel az az alilbbiak kdztil a kisebbet: (i) kdzds kdtelezettsdgek
l}%-ads (ii) nem felhaszn6lt kdlcsdn eszkdzdk.
Az Alap cei befercet6i alapj a. Az Alapban l6v6 rdszv6telt (Rdszv6tel) szakmai 6s nem szakmai
akik kockazatos t6ke expozici6kat keresnek, ds akiknek megvannak a
befektet6k szhmhra aj6nljuk,
-1rrpasrtalatuk,
amelyek ezekkel a befektetdsekkel j6rnak. Rdszvdtelt csak
megfelel6 ismereteik es
legkevesebb I 50 szemdly szimfura aj6nlunk.

Melyek a kockrflzatok6s mit kapok ezekfirt cser6be?
A kock6zat hltal6nos mutat6jaz Eglszdben a magant6ke befektetdsi alapokba ttirt6n6 befektetds
magasabb kockazatot t6telez fel a ttibbi pdnziigyi termdkekbe val6 befektetdsekhez viszonyitva. A
kockazati mutat6 ennek a termdknek a kockhzat szintj6re ad tan6csot a tdbbi term6kekhez
viszonyitva. Megmutatja Onnek mi a val6szintis6ge, hogy a termdk az eszkdzdk vesztesdgdhez
vezethlt a piacok mozgilsa miatt, vagy azflrt, mert nem tudunk fizetni. Besoroltuk az Alapot a 6-os
sk6l6ba a7 koziil, amely a masodik legkockrizatosabb osztdly.

t2
Alacsonyabb kock6zat

7

Magasabb lrochlzat

A m6sodik legmagasabb kockinati osztSly, amint ez az Alapba tdrtdn6 befektetet6sre alkalmazhat6,
6s mutatja a jiiv6beni magas szintti mtiveletek potenci6lis vesrteslgfit 6s a rossz piaci feltdtelek
nagymdrtdkben hathatnak arra, hogy lehets6ges, hogy nem tudunk Onnek fizetni. Nincs vddelem a

jtiv6beni piaci eredmdnyek ellen, igy lehetsdges, hogy elveszfti az Alapba ttirtdn6 teljes
lEuVECARendelet: azEurbpaiParlamentdsTan6cs345/2013 sziimti,20l3.6prilis l7'6nkiadottrendelete, amelyaz
eur6pai alapok kock6zatos t6k6j6re vonatkozik ds az Eur6pai Parlament 6s Tanics 2017/1991sz6mf, 2017 okt6ber 256n kiadott Rendelete uzMEuropai Parlament 6s Tan6cs 345/2013 sz6rnf, 2013.6prilis l7-6nkiadott rendeletdnek 6s a
34612013 szimf rendeletnek, amely azeur6paialapokr6l ds a szoci6lis villalkozAsrfil sz6l6 rendeletnek a
m6dosit5s6r6l.

befektetds6t. Kiivetkez$sk6pen akockdy"ati mutat6 feltdtelezi, hogy a termdket

tiz

6vre fenntartja.

A

tdnyleges kockazat jelent6sen ingadozhat, ha kor6bbi filzisban pfinne v6ltja, kevesebbet kaphat.
Lehets6ges, hogy nem tudja eladni kdnnyen a term6kdt,vagy lehetsdges, hogy olyan iiron adhatja el,
amely l6nyegesen tiikrozi azt, amit visszakapz.Hanem tudunk Onnek frzetni azt, anivel tartozunk,
e

lveszfth eti az egflsz befektetds6t.

Az Alaphatdkonysdga

fiigg a benne l6v6 befektetdsek hatdkonys6g 6t61, amelyek megengedettek,
hogy a portfoli6 rdszesei legyenek 6s k0vetkez6sk6pen a t6rsas6gok hatdkonys6g6t6l, amelyek
megengedettek, hogy a portfoli6 rdszesei legyenek. A jdvedelem, amelyet az Alap kap a
trirsas6gokba fektetett befektetdseib6l, amelyek megengedettek, hogy a portf6li6 rdszesei legyenek,
ds amely et az Alap eloszthat a befektet6i kdziitt nem j6solhat6 meg. Mivel nincs vddelem az
elk6vetke z6 paci viszonyok ellen, az Alap beruhiafusainak kockivata 6s visszatdritdse v6ltoz6 az
adott portfoli6 befektetdsek alapj r{n.
Telj esit6si forgat6ktinyv
al1bbiakban bemutatott forgat6kiinyvek azokat az tisszegeket mutatjrik, amelyek adott befektet6
kaphat az Alap mtikiiddse soriln az adott id6szakra a kiiltinbdz6 forgat6kdnyvekn6l, feltdtelezve,

Az

hogy a befektet6 l0 000 eur63 Osszegti befektet6sre kdtel ezi mag6t A teljesftdsi forgat6kdnyv ek azt
tiikrdzik, mi kdvetkeztret be a befelilet6 befektet6s6vel. A befektet6 6ssze tudj6k hasonlitani m6s
termdkek forgat6ktinyveivel. A bemutatott forgat6kdnyvek megktizelit6 6rt6kel6sei a j0v6beli
teljesit6snek a mfltbeli bizonyitdkok alapjin arra vonatkozlan, ezeknek a befektetdseknek az 6rt6ke
hogyan v6ltozik, 6s nem pontos mutat6k. Az, amelyet a befektet6 k"p, a piac viselkeddsdt6l ftigg,
"
befektet6 mikor 6s milyen 6ron l6p be az alapba, 6s a befektet6 milyen hosszan tarJia a befektetdsdt
az Alapban. A bemutatott szimok magukban foglalj6k az az Alap dsszes kiszlmolt ktiltsdg6t

e a kezeldsi dijat a felszimolt kamatok n6lkiil). A szamok nem tiikrtizik a befekfetO
szemdlyes ad6helyzet6t, amely szintdn befolyasolhatja a kapott dsszeget. A befektet6 fonrisbeli

(bele6rw

orczfuga ad6z6si ttirvdnyh ozisa be fo ly 6so lhatj a
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Az Alap

l0 6v (a

Mit kap a kiiltsdgek ufiin

Minden dvben

zirt alternativ beruh6z6si

0 eur6

k6zepes -%

eszkdz 6s ennek eredm6nyekdnt az 0n r6szv6tel6t meg lehet szUntetni benne csak

ttirv6ny iiltal el6ir6nyzott esetekben. Kdvetkezdsk6pen lehetsdges, hogy nem tudja megszUntetni az 0n befektetds6t
van
az Alap felsziimolisa el6tt. A ktil6nbriz6 peri6dusokra trirt6n6 fenntartdsra vonatkoz6 informdci6 a tdrv6ny szerint
eldfrva 6s tisztdn felt6teles forgat6ktinyv.
3
A befektet6 minim6lis t6ke befektetdse az Alapba 1OO OOO eur6 6s kisebb dsszegek jegyz6se nem lehetsdges. A 10
000 eur6 6sszeg amely a jelen inform6ci6ban feltUntetdsre keriilt tdrv6nyi el6ir6s, annak 6rdek6ben, hogy lehets6ges
legyen a kiil6nbriz6 befektet6si termdkek Osszehasonlitisa 6s tisztin feltdteles forgat6k6nyv.
a

Mdrs6kelt
forgat6kdnyv
Kedvez6

forgat6kcinyv

visszat6riil6s
Mit kap a k0lts6gek utiin

Minden 6vben

krizepes

0 eur6

3 500 eur6

14 610 eur6

0%

-37.3s%

8.07%

6 364 eur6
-t6.75%

28 200 eur6
23.77%

visszat6riil6s
Mit kap a ktilts6gek utrtn
Minden 6vben ktizepes
visszat6riilds

0 Eur6
-0%

Mi ttirt6nik, ha az Alapkezel6 nem tud Onnek fizetni?
A befektet6 p6nztigyi vesztesdget szenvedhet, ha az Alapkezelil nem tudja kifizetni a befektet6nek a
szdtosztott dsszegeket. Sem az Alapnak, sem az Alapkezel6nek nincs garanci6lis v6ltozata vagy
m6s hasonl6 v6ltozata, amely fedezni tudn6 eztavesztesdget.

Melyek a k6lts6gek?

Id6beni vesztesdgek: A visszatdriil6s csdkkendse (RIY) mutatja milyen hatrisa van a ktiztis
kiadrisokra, amelyet fizetett a befektet6s visszatdriil6s6re. A kdzds kiad6sok alatt a foly6 6s el6re
nem l6that6 kdlts6geket drtjiik. Az itt mutatott tisszegek magfurak az Alapnak a kumulativ k6lts6gei
a befektetds hfrom ktildnbdzb peri6dusira. Magukban foglalj6k a potenci6lis szankci6kat az id6
el6ui kil6pdsre. A szrimok a l0 000 eur6s befektetds alapjrin vannak. A sz6mok kdzelft6 6rt6kek 6s a
jdv6ben vdltozhatnak.

l0 000 eur6 Osszegti befektet6s

Ha bev6ltja

forgat6kcinyve

utan

utrin

Kdzds kdltsdgek

I

6v

Ha bev6ltja 5

280 eur6

I 380 eur6

kifeiezdsben)
Kdzds kri ltsd eek kzinal6kban)

2.80%

Visszatdriil6sre hatott hatrls (RIY)

-2.80o/o

t3.80%
-2.63%

(p6nzbeli

iv

Ha az

ajtinlott

befektetdsi peri6dus
v6edn v6ltia be
2 000 eur6

20"00%
-1.97o/o

6vente

A kdltsegek 6sszet6tele: A kdvetkez6 thblirlat mutatja (i) a ktiltsdgek 6sszet6tel6t, amelyek
kiildnbozhetnek a t6nyleges kdlts6gekt6l, amelyeket 0n frzet, mint befektet6, ds ilyen m6don dvente
a ktiliinbdz6 fajta kdltsdgek hatrlsa a befektetds visszatdrtildsdre, amelyet kaphat a befektetdsi
peri6dus vdgdn 6s (ii) a kiiltinbdz6kateg6ri6jf kdltsdgek jelent6sdgdt.

Ez atiblazat mutatia az 6ves hatrist a visszatdriil6sre
Egyszeri
0.25o/o - 0.30%
Kezdeti
ktiltsdgek
kdlts6gek
Kiv6l6skori
kiiltsdgek

50%

A

k6ltsdgek hatrlsa, amelyeket az

On befektetdse kezdetekor frzet,
beledrtve az alaoitrls kdltsdseit
Nincs joga elhagyni a az Alapot az

alap v6ge ndlkiil

6s

kdvetkezdsk6pen nincs elhaey6si

kiiltsdg. Ez az 50o/o az id6 el6tti

elhagy6s dija (vagyis

a

t6kebefi zet6s megs6rt6se) az On
Foly6
kiiltsdgek

Az

16sz6r6l

Alap

Az

0.15o/o- 0.20Yo

Alap viseli az tisszes k0lts6get,

amelyek

kdlts6gei

kdzvetleniil
foly6

kapcsolatosak a

tevdkenysdggel, adm ini szt r6ci6v al

ds az Alap

iizlet6vel

(6ves

miik0d6si ktiltsdsek)

Kezel6si
kdlts6g

A kezeldsi ktiltsdgnek a hat6sa,
amelyez az Alapkezel6 fizet
befektet6sek
dvente a
ir6nyftris66ra. A kdzds kezeldsi

2.5% dvente

kdltsdg a kOzds t6ke lS%o-ra van
korl6tozva az Alao hatriridei6re.

El6re
l6that6
kiiltsdgek

Felszrimolt
kamat

A

20%

felsz6molt kamatot

uz

Alapkezel6nele kell frzetni,
amikor a visszat6riil6s 6ves
norm6j6nak dsszege megegyezik
befektet6k
befektet6nek
t6kebefizetdsei
sziz.al4ukixal,
amelyek m6g nem lett visszaadva
a befektet6knek, mint a t6ke
befizetdsei k6telezettsdgiik 6s ez
visszaaddsra keriil az Osszes

a

8

a

befektet6nek.

Mennyi ideig kell fenntartanom a befektet6semet
el6tt?

6s

ki tudom e venni az idilszak lejirfsa

Az ajinlou befektetdsi peri6dus: 10 6v

Az Alapnak nincs fizetdsi joga, amelyet gyakorolhat a fenn6ll6sa idej6n. Ktivetkezflskfipen

az

ajanlott befektet6si peri6dus egyenlil az Alap fenn6ll6sa idej6vel, 6s a pfinrt nem lehet kivenni az
id6szak lejdrta el6tt. Ha a. befektetd nem teljesfti az Alap fel6 fenn6ll6 kiitelezettsdg6t, akkor a
szabillytalan befekfet6nek a befektetdsi jegy6t felaj6nlj6k a tdbbi befektet6nek azon az 6ron, amely
kisebb (i) 50%-kal az 6 t6kebefizetdseindl; (ii) 50%-kal a val6s piaci drtdkndl (Snbillysdrtds
megvasdrldsi 6r). Ha a tdbbi befektet6 nem fogadja el az ajfinlatot, akkor a szabillytalan befektet6
befektetdsi jegye harmadik szemdly szdmfira keriil felaj6nkisra. A szabillytalan befektet6 minden
egyes befektetdsi jegye (vagy annak r6sze), amely nem keriilt megv6s6rl6sra m6s befektetb vary
harmadik szemdly rdszdr6l elkobzasra keriil az Alap rdszdr6l.

Hogyan tudok fellebbezest benyfijtani?

Ha a befektet6nek panasza van az Alappal.vagy az Alapkezeld viselked6sdvel kapcsolatbun, a
befektet6 kltdltheti a megfelel6 inform6ci6t 6s fitadhatja az aldbbi elektronikus cfmen:
hello@ll.me, y&E! elkiildheti a rendes'post6val az aldbbi c(mre: Pricess Margriet Plantsoen 88,
CTK Kula 8,23. Emelet, 23,2595 BR Haga, Hollandia.

Mis fontos informici6
Az Alap web oldala: https://wwW.1l.me. Amennyiben tdbb inform6ci6t
6s az Alapkezel6t6l, k6rem,

kiildjtin

e

szeretne kapni az Alapr6l

mailt a kdvetkezb cimre: hello@ I l.me.

Alutirott lvanovn| Leimszieder Agnes igozolom, hogy oz hltolom bolgdr nyelvrfil magyar nyelvre leforditott
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