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Független könyvvizsgãlöi jelentés

AzAllianz Alapkezelö Zrt. részvényesének

Vélemény

ElvégeztUk az Allianz AlapkezelO Zrt. (továbbiakban ,,a Tarsaság) 2017. évi eves beszámolójának a
konyvvizsgálatát, amely eves beszámoló a 2017. december 31-i fordulOnapra elkészItett mérlegböl —

melyben az eszkäzök és torrások egyezö végosszege 2.31 0.047 E Ft, az adózott eredmény 1.129.291 E Ft
nyereség — es az ezen idöponttal végzödO évre vonatkozó eredménykimutatásbol, valamint a számviteli
politika meghatározO elemeit és az egyéb magyarázO informáciOkat tartalmazó kiegeszitO mellékletböl all.

Véleményunk szerint a mellékelt eves beszámoló megbIzhatO és valOs képet ad a Társaság 2017.
december 31-en fennállO vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idäponttal végzödö évre
vonatkozó jOvedelmi helyzetérOl a Magyarországon hatályos, a számvitelrOl száló 2000. évi C. tOrvénnyel
osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli torvény”).

Vélemëny alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal es a konyvvizsgalatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal Osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennállO felelosségeink bövebb leirãsãt jelentésünk ,,A konyvvizsgälónak az eves
beszámolO konyvvizsgalataert valá felelOsségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a TarsaságtOl
az eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgálata szempontjáböl a vonatkozó, Magyarorszägon hatälyos
jogszabalyokban és a Magyar KOnyvvizsgálái Kamara ,,A konyvvizsgálOi hivatás magatartási (etikai)
szabályairOl és a fegyelmi eljárásrOl szOló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott ,,Konyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az
IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb etikal felelösségeinknek ezekkel a
kovetelményekkel osszhangban. MeggyozodesUnk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonyIték
elegendö és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társasag 2017. évi üzleti jelentéséböl állnak. A vezetés felelös az üzleti jelentésnek
a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozO elöirásaival osszhangban tOrténö
elkészItéséért.
A jelentésUnk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az Ozleti
jelentésre.

Az eves beszãmolO általunk végzett kOnyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelösségunk az üzleti jelentés
atolvasasa és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az eves
beszamolonak, vagy a konyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, vagy egyébként égy tünik-e, hogy az
lényeges hibäs allItast tartalmaz.

A számviteli törvény alapjan a mi felelosségunk tovabba annak a megitelese, hogy az Uzleti jelentés a
számviteli tOrvény, illetve egyéb mãs jogszabaly vonatkozO eloIrasaival Osszhangban készült-e és errol,
valamint az üzleti jelentés és az eves beszámoló osszhangjárOl vélemény nyilvanItasa.

Allianz AIapkzeIO Zn 2017.12.31.

3

KPMG Hungria Kft., a Hungadan hmited habihty company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG letemnational
Coopematine (‘KPMG International”), a Swiss entity Campany registration Budapest,
FOndmosi Torvenyszek Cégbirosdga, no 01.09.063183



I’,,y,

VéleményUnk szerint a Társaság 2017. évi üzleti jelentése minden Ienyeges szempontbOl osszhangban van
a Társaság 2017. évi eves beszámolójával és a számviteli torvény vonatkozá elOIrásaival.

Mivel egyéb mãs jogszabály a Társaság számära nem it elö tovább követelményeket az üzieti jelentésre,
ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentieken tül a TársasãgrOl és annak kornyezetérol megszerzett ismereteink alapján jelentést keN tennünk
arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Iényeges hibás ãllItás az Uzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szOban forgO hibás állitás milyen jellegU. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.

A vezetés és az iranyItással megbIzott személyek felelOssegel az eves beszámolóért

A vezetés felelös az eves beszãmolónak a szãmviteli tOrvénnyel osszhangban tOrténö elkészItéséért és
valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tart ahhoz, hogy
Iehetövé váljon az akãr csalásbOl, akár hibából eredö Iényeges hibás állItástOl mentes eves beszámolO
elkészItése.

Az eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelös a Tarsaság vállalkozás folytatãsãra vaIO
kepessegenek felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelo kOzzététe!éért, valamint a vezetés felelOs az eves beszámolOnak a vállalkozás folytatásának elvén
alapulO OsszeállItásáért. A vezetésnek az értOkelésnél a vállalkozás folytatásának elvéböl keN kiindulnia, ha
ennek az elvnek az érvényesulését eltérä rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevekenyseg
folytatásának ellentmondO tényezö, körulmény nem all fenn.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Társaság pénzUgyi beszámolási folyamatának
felugyeletéért.

A konyvvizsgálónak az eves beszámoló kanyvvizsgälatáert való felelOssegel

Célunk kellö bizonyossãgot szerezni arrOl, hogy az eves beszámolO egOsze nem tartalmaz akár csalásból,
akár hibábOl eredö Iényeges hibás áHitást, valamint a véleményUnket tartalmazO kOnyvvizsgálOi jelentést
bocsátani ki. A kellö bizonyosság magas tokü bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozO — Magyarországon hatályos — torvényekkel
és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgálat mindig teltárja a Iétezö lényeges hibás
állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibábOl, és Iényegesnek minösülnek, ha Onmagukban
vagy egyuttesen ésszerU várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk adott eves beszámolO alapján
meghozott gazdasãgi dOntéseit.

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgalati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon
hatályos — tOrvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat részeként szakmai
megItélOst alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk tenn a konyvvizsgalat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljük az eves beszãmoló akár csalásbOl, akár hibábOl eredO Iényeges hibás
állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálO konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki és hajtunk
vOgre, valamint a véleményunk megalapozésához elegendö és megfelelO konyvvizsgálati bizonyItékot
szerzUnk. A csalásbOl eredö lényeges hibás állItãs fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibábOl
eredöé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisItást, szándOkos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsä kontroll felUlIrását.

• MegismerjUk a konyvvizsgálat szempontjabOl releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan
kanyvvizsgalati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korUlmények között megfelelOek, de nem
azért, hogy a Tarsaség belsä kontrolljának hatékonysägara vonatkozOan vélemOnyt nyilvánItsunk.

• ErtékeijUk a vezetés által alkalmazott számviteli politikäk megfeleloseget és a vezetés által készitett
számviteli becslések és kapcsolOdO kOzzétételek ésszerUsOgét.

• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvalO-e a vezetés részéröl az eves beszámolOnak a vállalkozás
folytatasának elvén alapulO OsszeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgélati bizonyIték alapján arrOl,
fennáll-e lényeges bizonyta!ansãg olyan eseményekkel vagy feltOtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentös
kétséget vethetnek fel a Társasäg vállalkozás folytatasara valO kOpessegevel kapcsolatban. Amennyiben azt
a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalansag all fenn, konyvvizsgalOi jelentésünkben fel kell
hIvnunk a figyelmet az eves beszámolOban lévö kapcsolOdO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen
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kOzzétételek nem megfelelOek, minösitenUnk kell véleményUnket. Következtetéseink a konyvvizsgálái
jelentésünk dátumaig megszerzett konyvvizsgálati bizonyltékon alapulnak. Jövöbeli események vagy
feltételek azonban okozhatják azt. hogy a Tarsasag nem tudja a vállalkozást folytatni.

Ertékeljük az eves beszámolO, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentãlását, felépItését és tartalmãt,
valamint azt, hogy az eves beszámolO a valós bemutatást megvalOsitO mádon mutatja-e be a mogottes
ugyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányitãssal megbizott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a kOnyvvizsgãlat
tervezett hatókörét és ütemezését, a konyvvizsgálat jelentös megallapItásait, beleértve a belsO kontroilnak a
konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hianyossagait is.

Budapest, 2018. április 20.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvántartási s ‘m: 000202

L’posa CsiIIa RakO Agnes
Prtner Kamaral tag konyvvizsgáló

‘ Nyflvãntartási szám: 007119
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Independent Auditors’ Report

To the shareholder of Allianz Alapkezelö Zn.

Opinion

We have audited the 2017 annual financial statements of Allianz Alapkezelö Zrt. (hereinafter referred to as
‘the Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2017, which shows total assets of
THUF 2,310,047 and profit after tax for the year of THUF 1,129,291, and the income statement for the year
then ended, and supplementary notes, comprising significant accounting policies and other explanatory
information.

In our opinion, the accompanying annual financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Company as at 31 December 2017, and of its financial performance for the year then ended in
accordance with Act C of 2000 on Accounting in force in Hungary (hereinafter referred to as “the Act on
Accounting”).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Hungarian National Standards on Auditing and applicable laws
and regulations in Hungary. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’
Responsibilities for the Audit of the Annual Financial Statements section of our report. We are independent
of the Company for the purposes of our audit of the annual financial statements, as provided in applicable
laws in force in Hungary, “The Policy on Rules of Conduct (Ethics) of the Audit Profession and on
Disciplinary Procedures” of the Chamber of Hungarian Auditors, as well as with respect to issues not
covered by these, in the “Code of Ethics for Professional Accountants” issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (the IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

The other information comprises the 2017 Business Report of the Company. Management is responsible for
the preparation of the business report in accordance with the Act on Accounting and other applicable legal
requirements, if any.
Our opinion on the annual financial statements expressed in the Opinion section of our report does not cover
the business report.

In connection with our audit of the annual financial statements, our responsibility is to read the business
report and, in doing so, consider whether the business report is materially inconsistent with the annual
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Based on the Act on Accounting, we are also responsible for assessing whether the business report has
been prepared in accordance with the Act on Accounting and other applicable legal requirements.

This is an English translation of the lndependent Auditors’ Report on the 2017 annual financial statements of Allianz
Alapkezelö Zn. issued in Hungarian. If there are any differences, the Hungarian language original prevails. This report
should be read in conjunction with the complete set of annual financial statements it refers to. This translation has been
prepared solely for the information of the shareholder of the Company and must not he distributed to any other party.
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In our opinion the 2017 business report of the Company is consistent, in all material respects, with the 2017
annual financial statements of the Company and the applicable provisions of the Act on Accounting.

There are no other legal requirements that are applicable to the business report of the Company, therefore,
we do not express an opinion in this respects.

In addition, in light of the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the
course of the audit, we are required to report if we have identified material misstatements in the business
report, and if so, the nature of such misstatement. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Annual Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the annual financial statements in
accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of annual financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

In preparing the annual financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability
to continue as a going concern and disclosing, as applicable, matters related to going concern; and,
management is responsible for preparing the annual financial statements on a going concern basis.
Valuation made by management shall be based on the principle of going concern, unless the use of this
principle is precluded by any provision, or if any fact or circumstance prevails, which precludes the Company
to continue as a going concern.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Annual Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Hungarian National Standards on Auditing and applicable laws and
regulations in Hungary will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual financial
statements.

As part of an audit in accordance with Hungarian National Standards on Auditing and applicable laws and
regulations in Hungary, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout
the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the annual financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis for the preparation of
the annual financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as

This is an English translation of the Independent Auditors’ Report on the 2017 annual financial statements ot Allianz
Alapkezeid Zrt. issued in Hungarian. If there are any differences, the Hungarian language original prevails. This report
should be read in conjunction with the complete set of annual financial statements it efeis to. This translation has been
prepared solely Icr the information of the shareholder of the Company and must not be distributed to any other party.
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a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditors’ report to the related disclosures in the annual financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue
as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual financial statements, including the
disclosures, and whether the annual financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that we identify during our audit.

Budapest, 20 April 2018

KPMG Hungária Kit.

Registration number: 000202

Csilla Leposa Agnes RakO
Partner Professional Accountant

Registration number: 0071 19

This is an English translation of the Independent Auditors’ Report on the 2017 annual financial statements of Allianz
Alapkezelö Zrt, issued in Hungarian. If there are any differences, the Hungarian language original prevails. This report
should be read in conjunction with the complete set of annual financial statements it refers to. This translation has been
prepared solely for the information ot the shareholder of the Company and must not he distributed to any other party.
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Managing Director
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KiegészItö Melléklet 2. szãmü mellékiete

Cég neve: Allianz Alapkezelö Zrt. (tovãbbiakban: Cég, Társaság, ZRt.)
ldöszak: 2017 adatok: forintban

A Társasãg 2017. évi javadalmazási gyakorlatãra vonatkozó informáciök

A Tãrsaság áttal müködtetett befektetési alapokban kezelt eszközök összesItett értéke 2017-ben sem haladta
meg a Kbftv. 2. (2) bekezdése a) pontja szerinti szabályozãsi szintet és a Társaság nern döntött 1igy, bogy
aláveti magát a Kbftv. egészének, beleértve a szabályozási szint feletti értékü befektetési alap illományt kezelö
társaságokra vonatkozö szabályokat is. Ennek meglèlelöen a Társasãg ]avadalmazási Bizottságot nem ãllItott fel
és Javadalmazási politika elkészItésére sem volt kötelezett.

2. A Társaság FelUgyelô Bizottsága — a fent hivatkozott mentesülés ellenére az MNB 2015. október 21-i
irãnyrnutatásinak megfelelöen - 2016. október 27-ével hatályba léptette a Javadalmazási politika 1.0 verziöjit,
mely az ágazat specifikus jogszabályi alapelveket figyelernbe véve szabályozta a Tãrsaság 2017. évi
javadalmazási gyakorlatát.

3. A Javadalrnazási politikát az lgazgatöság — kulsö szakértô (Dr. Szakál Ugyvédi Iroda — Dr. Szakál trnre)
segItsegével — a vonatkozö jogszabãlyok (Kbftv., ABAK irãnyelv, ABAK rendelet), ajánlások (PSZAF
Elnökének 3/2011. (VItl.4) ajánlása, az ESMA 2013. jt’ilius 3-i ajánlãsa). valamint az Allianz Csoport
tárgykörre vonatkozö szabályozäsai (Allianz SE Reward and Performance Rulebook VI .0, Allianz Hungária
Zrt. Teljesitrnényértékelési rendszere) alapján, azokkal osszhangban készitette el.

4. A Társasãg lgazgatOsága a Javadalmazási politikát évente felülvizsgálja és szukség szerint mödosItja, a
mödosult verziöt a FelUgyelô Bizottság lépteti hatályba (legutóbbi felUlvizsgálatot követöen hatilyba léptetett
verziO: ]avadalmazási politika Vii; hatilyba lépés dátuma: 2018.január 3.).

5. A Társaság — De Minirnis ABAK-ként — az ESMA által 2013. jtlius 3-an rnegjelentetett ,,Az ABAK-irányelv
szerinti helyes javadalmazási politikákra vonatkozö irányrnutatãsok” cimLi ajãnlás alapjãn a lehetô legszélesebb
körben alkalmazta az arányosság elvét. Ennek megfeleläen a politikában részletesen tãrgyalt indoklás mellett
nem alkalrnazta a kifizetési folyamat tekintetében az eszközök formájában nyiijtott vãltozó javadalrnazãst, a
visszatartäst, a halasztást és változöjavadalmazis esetén a kockázatok utölagos beépItését sem.

6. A Társaság az egyes munkavállalöinak fizetett munkaszerzôdésben rögzitett alapbér tekintetében a szektorban
az adott munkakörben jellemzôen fizetett bérekhez képest kIván megfelelö megtartöerövel bIró, versenyképes
juttatãst nyüjtani. A Társasig az atapbérek szintjét Otemezetten évente egyszer (a tárgyév I. negyedévében)
vizsgálja felOl, de szükség esetén rnegtartási céllal évközi korrekciöra is sor kerQlhet. 2017-ben a Front Office
területre érkezô áj munkatárs felvételével (/tãvozö munkatárs pötlãsãval) összeffiggésben oktöberben sor került
a területen dolgozó munkatársak bérének rendezésére.

7. A Tãrsaság gyakorlata szerint a vãltozó javadalrnazás tekintetében a — változö javadalmazásban részesUlô —

rnunkavállalök két csoportba sorolhatök:
a) Az Ugyvezetök és a portfi5liökezeläk esetében a változö javadalmazás referencia értéke személyenként a

tárgyévi alapbér-tömeg 50%-a;
b) Más rnunkakörökben foglalkoztatott munkavállalOk esetében a vãltozó javadalmazás referencia értéke

személyenként a tárgyévi alapbér-tömeg 20%-a.

8. A változö javadalmazãs ténylegesen kifizetett mértéke a referencia értékhez képest mindkét irányban eltérhet és
alapvetöen a következö tényezôktôl iuigg:
a) Személyenként a tárgyév 1. negyedévében kitOzött célok elérésének értékelésétöl, ezek alapján a tárgyévi

személyes teijesitmény minôsitésétôl;
b) A vállalatcsoport tárgyévi eredménye alapján az anyavállalat lgazgatósiga ãltal a változó javadalmazás

kifizetésére jöváhagyott keretosszegtôl. illetve az ez alapjãn az anyavállalat HR igazgatósága iltal az egyes
minôsitési kategOriákhoz rendelt kifizetési sávoktöl. A sávokon belOl a Társasãg vezérigazgatöja az egyes
terUleti vezetökkel folytatott egyeztetést figyelembe véve határozza meg a kifizetés tenyleges mértékét.

9. A Tãrsaság áltat fizetett vãltozó javadalmazãs alapja a szernélyenként az alãbbi tIpusâ célok/célfeladatok
elérésének/elvégzésének értékelése:
a) egyes pro jekifeladatok elvárt minäségben határidäre történö elvégzése;
b) az adott rnunkavállaló munkakörével összefliggö egyes kiemelt fontosságCi feladatok minöségére fOkuszáló

célkiti.izések;
c) az adott munkavállaló rnunkakörébe illeszkedô áj/tovãbbi feladatok elsajátItása. beillesztése;
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d) a Tãrsaság stratégiãjának végrehajtãsára célzó összetett feladatok elvégzése, végrehajtása.
A portföliókezelök esetében a célkitüzések között a fentieken tül jelentös — akir meghatározó (70%) —

süllyal szerepel az adott portföliókezelö által aktivan kezelt portföliók (portföliö-szegmensek) referenda
indexhez (benchmark) viszonyItott, eszközértékkel s0lyozott itlagos felOlteljesitésének mértéke.
Az ügyvezetäk személyes célkiiiizésében 2017-ben is jelentös sOllyal szerepelt (30-40%) a Társaság által
aktivan kezelt portföliök referencia indexhez (benchmark) viszonyitott, eszközértëkkel sülyozott átlagos
felOlteljesitésének mértéke.
A kockázatkezelésért es a védelmi vonalak mükddtetéséért felelös munkatãrsak célkitüzéseiben nern
szerepel az általuk ellenôrzött terület eredményességétöl tliggô célkitiizés.

10. A Társaság munkavállalöi a Társaság ãltal kezelt portföliök terhére, vagy azok tulajdonosaitól a
portföliökezelési tevékenységre, iltetve annak eredményessëgére tekintettel sem közvettenOl, sem közvetetten
semmityen javadalmazãsban nem részesQltek. A Társaság az iltala kezelt befektetési alapok kezelésével
összeftiggésben eredményfliggö dIjazást (sikerdIj) nem alkalmazott. A Társaság által kezelt befektetési alapok
befektetési ügyletmenetének eredményessége a portfóliökezelö munkatársak változö javadalmazisãban a
vagyonarinyosan gyakorolt befolyást, ezáltal egyik portföliókezelö teljesitményértékelésében sem szerepelt 15%.
nál nagyobb sállyal.

11. A Javadalrnazãsi politika alkalmazása tekintetében 2017. évben kiemelt személyek az atábbi munkavállalök
voltak:

Név Beosztãs
Fekete Attila lgazgatósãg elnöke, vezérigazgatö
Pártl Zoltin lgazgatösãg tagja. FO ‘ezetö
Bratincsák Peter Portföliökezelö
Csendes Balãzs Portföliökezelö
Révészné Ujvãrosi Agnes Portföliókezelâ
farkas Gergö Portföliökezelö
Molnár Andrãs Middle Office vezetö
SzabO lldikö Middle Office munkatárs
Tözsér Miklös Belsö ellenär
Schläffer Agnes Belsô ellenör
Benczikné dr. Harmathy Katalin Compliance Officer
Szekeresné Kovács Orsolya Comptiance Officer
Osszesen: 12 fö

Az Allianz Csoport Alapkezelön kivhl mãs teányvállalatival munkaviszonyban álló igazgatösági tag és
felugyelô bizottsági tagok az Allianz Csoport vonatkozö szabãlyozása értelmében az Alapkezelönél betöltött
tisztségükre tekintettel az Alapkezelôtôl semmilyen javadalrnazásban nern rëszesüttek. Az Alapkezelô által
részmunkaidöben foglalkoztatott Tözsér Miklós és Schlàffer Agnes Belsö ellenörök. illetve Benczikné dr.
Harmathy Katalin és Szekeresné Kovãcs Orsolya Compliance Officer-ek teljes rnunkaidöben az Alapkezelö
tulajdonosánál, az Allianz Hungária Zrt-nél álltak munkaviszonyban, az Alapkezelôtöl csak kis összegü rögzItett
mértékii alapbérben részesUltek, egyebjavadalmazist (bónusz, cafeteria, stb.) az Alapkezelôtôl nem kaptak.

12. Az Alapkezetö a kiemelt személyek részére 2017. évi munkájukra tekintettel összesen az alábbi javadalmazást
teljesItette:

Kiemelt személyek részére teljesitett
2016 2017javadalmazãs

Kiemelt személyek száma $ fö 12 îö
Alapbérként történt kifizetés (bruttó) 74 853 468 Ft 87 533 576 Ft
Változöjavadalmazásként tOrtént kifizetés

36 790 000 Ft 36 300 000 Ft(bonusz brutto)
Egyéb kifizetés (nypt., utazás, stb.) 2 928 956 Ft 1 092 421 Ft
Osszesen 114 572 424 Ft 124 925 997 Ft

A kiemelt személyek közül 2 fö 2017 májusáig személyes használatra gépkocsit és mobiltelefont is kapott az
Atapkezelôtôl, ezt kdvetôen a gépkocsi juttatás megsziint.
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A mérleg fordulónapja után bek6vetkezett lényeges események, különösen jelentös folyamatok

A mérleg fhrdulónapját követöen lényeges esemény nem volt. jelentôs folyamatokról nem lehet beszámolni.
Az Uzleti év eredményére hatissal lévö eseménycket az idôbeli elhatãrolãs elve alapjin a Társasig kimutatta.

II. A várhatö fejlödés

A Társaság fejlödésének fö irányait a megbizôk ës a tu)ajdonos igényei, a tökepiac trendjei, valamint a
szabályozási kömyezet viltozásai jelölik ki.

A Társaság szervezete alapvetöen a befektetés kezelési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódö feladatok
ellátãsára alkalmas és hosszabb ideje stabil. A szervezet méretét érintö jelentösebb változãs nern is várhatö
mindaddig, amig a ttilnyomö részben az Allianz Csoporthoz kötödö megbizöi kör bövfllése ezt szukségessé nem
teszi.

Hangsiilyt fektetOnk ugyanakkor a szervezet minöségi fejlesztésére, igy a kötelezö oktatások lebonyolitãsãn tül
is támogatjuk munkatirsaink szakrnai fejlödését. tevékenységunkhöz kapcsolödó továbbképzéseken történö
részvételét.

ielentös eröfeszItéseket tettünk és teszUnk a jëvöben is ügyviteli rendszerünk továbbfejlesztése érdekében. A
2016-ban bevezetett integrált betèktetéskezelö és nyilvántartö retidszet naprakészségének fenntartãsãt - mind
tartalmi-, illetve funkcionális, mind pedig müszaki-. technolögiai szInvonalának megörzését továbbra is
stratégiai fontosságü feladatunknak tekintjük.

Társaságunk szektoron belOl is kimondottan alacsony CIR mutatöja alapján kijelenthetô. bogy a pénzügyi
eredmény alakulisa szernpontjáböl elsôdleges a dIjbevétel alakulása, melyet az erodálödö marginok mellett a
kezelt állomãny alakulása határoz meg. Tekintve, bogy a hazai befektetés kezelési piac érett és meglehetösen
telItett, Igy értékesItési erôfeszItéseinket elsâsorban a meglévô mandátumaink bôvItésére. megbizöink
növekedésének támogatásãra forditjuk.

A portfoliökezelés területén fö célunk továbbra is a tulajdonosunk életbiztositási üzletiga által végzett
termékfejlesztési és értékesitési tevékenység támogatása, mivel az életbiztositási tartalékok növekedésének
szerepe a Tirsaságunk áftal kezelt befektetés állominy növekedésében várhatöan tovább thg erôsödni.

Tãrsaságunk befektetési alapkezelési Ozletágában a meglévô értékesitési csatomák hatékonysãgának javItása
mellett érdekeltek vagyunk ájabb értékesitési csatomák felderItésében is, Igy a befektetési alap termékkInálatot
a tartós tôkepiaci trendek mellett elsôsorban az értékesItési csatoniãk igényeihez igazodva tervezzük formálni,
igény esetén bôvIteni.

Az értékesItési csatomikban helyzetOnk megerâsItése érdekében ezen tiiI is támogatni kIvinjuk a forgalmazo(k)
befektetési alap értékesitési erôfeszItéseit, részt kIvánunk venni a befektetési alapok értékesitésére fókuszilö
marketing és reklám akciökban.

Ill. A visszavãsárolt sajãt részvények, sajãt üzletrészek rnegszerzésére vonatkozö adatok.

A Tãrsasãg nem rendelkezik visszavãsárolt saját üzletrésszel.

IV. A kutatãs és kisérleti fejlesztés területe.

A Tãrsasãg nem végez kutatás és kisérleti fejlesztési tevékenységet.

V. A telephelyek bernulatása

A Társaság nem rendelkezik telephellyel.

Vi. Foglalkoztatáspolitika

A Társaság igyekszik rnegterernteni és biztosItani a hatékony és eredményes foglalkoztatist.

A Tãrsaság vezetôségének meglátása szerint ennek megteremtésének egyik fö befolyásolö tényezôle a megfelelô
javadalmazãsi politika kialakitása és gyakorlati alkalmazása.
Mindezek alapján a javadalmazãsi politikának osszhangban kell lennie a Társasãg által megfogalmazott üzleti
stratégiival, célokkal, értékekket és érdekekkel.
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A Társasãg nagy hangsâlyt lbrdIt a szervezet minöségének és fejlesztésének megteremtésére is.
A munkavállalók szakmai megfelelésétjogszabályi elöirások, illetve belsô szabilyozások határozzák meg.
Az Alapkezelö a megfèlelö rnunkavállalöi Osszetétel érdekében a munkavállatök számára anyagi és szakmai
téren is innováciös Iehetôségeket kInãl, mellyel az egyének szakmai tudásãnak gyarapItását segIti elô.

VII. Környezetvédelem

A kömyezetvédelemnek a Társasig penzügyi helyzetét meghatãrozö, befolyãsoló szerepét, a villalkozó
kornyezetvédelemmel kapcsolatos felelösségét meghatározö gazdasági esemény nem merult fel.
A kornyezetvédelem terUletén nem tdrtént és nem virhatö fejlesztés, Igy ezzel osszefliggö támogatás sem volt.
A kömyezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság nem alkalmaz kLilön politikãt.
A környezetvédelmi intézkedések bevezetésére nem került sor, ilyen rnunkik nincsenek folyamatban.

VIII VãllalatirãnyItãsi szabãlyok

A Tãrsaság által alkalmazandö villalairãnyItãsi irinyelvek a Társaság Müködési szabályzatában foglaltak
szerint alkalmazandök az Allianz Alapkezelö Zrt. valamennyi munkavál laléja számára.
Az Allianz Alapkezelö Mi.iködési Szabályzata a nyilvánosság számira megtekinthetô, a Társaság honlapjáról
Ietölthetô (https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/).

IX. A Iegföbb irányItö szerv, az ügyvezetö szerv és a felugyelö testület

A Polgári Törvénykonyvröl szölö 2013. évi V. törvény 3:109.* (4) bekezdésére tekintettel az Alapkezelö
legffthb döntéshozö szerve az egyszemélyi tulajdonos, az Allianz Hungária Zrt.

Az Igazgatöság az Alapkezelô Ugyvezetô szerve. Tagjait a Tulajdonos választja. Az lgazgatósãg a szervezeti és
Ogyrendi szabityait, valamint részletes feladatait maga állapItja meg.
A Tãrsaság Igazgatösãga három, igazgatöi cimmel felruházott tagböl alt.

Az Alapkezelô felvigyázãsi funkciöt betöltô testOlete a FelUgyelô Bizottság. Tagjait a tulajdonos választja. A
Felügyelô Bizottság Ugyrendjét és részletes feladatait maga illapItja meg. melyet a Tulajdonos hagyjövá.

Keltezés: Budapest, 2018. iprilis 20.

_________________________________
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