Oznámení pojistníkům
o změně fondů

Oznámení

Success Absolute a Success Relative

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o změně podkladových aktiv fondů investičního životního pojištění
Success Absolute a Success Relative.
Aktuálně jsou prostředky obou fondů investičního životního pojištění investovány v souladu
s pojistnými podmínkami do těchto investičních fondů:
Fond Success Absolute:
Fond Success Relative:

ISIN AT0000720065 C-QUADRAT Active YOU
ISIN AT0000720081 C-QUADRAT Active PLUS

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., jakožto dosavadní obhospodařovatel výše uvedených
podkladových investičních fondů, rozhodl s účinností k 23. 6. 2022 o jejich přeměně sloučením do níže
uvedených přejímacích investičních fondů pod správou LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Slučovaný fond

Přejímací (nástupnický) fond

C-QUADRAT Active YOU
AT0000720065

I-AM AllStars Balanced
AT0000810643

C-QUADRAT Active PLUS
AT0000720081

I-AM AllStars Opportunities
AT0000810650

V návaznosti na výše uvedenou změnu budou investice fondů investičního životního pojištění
Success Absolute a Success Relative po 23. 6. 2022 investovány do příslušného přejímacího fondu.
Bližší informace o tomto sloučení naleznete v přílohách.

V Praze 20. 6. 2022
Vaše UNIQA

Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil
způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT Active YOU
tranše
ISIN s výplatou výnosů (A)
ISIN s reinvesticí výnosů (T)
ISIN podílových listů s
reinvesticí výnosů v plné výši v
tuzemsku / v zahraničí (VTIA)

■

měna
fondu
EUR
EUR
EUR

měna
tranše
EUR
EUR
EUR

datum vzniku

ISIN

2.2.2001
2.2.2001
15.9.2010

AT0000720057
AT0000720065
AT0000A0K241

Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Management fondu: Impact Asset Management GmbH

Cíle a investiční politika
Fond C-QUADRAT Active YOU je smíšený fond. Jeho investičním cílem je dosahovat zejména mírného růstu kapitálu. Investuje min. 51 % majetku fondu do podílů jiných
investičních fondů. Vedle toho může investovat i do dalších cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mimo jiné vládami, podniky nebo nadnárodními
emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Podíly na akciových fondech, akcie a jim podobné cenné papíry smějí celkem představovat až 50 % majetku
fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány s ohledem na kvalitu a kvantitu.
Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.
Derivativní nástroje smějí být na úrovni zastřešujícího fondu použity výhradně k zajištění. Investiční fond však může investovat do podílů jiných investičních fondů, které mohou v
rámci své investiční strategie rovněž investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.02.
Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně
platnou odkupní cenu.

■

Poměr rizika a výnosů

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o
investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno
zařazení rizika do kategorie 4.
Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:
Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto
nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být
částečně nebo i zcela bezcenné.
Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.
Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.
Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní
katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.
Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.
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■

Poplatky
Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.
Jednorázové náklady před investicí a po ní
Vstupní a

5,25 %

výstupní poplatky

0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat
v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako
procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné
dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.
Náklady, které si fond odečte v průběhu roku
Běžné náklady

2,91 %

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2021 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další
poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může
každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést
Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu
Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 1,5 %) při zohlednění
takzvané „high water mark“. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu, část II, bod 15. V posledním hospodářském roce činily tyto poplatky 0,00 %.

■

Dosavadní výkonnost
Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000720065) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na
první straně.
2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující
společnosti.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní
banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty
se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní
příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto
poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projevily snížením vývoje hodnoty
fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu
v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna
fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových
kurzů stoupat nebo klesat.
Fond (tranše AT0000720065) byl založen 2.2.2001.

■ Výkonnost fondu v % za rok

■

v%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fond

7,2

5,2

6,9

-1,3

3,5

-0,4

-6,3

10,9

-7,0

5,1

Praktické informace
Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt včetně statutu fondu, zprávy o činnosti a pololetní zprávy, emisní a odkupní ceny a další informace o fondu jsou pro Vás bezplatně k dispozici na internetu v německém
jazyce, a sice na adrese www.rcm.at v sekci „Kurse & Dokumente“. V případě zahraničních registrací v neněmecky mluvících zemích jsou tyto informace uvedeny v angličtině
na adrese www.rcm-international.com v sekci „Prices & documents“. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých
zemích.
Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních
příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at
resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.
Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka.
Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem
prospektu fondu.
Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 9.2.2022.
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,QIRUPDFHSURSRGâOQâN\LQYHVWLËQâKRIRQGX
C-QUADRAT Active YOU
6SROHËQRVW 5DLIIHLVHQ .DSLWDODQODJH-Gesellschaft m.b.H. ņ5DLIIHLVHQ .$*Ń 9ÀV WâPWR LQIRUPXMH
o SOÀQRYDQÒP VORXËHQâ LQYHVWLËQâKR IRQGX C-QUADRAT Active YOU, GHSR]LWÀā 5DLIIHLVHQ %DQN
,QWHUQDWLRQDO $*, s fondem I-AM AllStars Balanced GāâYH $5,421 0XOWL $VVHW $XVJHZRJHQ
VSUDYRYDQĘP VSROHËQRVWâ //% ,QYHVW .DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDft m.b.H. ņ//% ,QYHVWŃ , GHSR]LWÀā
/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*, NWHUÒSUREÔKQHNHGQL23.06.2022.
7\WRLQYHVWLËQâIRQG\PDMâEĘWVORXËHQ\SRGOHQâĜHXYHGHQĘFKXVWDQRYHQâ.

1. =SĔVREVORXËHQâD]ĎËDVWQÔQÒLQYHVWLËQâIRQG\
9 SāâSDGÔSāHGPÔWQÒKRVORXËHQâVHMHGQÀRWUDQVDNFLSāLNWHUÒSāHYHGHIRQG
C-QUADRAT Active YOU MDNRĜWR ņSāHYÀGÔMâFâ LQYHVWLËQâ IRQGŃ Y UÀPFL VYÒKR ]UXĄHQâ EH]
OLNYLGDFHYHĄNHUÀDNWLYDDYĄHFKQ\]ÀYD]N\QDIRQGI-AM AllStars Balanced (GāâYH$5,421Multi
$VVHW$XVJHZRJHQ MDNRĜWRņSāHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQGŃ, s WâPĜHMHKRSRGâOQâFL]DWRREGUĜâSRGâO\
fondu ,-$0$OO6WDUV %DODQFHG EUXWWRVORXËHQâIRUPRXSāHY]HWâSRGOHŒRGVWËSâVP
D YHVSRMHQâV Ë,QY)*UDNRXVNÒKR]ÀNRQDR LQYHVWLËQâFKIRQGHFK .

 2NROQRVWLDGĔYRG\SOÀQRYDQÒKRVORXËHQâ
9 SāâSDGÔSāHYÀGÔMâFâKRLSāHMâPDMâFâKRIRQGXVHMHGQÀRIRQG\NWHUÒVSUDYXMHVSROHËQRVW,PSDFW$VVHW
0DQDJHPHQW*PE+MDNRĜWRSRYÔāHQĘVSUÀYFHIRQGX3āHGPÔWQÒVORXËHQâSURWRSRYHGHNHNRQFHQWUDFL
SURGXNWĔVSUDYRYDQĘFKVSROHËQRVWâ,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQW*PE+7âPGRMGHNH]YĘĄHQâREMHPXIRQGX
v LQYHVWLËQâP IRQGX ,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG D EXGH WXGâĜ PRĜQR UR]SURVWāâW XUËLWÒ PLQLPÀOQâ D IL[Qâ
SRSODWN\NWHUÒMVRXQH]ÀYLVOÒQDREMHPX MDNRMVRXQDSāWUDQVDNËQâQÀNODG\QÀNODG\QDDXGLWQÀNODG\
QD ]YHāHMQÔQâ  QD Y\ĄĄâ FHONRYĘ REMHP 9H VQD]H ]OHSĄLW NYDOLWX āâ]HQâ SRUWIROLD QDYâF ]YĘĄHQâ REMHPX
IRQGXWDNÒXVQDGQâSāâVWXSN DQDOĘ]ÀPWUKXNWHUÒMVRXSURLQYHVWLËQâIRQGUHOHYDQWQâ QDSāNH]SUÀYÀPR
WUKX GRNXPHQWDFL WĘNDMâFâ VH SUĔ]NXPX R ILUPÀFK  D MVRX ]SUDFRYÀYÀQ\ H[WHUQâPL LQYHVWLËQâPL
VSROHËQRVWPLDSRVN\WRYDWHOLSUĔ]NXPX'DOĄâYĘKRGRX]YĘĄHQÒKRREMHPXLQYHVWLFMHPRĜQRVWSRāL]RYÀQâ
LQYHVWLËQâFKWLWXOĔV PLQLPÀOQâPREMHPHPMDNRMVRXQDSāFHQRYÔGRVWXSQÔMĄâLQVWLWXFLRQÀOQâWāâG\SRGâOĔ
v UÀPFLLQYHVWRYÀQâGRIRQGĔ
8 LQYHVWLËQâKR IRQGX V Y\ĄĄâP REMHPHP VH Y QHSRVOHGQâ āDGÔ WDNÒ ]YĘĄâ SRWHQFLÀO SUR QRYÒ SRGâOQâN\
SURWRĜHIRQGWâPGRVÀKQHYĘ]QDPQÒYHOLNRVWLDWXGâĜPLPRMLQÒXSRXWÀSR]RUQRVWUDWLQJRYĘFKDJHQWXU
a IRQGRYĘFK SODWIRUHP 9]KOHGHP NH ]YĘĄHQâ REMHPX NWHUÒ MH V WâP VSRMHQR SURVSÔMH WDWR VNXWHËQRVW
z YĘĄHXYHGHQĘFKGĔYRGĔLMLĜ]DLQYHVWRYDQĘPSRGâOQâNĔP.
9 UÀPFL VSUÀY\ SRUWIROLD EXGH GâN\ VORXËHQâ PRĜQR NRQFHQWURYDW D RSWLPDOL]RYDW NDSDFLW\ Y oblasti
SUĔ]NXPXD]DNÀ]HNDXVLORYDWWDNR]OHSĄHQâ LQYHVWLËQâKRSURFHVX.
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 3āHGSRNOÀGDQÒGRSDG\SOÀQRYDQÒKRVORXËHQâQDSRGâOQâN\IRQGXC-QUADRAT
Active YOU
3RGâOQâFLIRQGXC-48$'5$7$FWLYH <28 VHYHVWDQRYHQÒPYĘPÔQQÒPSRPÔUXVWDQRXSRGâOQâN\IRQGX,$0$OO6WDUV %DODQFHG.
9 VRXYLVORVWLVHVORXËHQâPVH]PÔQâVSUÀYFRYVNÀVSROHËQRVWIRQGX] 5DLIIHLVHQ.$*QD//%,QYHVWMDNRĜWR
VSUÀYFRYVNRX VSROHËQRVW SāHMâPDMâFâKR IRQGX =ÀURYHñ GRMGH NH ]PÔQÔ GHSR]LWÀāH ] 5DLIIHLVHQ %DQN
,QWHUQDWLRQDO$*QD/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*
3āHYÀGÔMâFâ IRQG C-48$'5$7 $FWLYH <28 MH VSROHËQRVWâ ,PSDFW $VVHW 0DQDJHPHQW *PE+ DNWLYQÔ
VSUDYRYÀQ EH] ]RKOHGñRYÀQâ UHIHUHQËQâ KRGQRW\ )RQG LQYHVWXMH SāLQHMPHQĄâP   PDMHWNX IRQGX GR
SRGâOĔMLQĘFKLQYHVWLËQâFKIRQGĔDXVLOXMH]HMPÒQDRGRVDĜHQâPâUQÒKRUĔVWXNDSLWÀOX
3āHMâPDMâFâ IRQG ,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG MH VSROHËQRVWâ ,PSDFW $VVHW 0DQDJHPHQW *PE+ DNWLYQÔ
VSUDYRYÀQEH]]RKOHGñRYÀQâUHIHUHQËQâKRGQRW\,QYHVWXMHSāLQHMPHQĄâP PDMHWNXIRQGXGRSRGâOĔ
MLQĘFKLQYHVWLËQâFKIRQGĔYËHWQÔYNODGĔQDYLGÔQRX.
,QGLNÀWRU655,MHXSāHMâPDMâFâKRIRQGXLXSāHYÀGÔMâFâKRIRQGX4. 9HYĘVOHGNXPRKRXSRGâOQâFLSRËâWDW
s podobným profilem výnosu a rizika.
3āHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQG]RKOHGñXMHQDUR]GâORGSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXHNRORJLFNÀD VRFLÀOQâ
NULWÒULD ËOQDāâ]HQâR]YHāHMñRYÀQâLQIRUPDFâ 
5R]āHGÔQâYĘNRQQRVWLY GĔVOHGNXVORXËHQâVHQHRËHNÀYÀ.
'UXK\SRGâOĔY\SOÀFHQâYĘQRVĔ
3URSāHYÀGÔMâFâLQYHVWLËQâIRQGE\O\Y\GÀQ\SRGâORYÒOLVW\V YĘSODWRXYĘQRVĔ GLYLGHQGRYÒSRGâORYÒOLVW\ 
SRGâORYÒ OLVW\ V UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ VH VUÀĜNRX GDQÔ z NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ UHLQYHVWLËQâ SRGâORYÒ OLVW\  D
SRGâORYÒ OLVW\ V UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ EH] VUÀĜN\ GDQÔ ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ SRGâORYÒ OLVW\ V reinvesticí
YĘQRVĔ Y SOQÒ YĘĄL  9ĄHFKQ\ W\WR WāL GUXK\ SRGâORYĘFK OLVWĔ EXGRX VORXËHQ\ GR GUXKX SRGâORYĘFK OLVWĔ
s UHLQYHVWLFâYĘQRVĔVH VUÀĜNRXGDQÔ] NDSLWÀORYĘFKYĘQRVĔSāHMâPDMâFâKRIRQGX.
3UR GUĜLWHOH SRGâORYĘFK OLVWĔ V YĘSODWRX YĘQRVĔ WR ]QDPHQÀ ĜH MLP Y EXGRXFQX MLĜ QHEXGRX Y\SOÀFHQ\
ĜÀGQÒYĘSODW\
'UĜLWHOĔP SRGâORYĘFK OLVWĔ V UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ Y plnÒ YĘĄL EXGH Y EXGRXFQX Y\SOÀFHQD VUÀĜND GDQÔ
z NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ ]D SāHGSRNODGX ĜH SāâVOXĄQâLQYHVWRāL QHSRGOÒKDMâ UDNRXVNÒ GDQL ] SāâMPĔ QHER
dani z SāâMPĔSUÀYQLFNĘFKRVREQHERMVRXRGWÒWRGDQÔRVYRER]HQL.
6SROHËQRVW5DLIIHLVHQ.DSLWDODQODJH-*HVHOOVFKDIWPE+GRSRUXËXMHSURËâVWVLSāLORĜHQÒ
NOâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\IRQGXI-AM AllStars Balanced.
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3āHKOHGLQIRUPDFâR]ĎËDVWQÔQĘFKIRQGHFK

=GURM
.OâËRYÒ
informace
pro investory
resp.
Prospekt
VSUÀYFRYVNĘ
poplatek)
&tOHDLQYHVWLĀQt
politika

I-AM AllStars Balanced

C-QUADRAT Active YOU

(SāHMâPDMâFâIRQG)
(.OâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\–
GDWXP]YHāHMQÔQâ

(SāHYÀGÔMâFâIRQG)
(.OâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\–
GDWXP]YHāHMQÔQâ

Fond I-AM AllStars Balanced zohledŸuje v rámci
LQYHVWLĀQtKRSURFHVXHNRORJLFNiUHVSVRFLiOQtNULWpULD
,QYHVWLĀQtPFtOHPIRQGXMHGRViKQRXWSURVWƎednictvím
investic do rƽzných dluhopisových a akciových trhƽ
PtUQpKRUƽstu hodnoty pƎi stƎedním rizikuFond pƎi tom
pRXçtYiSƎHGHYåtPDNWLYQtLQYHVWLĀQtIRQG\DEXU]RYQĢ
REFKRGRYDQpIRQG\ (7) 
Fond investuje na základĢ DNWLYQtLQYHVWLĀQtVWUDWHJLH
a nezohledŸuje pƎLWRPLQGH[UHIHUHQĀQtKRGQRWX
,QYHVWLĀQtIRQGLQYHVWXMHSƎinejmenším 70 % majetku
IRQGXGRMLQìFKIRQGƽ YĀHWQĢ vkladƽ na vidĢQRX UHVS
vypovĢditelných vkladƽ 3RGtODNFLt]DLQYHQWRYDQìFK
prostƎHGQLFWYtPMLQìFKIRQGƽ a prostƎednictvím akcií je
omezen na 50 % PDMHWNXIRQGX'HULYiWRYpQiVWURMHVH
smĢMtSRXçtYDWSRX]HN zajištĢní

Fond C-48$'5$7$FWLYH<2U MHVPtåHQìIRQGMHKRç
LQYHVWLĀQtPFtOHPMH]HMPpQDGRVDKRYDWPtUQpKRUƽstu
kapitáluFond investuje pƎinejmenším 51 % majetku
IRQGX
do podílƽ MLQìFKLQYHVWLĀQtFKIRQGƽ.URPĢ toho mƽçH
LQYHVWRYDWWDNpGRMLQìFKFHQQìFKSDStUƽGRGOXKRSLVƽ
a nástrojƽ penĢçQtKRWUKXY\GiYDQìFKPMYOiGDPL
ILUPDPL
QHERQDGQiURGQtPLHPLWHQW\MDNRçLGRYNODGƽ na
vidĢnou a vypovĢditelných vkladƽ3RGtO\ na akciových
IRQGHFKDDNFLHDMLPSRGREQpFHQQpSDStU\O]HQDEìYDW
GRFHONRYp
výše 50 % PDMHWNXIRQGX3RGtO\QDLQYHVWLĀQtFKIRQGHFK
MVRXY\EtUiQ\QD]iNODGĢ kvantitativního a kvalitativního
pƎtVWXSX
Fond je spravován aktivnĢ EH]]RKOHGQĢQtUHIHUHQĀQí
hodnoty
'HULYiWRYpQiVWURMHVHVPĢjí na úrovni zastƎešujícího
IRQGXSRXçtYDWYìKUDGQĢ k zajištĢQt,QYHVWLĀQtIRQGYåDN
mƽçHLQYHVWRYDWGRSRGtOƽ MLQìFKLQYHVWLĀQtFKIRQGƽNWHUp
]HVYpVWUDQ\zase mohou v UiPFLLQYHVWLĀQtVWUDWHJLH
investovat pƎHYiçQĢ VH]Ǝetelem k rizikuNWHUiMHV tím
spojeno GRGHULYiWRYìFKQiVWURMƽ

NaƎízení
o zveƎejŸování
LQIRUPDFt

Fond v UiPFLLQYHVWLĀQtKRSURFHVX]RKOHGŸuje
HNRORJLFNiUHVSVRFLiOQtNULWpULD ĀOQDƎízení
o zveƎejŸRYiQtLQIRUPDFt 

3URVWƎHGQLFWYtPIRQGXQHMVRXSRGSRURYiQ\çiGQp
HNRORJLFNpĀLVRFLiOQtFKDUDNWHULVWLN\ YHVP\VOXĀOiQNX
naƎt]HQt (8  QDƎízení o zveƎejŸování
LQIRUPDFt UHVSIRQGQHXVLOXMHR XGUçLWHOQpLQYHVWRYiQt
YHVP\VOXĀOiQNXQDƎt]HQt (8  QDƎízení
o zveƎejŸRYiQtLQIRUPDFt 

3URILOUL]LND
a výnosu

SRRI: 4

SRRI: 4

BĢçQpQiNODG\

 %

 %

Správcovský
poplatek

Dç SD

Dç SD

Vstupní a výstupní
poplatek

YVWXSQtSRSODWHN
çiGQìYìVWXSQtSRSODWHN

YVWXSQtSRSODWHN
çiGQìYìVWXSQtSRSODWHN

3RSODWHNY závislosti
na výsledku

$ç URĀQĢ z YìYRMHKRGQRW\GRVDçHQpKRIRQGHPSƎi
zohlednĢQtWDN]YDQpÅKLJK-ZDWHUPDUN´

$ç URĀQĢ z YìYRMHKRGQRW\GRVDçHQpKRIRQGHPQDG
UHIHUHQĀQtKRGQRWXSURW\WRSRSODWN\ ,&(%RI$*HUPDQ
7UHDVXU\%LOO,QGH[SOXV  SƎi zohlednĢQtWDN]YDQp
ÅKLJK-ZDWHUPDUN´
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'DñRYĘUHĜLPQDNOÀGÀQâVHY]QLNOĘPLYĘQRV\IRQGX
C-QUADRAT Active YOU
§ 186 odst.,QY)* 2011 VWDQRYâĜHY SUĔEÔKXVORXËHQâPXVHMâEĘW]HVWUDQ\SāHMâPDMâFâKRLQYHVWLËQâKR
IRQGX ]DFKRYÀQ\ SRāL]RYDFâ QÀNODG\ YĄHFK DNWLY SāHYÀGÔMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX GDñRYÔ QHXWUÀOQâ
]DFKRYÀQâ ĎËHWQâ KRGQRW\  'DñRYÀ HYLGHQFH YHĄNHUĘFK EÔĜQĘFK YĘQRVĔ ĎURN\ GLYLGHQG\ 
a PLPRāÀGQĘFK
YĘQRVĔ NXU]RYÒ]LVN\ NWHUÒY]QLNQRXGRGRE\VORXËHQâPXVâEĘWYHGHQDXIRQGXC-48$'5$7$FWLYH
<28.
5DNRXVNR GDñRYâUH]LGHQWL)
1D ĎURYQL SRGâORYĘFK OLVWĔ WX]HPVNĘ LQYHVWRU  QHSRYHGH VORXËHQâ IRQGĔ N ĜÀGQÒ UHDOL]DFL D MH WXGâĜ
GDñRYÔ QHXWUÀOQâ 3RGâO\ QD IRQGX GUĜHQÒ SāHG  ]ĔVWDQRX SĔYRGQâ GUĜERX L SR VORXËHQâ
-HGQÀVHSāLWRPRSRGâORYÒOLVW\MHMLFKĜYUÀFHQâPQHY]QLNÀSRYLQQRVWN RGYRGXGDQÔ] NXU]RYĘFK]LVNĔ
3RGâORYÒOLVW\N MHMLFKĜQDE\WâGRĄORSR QRYÀGUĜED EXGRXY SāâSDGÔQÀVOHGQÒKRVORXËHQâ
i QDGÀOHQRYRXGUĜERX.
3āHYRGGDñRYĘFK]WUÀWY 5DNRXVNX9 GĔVOHGNXVORXËHQâ]WUÀFâSāHYÀGÔMâFâLQYHVWLËQâIRQG UHVSSRGâOQâFL 
PRĜQRVW ]DSRËâWDW VWÀYDMâFâ SāHYRG\ GDñRYĘFK ]WUÀW z transakcí s FHQQĘPL SDSâU\ SURWL
SāâSDGQĘPEXGRXFâPNXU]RYĘP]LVNĔP] MLQĘFKFHQQĘFKSDSâUĔDQDYâFSURWLSāâMPĔP] ĎURNĔD dividend
DVQâĜLWWDNGDñRYÒ]DWâĜHQâLQYHVWLËQâKRIRQGX.
V SāâSDGÔ GRWD]Ĕ RKOHGQÔ GDñRYÒKR UHĜLPX 9ÀP GRSRUXËXMHPH VH REUÀWLW QD VYÒKR
GDñRYÒKRSRUDGFH.
3RGâOQâFLSRGOÒKDMâFâMLQĘPGDñRYĘP]ÀNRQĔP
2KOHGQÔ SāâSDGQĘFK GDñRYĘFK GRSDGĔ NWHUÒ EXGH PâW VORXËHQâ IRQGĔ QD LQYHVWRU\
SāHYÀGÔMâFâKR IRQGX SRGOH SāâVOXĄQĘFK SODWQĘFK GDñRYĘFK ]ÀNRQĔ VH SURVâP REUDĈWH
QDVYÒKRGDñRYÒKRSRUDGFH.
3HULRGLFNÒ]SUÀY\
¯ËHWQâURNSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXC-48$'5$7$FWLYH <28 EÔĜâRG01.12. do 30.11. ¯ËHWQâ
URNSāHMâPDMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGX,-$0$OO6WDUV %DODQFHG EÔĜâRG01.07. do 30.06.
3UR LQYHVWRU\ SāHYÀGÔMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH <28 VH WXGâĜ ]PÔQâ Y\ND]RYDQÒ
REGREâSURSHULRGLFNÒ]SUÀY\.
$XGLWRUHP(§ 49 odst. ,QY)* SURSāHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQGE\ODMPHQRYÀQDVSROHËQRVWErnst &
Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 9âGHñ D DXGLWRUHP SUR SāHYÀGÔMâFâ LQYHVWLËQâ IRQG
VSROHËQRVW .30* $XVWULD *PE+ :LUWVFKDIWVSUđIXQJV- und Steuerberatungsgesellschaft. 3UR SRGâOQâN\
SāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXVHWXGâĜ]PÔQâDXGLWRU
1ÀNODG\
V VRXYLVORVWLVHVORXËHQâPIRQGXC-QUADRAT Active YOU VH]YĘĄâEÔĜQÒQÀNODG\]
 % nD %.
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.URPÔWRKRVH]YĘĄâWDNÒYDULDELOQâRGPÔQD SRSODWHN]ÀYLVHMâFâQDYĘVOHGNX DWR
QÀVOHGRYQÔ
I-AM AllStars Balanced
Poplatek
$Ĝ URËQÔ] YĘYRMHKRGQRW\
v ]ÀYLVORVWL
GRVDĜHQÒKRIRQGHPSāL]RKOHGQÔQâ
na
WDN]YDQÒņKLJK-ZDWHUPDUNŃ
YĘVOHGNX

C-QUADRAT Active YOU
$Ĝ URËQÔ] YĘYRMHKRGQRW\
GRVDĜHQÒKRIRQGHPQDGUHIHUHQËQâ
KRGQRWXSURW\WRSRSODWN\ ,&(%RI$
*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[SOXV
  SāL]RKOHGQÔQâWDN]YDQÒ
ņKLJK-ZDWHUPDUNŃ

9HIRQGXC-48$'5$7$FWLYH <28 QHEXGH]DEÔĜQĘKRVSRGÀāVNĘURNRG01.12.2021 GRGDWDVORXËHQâ
ĎËWRYÀQĜÀGQĘSRSODWHN]ÀYLVHMâFâQDYĘVOHGNX
9DULDELOQâ RGPÔQD Y UÀPFL IRQGX ,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG ËLQâ DĜ   NODGQÒ YĘNRQQRVWL SāL SRXĜLWâ
PHWRG\KLJK-ZDWHUPDUN 9DULDELOQâRGPÔQDVHY\SRËâWÀYÀDY\PH]XMHGHQQÔDY\SOÀFâVHPÔVâËQÔQD
]ÀNODGÔKRGQRWSODWQĘFKQDNRQFLSāâVOXĄQÒKRNDOHQGÀāQâKRPÔVâFH,QYHVWRāLSāHYÀGÔMâFâKRIRQGXNWHāâ
se v GĔVOHGNXVORXËHQâVWDQRXLQYHVWRU\SāHMâPDMâFâKRIRQGXPDMâVWHMQÒSRVWDYHQâMDNRRVWDWQâLQYHVWRāL
NWHāâ]âVNDMâSRGâO\QDSāHMâPDMâFâPIRQGX'QHPËHUYHQFHVH]PÔQâIUHNYHQFHYĘSODW\
YDULDELOQâRGPÔQ\IRQGXI-AM AllStars Balanced ] PÔVâËQâYĘSODW\QD URËQâ
1RYÀVWUXNWXUDSRUWIROLD
6SROHËQRVW,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQW*PE+PÀV RKOHGHPQDRSHUDWLYQâSURYHGHQâVORXËHQâY ĎP\VOX
X]DYāâWEH]SURVWāHGQÔSāHGUR]KRGQĘPGQHPVORXËHQâSāâSDGQÒGHULYÀWRYÒQÀVWURMHD SāâSDGQÒYNODG\
na YLGÔQRXY\SRYÔGLWHOQÒYNODG\SāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXNWHUÒMVRXYHGHQ\XMLQĘFKEDQNQHĜ
XGHSR]LWÀāH.
9 UÀPFLVORXËHQâEXGRXDNWLYDSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXSāHYHGHQDQDSāHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQG
DWXGâĜQHEXGHY\WYRāHQDĜÀGQÀQRYÀVWUXNWXUDSRUWIROLD.

4. 6SHFLILFNÀSUÀYDSRGâOQâNĔV RKOHGHPQDSOÀQRYDQÒVORXËHQâDGRSDG\VORXËHQâQD
SUÀYDSRGâOQâNĔ
3UÀYRQDYUÀFHQâ
3RGâOQâFL IRQGX C-QUADRAT Active YOU PDMâ SUÀYR YUÀWLW VYÒ SRGâO\ GR 6 IRUPRX
YNODGXSURYHGHQÒKRXGHSR]LWÀāH5DLIIHLVHQ%DQN,QWHUQDWLRQDO$*DWRGRKRG
9 SāâSDGÔYUÀFHQâSRGâOĔXMLQÒKRGHSR]LWÀāHEXGHVPÔURGDWQĘGāâYÔMĄâËDVYUÀFHQâQDWHQWRËDVVHO]H
GRWÀ]DWX GRW\ËQÒKRGHSR]LWÀāH=HVWUDQ\VSUÀYFRYVNÒVSROHËnosti nebudou v SāâSDGÔYUÀFHQâĎËWRYÀQ\
ĜÀGQÒGDOĄâQÀNODG\ Œ,QY)* 
=DVWDYHQâRGNXSXSRGâOĔ
9]KOHGHP N QDGFKÀ]HMâFâPX VORXËHQâ EXGH GQH  ]DVWDYHQ RGNXS SRGâOĔ
IRQGXC-QUADRAT Active YOU.
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3UÀYRQDLQIRUPDFHSUÀYRQDSāHGORĜHQâ]SUÀY\DXGLWRUD
3RGâOQâFL IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH <28 PDMâ SUÀYR SRĜDGRYDW GDOĄâ LQIRUPDFH MDNRĜ L NRSLL ]SUÀY\
QH]ÀYLVOÒKRDXGLWRUDSRGOHŒ,QY)*3āâVOXĄQÒGRWD]\MHWāHEDDGUHVRYDWVSROHËQRVWL
//%,QYHVW.DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIWPE+
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
7HO +43 1 536 16-0
E-PDLOinvest@llb.at

3UÀYDSRGâOQâNĔIRQGXI-AM AllStars Balanced
3RGâOQâFL IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH <28, NWHāâ VH UR]KRGQRX QHYUÀWLW VYÒ SRGâO\ VH VWDQRX SRGâOQâN\
SāHMâPDMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX ,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG. 6YÒ SRGâO\ PRKRX YUDFHW RG UDNRXVNÒKR
EDQNRYQâKR SUDFRYQâKR GQH NWHUĘ QÀVOHGXMH SR WHUPâQX VORXËHQâ D RG WRKRWR RNDPĜLNX PRKRX WDNÒ
Y\NRQÀYDW VYÀ RVWDWQâ SUÀYD NWHUÀ MLP QÀOHĜHMâ MDNRĜWR SRGâOQâNĔP 6 SRGâO\ QD IRQGX ,-$0 $OO6WDUV
%DODQFHG MVRXVSRMHQDVWHMQÀSUÀYDMDNRX fondu C-48$'5$7$FWLYH<28]HMPÒQDSDNSāâPÒYODVWQLFNÒ
SUÀYRN PDMHWNXIRQGXD SUÀYRQDYUÀFHQâSRGâOĔ9 SUÀYQâPSRVWDYHQâSRGâOQâNĔWXGâĜQHY]QLNQRXĜÀGQÒ
UR]GâO\

 3RVWXSDWHUPâQVORXËHQâ
3OÀQRYDQĘWHUPâQĎËLQQRVWLVORXËHQâMH23.06.2022.
. WHUPâQX VORXËHQâ EXGRX DNWLYD IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH <28 SāHYHGHQD QD IRQG ,-$0 $OO6WDUV
%DODQFHG. =ÀURYHñV WâPREGUĜâSRGâOQâFLIRQGXC-48$'5$7$FWLYH <28 SRGOHVWDQRYHQÒKRYĘPÔQQÒKR
SRPÔUXSRGâO\QDIRQGX ,-$0$OO6WDUV %DODQFHG. 7HQWRYĘPÔQQĘSRPÔUY\SRËWHQD]ÀNODGÔSRVOHGQâFHQ\
SāHYÀGÔMâFâKRIRQGXDSāHMâPDMâFâKRIRQGXGHSR]LWÀāpro rata, a to se ]DRNURXKOHQâPQDSÔWGHVHWLQQĘFK
PâVW+RWRYRVWQâSODWEDSāâSDGQÒKRGâOËâKRY\URYQÀQâVHWXGâĜQHSURYÀGâ
3RGâO\EXGRXSRGâOQâNĔPSāLSVÀQ\QDĎËHWFHQQĘFKSDSâUĔNHGQL23.06.2022.

6. 1ÀNODG\VRXYLVHMâFâVHVORXËHQâP
9 VRXYLVORVWLVHVORXËHQâPY]QLNQRXGRWËHQĘPIRQGĔPWUDQVDNËQâQÀNODG\7\WRQÀNODG\EXGRX] GĔYRGĔ
YHGHQâĎËHWQLFWYâIRQGĔ]ĎËWRYÀQ\YHIRQGX,-$0$OO6WDUV %DODQFHG. 3āâSDGQÒQÀNODG\QDSUÀYQâDMLQÒ
SRUDGHQVWYâËLDGPLQLVWUDWLYQâQÀNODG\VRXYLVHMâFâV SāâSUDYRXD SURYHGHQâPVORXËHQâKUDGâVSUÀYFRYVNÒ
VSROHËQRVWL
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Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem
je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést,
se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

I-AM AllStars Balanced
ISIN:
AT0000810643 (T)
(změna názvu k 15. 2. 2022; dříve ARIQON Multi Asset Ausgewogen)
Měna fondu: EUR
Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES.
Správu tohoto fondu vykonává LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská společnost).

Cíle a investiční politika
Fond ve své investiční činnosti zohledňuje ekologická a sociální kritéria.

Podrobné informace k investiční politice fondu jsou součástí statutu fondu
(článek 3) a prospektu (bod 14).

Investičním cílem fondu I-AM AllStars Balanced („investiční fond“, „fond“) je
mírné zvyšování hodnoty se střední úrovní rizika prostřednictvím investic do Investiční fond může být v závislosti na složení portfolia nebo na aplikované
různých dluhopisových a akciových trhů. Pro tyto účely jsou využívány metodě řízení vystaven zvýšené volatilitě, při níž hodnota majetkových podílů i
v krátkých časových úsecích výrazně kolísá nahoru a dolů.
převážně aktivní investiční fondy a fondy ETF.
Fond můžete na denní bázi vrátit depozitáři
Fond uplatňuje aktivní investiční strategii a neodkazuje na žádné za aktuálně platnou odkupní cenu. Správcovská společnost může
indexy/referenční hodnoty.
v mimořádných případech zpětný odkup pozastavit.
U třídy podílových jednotek AT0000810643 (T) zůstávají výnosy ve fondu
Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu
do ostatních fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní a zvyšují hodnotu podílů.
lhůtou). Podíl akcií ostatních fondů a akcií je omezen na 50 % majetku fondu.
Derivátové nástroje mohou být využívány pouze pro účely zajištění.
Externím správcem je společnost Impact Asset Management GmbH, Vídeň.

Poměr rizika a výnosů



Typicky nižší výnosy
Nízké riziko

1

Typicky vyšší výnosy
Vyšší riziko

2

3

4

5

6



7

Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku
usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti.
nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského faktoru,
technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje riziko
Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. změny právního systému.
Klasifikace rizika se může v čase měnit.
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko do Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje
kategorie 4.
riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo
podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele.
RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím
přesto třeba zohlednit, jsou:
nezvyšuje.
Kreditní riziko: Fond investuje část svého majetku do dluhopisů anebo nástrojů Nízké nebo dokonce záporné výnosy nástrojů peněžního trhu resp. dluhopisů
peněžního trhu. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti; v důsledku tržní situace mohou negativně ovlivnit čistou hodnotu majetku
příslušné dluhopisy anebo nástroje peněžního trhu se pak mohou stát zcela investičního fondu.
bezcennými nebo se může jejich hodnota výrazně propadnout.
Podrobně jsou rizika fondu popsána v kapitole II bodu 16 prospektu.
Likviditní riziko: Likviditní riziko spočívá v nejistotě, zda bude možné otevřenou
pozici uzavřít včas a za přiměřenou cenu.
Riziko selhání protistrany: Fond provádí obchodní transakce s různými
smluvními partnery. Obchodní partner pak nemůže v případě insolvence buď
vůbec a nebo jen částečně dostát svým závazkům vůči fondu.

Poplatky
Inkasovanými poplatky je financována správa fondu. Zahrnují rovněž náklady na prodej podílů fondu a související marketing. Tyto poplatky snižují případný
zisk z investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
Vstupní poplatek

5,25 %

Výstupní poplatek

0,00 %

Jedná se přitom o maximální možnou částku strženou z Vaší investice. O aktuální výši poplatků se můžete kdykoli informovat na prodejním místě.
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu

3,13 %

„Poplatky za správu“ byly vypočteny na základě výsledků posledního hospodářského roku, který skončil 30. června 2021. „Poplatky za správu“ zahrnují odměnu
za správu a veškeré poplatky vybrané v uplynulém roce. Transakční náklady a výnosová odměna nejsou součástí „poplatků za správu“. „Poplatky za správu“
se mohou každý rok lišit. Kompletní přehled položek tvořících „poplatky za správu“ je vždy v aktuální výroční zprávě v bodu nazvaném „Výdaje“.
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Až 20 % čisté výkonnosti (dle metody High Watermark). Za minulý hospodářský
rok tato hodnota činila 1,0924 %. (Podrobné informace viz článek 7 statutu
fondu popř. bod 17.1 prospektu).

Podrobné informace o přesné výši účtovaných poplatků bude uváděna ve výroční zprávě fondu za každý hospodářský rok.

Vývoj hodnoty v minulosti
Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj hodnoty fondu v eurech se započtením veškerých nákladů a poplatků, s výjimkou vstupních a výstupních
poplatků.

I-AM AllStars Balanced

Z výsledků dosažených v minulosti nelze
usuzovat na vývoj v budoucnosti.
Fond byl založen 4. 1. 1999.

Roční výkonnost v %
Výpočet metodou OeKB

Praktické informace
̵ Depozitář: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Vídeň
̵ Prospekt včetně statutu fondu, klíčové informace pro investory, výroční a pololetní zprávy a další informace jsou v německém jazyce kdykoli bezplatně
k dispozici u správcovské společnosti, resp. na jejím webu www.llbinvest.at.
̵ Podrobnosti týkající se aktuální politiky odměňování (výpočet, osoby odpovědné za přidělování, složení výboru pro odměňování) jsou k dispozici na adrese
www.llbinvest.at a na vyžádání budou zdarma poskytnuty v papírové podobě.
̵ Emisní a odkupní ceny jsou zveřejňovány na webu správcovské společnosti www.llbinvest.at.
̵ Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. V případě dotazů
si vyžádejte odpovědi od profesionálů.
̵ Společnost LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že by údaje v tomto dokumentu byly zavádějící, nesprávné
nebo jestliže neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.
̵ Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, České republice, Maďarsku, a fond podléhá dohledu rakouského
Úřadu pro dohled nad finančními trhy.
̵ Klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 11. 3. 2022.

Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil
způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT Active PLUS
tranše
ISIN s výplatou výnosů (A)
ISIN s reinvesticí výnosů (T)
ISIN podílových listů s
reinvesticí výnosů v plné výši v
tuzemsku / v zahraničí (VTIA)

■

měna
fondu
EUR
EUR
EUR

měna
tranše
EUR
EUR
EUR

datum vzniku

ISIN

2.2.2001
2.2.2001
15.9.2010

AT0000720073
AT0000720081
AT0000A0K258

Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Management fondu: Impact Asset Management GmbH

Cíle a investiční politika
C-QUADRAT Active PLUS je smíšený fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investuje min. 51 % majetku fondu
do podílů jiných investičních fondů. Vedle toho může investovat i do cenných papírů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydávaných mimo jiné vládami, podniky nebo
nadnárodními emitenty, jakož i do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Investice do fondů peněžního trhu resp. jim podobných fondů jsou celkově omezeny na 49 %
majetku fondu. Podíly na investičních fondech jsou vybírány s ohledem na kvalitu a kvantitu.
Fond je spravován aktivně bez zohlednění referenční hodnoty.
V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění. U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.02. Možné je rovněž vyplácení výnosů
z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílů zůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně
platnou odkupní cenu.

■

Poměr rizika a výnosů

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o
investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno
zařazení rizika do kategorie 5.
Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:
Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto
nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být
částečně nebo i zcela bezcenné.
Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů.
Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit.
Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní
katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce.
Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu.
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■

Poplatky
Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje.
Jednorázové náklady před investicí a po ní
Vstupní a

5,25 %

výstupní poplatky

0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která bude před investicí / před výplatou Vašeho výnosu odečtena od Vaší investice. Na aktuálně platné poplatky se můžete dotázat
v příslušném prodejním místě. V případě výše uvedených vstupních a výstupních poplatků se jedná o poplatky, které si účtuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. Jak je uvedeno v prospektu, může si prodejní místo kromě toho účtovat zejména počáteční poplatky (poplatky za zprostředkování / prodej /start-up), a sice jako
procentní sazbu z investované částky. Příslušné další informace lze získat u prodejního místa; tyto informace jsou případně obsaženy také v dodatečné právně závazné
dokumentaci, která bude investorovi předána v souladu s právními předpisy příslušné země prodeje a kterou investor podepíše.
Náklady, které si fond odečte v průběhu roku
Běžné náklady

2,46 %

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 31.12.2021 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další
poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může
každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.
Náklady, které fond musí za určitých okolností nést
Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu
Až 15 % ročně z vývoje hodnoty dosaženého fondem nad referenční hodnotu pro tyto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5 %) při zohlednění
takzvané „high water mark“. Bližší informace jsou uvedeny v prospektu, část II, bod 15. V posledním hospodářském roce činily tyto poplatky 0,41 %.

■

Dosavadní výkonnost
Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000720081) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty fondu je reprezentativním modelem také pro ostatní tranše uvedené na
první straně.
2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující
společnosti.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní
banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty
se neberou v úvahu jednotlivé náklady, jako jsou transakční poplatky, emisní
příplatek, odkupní poplatek, poplatky za úschovu investora a daně. Tyto
poplatky by se při zahrnutí do výpočtu projevily snížením vývoje hodnoty
fondu. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na vývoj fondu
v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna
fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových
kurzů stoupat nebo klesat.
Fond (tranše AT0000720081) byl založen 2.2.2001.

■ Výkonnost fondu v % za rok

■

v%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fond

7,0

9,2

8,8

0,6

3,0

6,2

-14,1

20,4

-10,7

16,6

Praktické informace
Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt včetně statutu fondu, zprávy o činnosti a pololetní zprávy, emisní a odkupní ceny a další informace o fondu jsou pro Vás bezplatně k dispozici na internetu v německém
jazyce, a sice na adrese www.rcm.at v sekci „Kurse & Dokumente“. V případě zahraničních registrací v neněmecky mluvících zemích jsou tyto informace uvedeny v angličtině
na adrese www.rcm-international.com v sekci „Prices & documents“. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých
zemích.
Podrobné informace ohledně aktuálních zásad odměňování společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (včetně popisu způsobu výpočtu odměny a ostatních
příspěvků) a údaje o osobách odpovědných za přidělování odměny a ostatních příspěvků a o členech výboru pro odměňování naleznete na internetových stránkách www.rcm.at
resp. www.rcm-international.com. Na vyžádání Vám tyto informace poskytneme zdarma ve vytištěné formě.
Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka.
Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem
prospektu fondu.
Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 9.2.2022.
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,QIRUPDFHSURSRGâOQâN\LQYHVWLËQâKRIRQGX
C-QUADRAT Active PLUS
6SROHËQRVW 5DLIIHLVHQ .DSLWDODQODJH-Gesellschaft m.b.H. ņ5DLIIHLVHQ .$*Ń 9ÀV WâPWR LQIRUPXMH
o SOÀQRYDQÒP VORXËHQâ LQYHVWLËQâKR IRQGX C-QUADRAT Active PLUS, depo]LWÀā 5DLIIHLVHQ %DQN
International AG, s fondem I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV GāâYH$5,421:DFKVWXP VSUDYRYDQĘP
VSROHËQRVWâ //% ,QYHVW .DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIW PE+. ņ//% ,QYHVWŃ , GHSR]LWÀā Liechtensteinische
/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*, NWHUÒSUREÔKQHNHGQL23.06.2022.
7\WRLQYHVWLËQâIRQG\PDMâEĘWVORXËHQ\SRGOHQâĜHXYHGHQĘFKXVWDQRYHQâ.

1. =SĔVREVORXËHQâD]ĎËDVWQÔQÒLQYHVWLËQâIRQG\
9 SāâSDGÔSāHGPÔWQÒKRVORXËHQâVHMHGQÀRWUDQVDNFLSāLNWHUÒSāHYHGHIRQGC-QUADRAT Active PLUS
MDNRĜWR„SāHYÀGÔMâFâLQYHVWLËQâIRQGŃv UÀPFLVYÒKR]UXĄHQâEH]OLNYLGDFHYHĄNHUÀDNWLYDDYĄHFKQ\
]ÀYD]N\ QD IRQG I-AM AllStars 2SSRUWXQLWLHV (GāâYH $5,421 :DFKVWXP MDNRĜWR „SāHMâPDMâFâ
LQYHVWLËQâIRQG“, s WâPĜHMHKRSRGâOQâFL]DWRREGUĜâSRGâO\IRQGXI-AM AllStars Opportunities (EUXWWR
VORXËHQâIRUPRXSāHY]HWâSRGOH§ 3 odst. 2 Ë 15 SâVPD YHVSRMHQâV Ë17 InvFG 2011
UDNRXVNÒKR]ÀNRQDR LQYHVWLËQâFKIRQGHFK).

2. 2NROQRVWLDGĔYRG\SOÀQRYDQÒKRVORXËHQâ
9 SāâSDGÔSāHYÀGÔMâFâKRLSāHMâPDMâFâKRIRQGXVHMHGQÀRIRQG\NWHUÒVSUDYXMHVSROHËQRVWImpact Asset
0DQDJHPHQW*PE+MDNRĜWRSRYÔāHQĘVSUÀYFHIRQGX3āHGPÔWQÒVORXËHQâSURWRSRYHGHNHNRQFHQWUDFL
SURGXNWĔVSUDYRYDQĘFKVSROHËQRVWâ,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQWGmbH. 7âPGRMGHNH]YĘĄHQâREMHPXIRQGX
v LQYHVWLËQâPIRQGX I-AM AllStars Opportunities, a bude WXGâĜPRĜQRUR]SURVWāâW XUËLWÒ PLQLPÀOQâDIL[Qâ
poplatkyNWHUÒMVRX QH]ÀYLVOÒQDREMHPX MDNRMVRXQDSāWUDQVDNËQâQÀNODG\QÀNODG\QDDXGLWQÀNODG\
QD ]YHāHMQÔQâ , na Y\ĄĄâ FHONRYĘ REMHP. 9H VQD]H ]OHSĄit kvalitu āâ]HQâ SRUWIROLD QDYâF ]YĘĄHQâ REMHPX
IRQGXWDNÒXVQDGQâSāâVWXSN DQDOĘ]ÀPWUKX, NWHUÒMVRXSURLQYHVWLËQâIRQGUHOHYDQWQâ QDSāke ]SUÀYÀPR
WUKX GRNXPHQWDFL WĘNDMâFâ VH SUĔ]NXPX R ILUPÀFK D MVou ]SUDFRYÀYÀQ\ H[WHUQâmi LQYHVWLËQâmi
VSROHËQRVWPLa poskytovateli SUĔzkumu. 'DOĄâYĘKRGRX]YĘĄHQÒKRREMHPXLQYHVWLFMHPRĜQRVWSRāL]RYÀQâ
LQYHVWLËQâFKWLWXOĔV PLQLPÀOQâPREMHPHPMDNRMVRXQDSāFHQRYÔGRVWXSQÔMĄâ LQVWLWXFLRQÀOQâWāâG\SRGâOĔ
v UÀPFLLQYHVWRYÀQâGRIRQGĔ.
8 LQYHVWLËQâKR IRQGX V Y\ĄĄâP REMHPHP VH Y QHSRVOHGQâ āDGÔ WDNÒ ]YĘĄâ SRWHQFLÀO SUR QRYÒ SRGâOQâN\
SURWRĜHIRQGtím GRVÀKQHYĘ]QDPQÒYHOLNRVWLDWXGâĜPLPRMLQÒXSRXWÀSR]RUQRVWUDWLQJRYĘFKDJHQWXU
a IRQGRYĘFK SODWIRUHP 9]KOHGHP NH ]YĘĄHQâ REMHPX NWHUÒ MH V WâP VSRMHQR SURVSÔMH WDWR VNXWHËQRVW
z YĘĄHXYHGHQĘFKGĔYRGĔLMLĜzaLQYHVWRYDQĘPSRGâOQâNĔP
9 UÀPFL VSUÀY\ SRUWIROLD EXGH GâN\ VORXËHQâ PRĜQR NRQFHQWURYDW D RSWLPDOL]RYDW NDSDFLW\ Y oblasti
SUĔ]NXPXD]DNÀ]HNDXVLORYDWWDNR]OHSĄHQâLQYHVWLËQâKRSURFHVX.
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3. 3āHGSRNOÀGDQÒGRSDG\SOÀQRYDQÒKRVORXËHQâQDSRGâOQâN\IRQGXC-QUADRAT
Active PLUS
3RGâOQâFLIRQGXC-48$'5$7$FWLYH3/86 VHYHVWDQRYHQÒPYĘPÔQQÒPSRPÔUXVWDQRXSRGâOQâN\IRQGXIAM AllStars Opportunities.
9 souvislosti se VORXËHQâm VH]PÔQâVSUÀYFRYVNÀVSROHËQRVWIRQGX] 5DLIIHLVHQ.$*QD//%,QYHVWMDNRĜWR
VSUÀYFRYVNRX VSROHËQRVW SāHMâPDMâFâKR IRQGX =ÀURYHñ GRMGH NH ]PÔQÔ GHSR]LWÀāH ] 5DLIIHLVHQ %DQN
International AG na /LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*.
3āHYÀGÔMâFâ Iond C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 MH VSROHËQRVWâ Impact Asset Management GmbH DNWLYQÔ
VSUDYRYÀQ EH] ]RKOHGñRYÀQâ UeferenËQâ KRGQRW\. Fond investXMH SāLQHMPHQĄâP 51 % PDMHWNX Iondu do
SRGâOĔMLQĘFKLnvestLËQâFKfondĔDXVLOXMH]HMPÒQDRGRVDĜHQâPâUQÒKRUĔVWXNapitÀlu.
3āHMâPDMâFâ IRQG I-AM AllStars Opportunities MH VSROHËQRVWâ Impact Asset Management GmbH DNWLYQÔ
VSUDYRYÀQEH]]RKOHGñRYÀQâUHIHUHQËQâKRGQRW\,QYHVWXMHSāLQHMPHQĄâP70 % PDMHWNXIRQGXGRSRGâOĔ
MLQĘFKLQYHVWLËQâFKIRQGĔYËHWQÔYNODGĔQDYLGÔQou.
,QGLNÀWRU655,MHXSāHMâPDMâFâKRIRQGX4 DMHQLĜĄâQHĜLQGLNÀWRU655,SāHYÀGÔMâFâKRIRQGXMHKRĜKRGQRWD
MH 5. 7DWR RGFK\OND Y\SOĘYÀ ] SRQÔNXG NRQ]HUYDWLYQÔMĄâ LQYHVWLËQâ SROLWLN\ SāHMâPDMâFâKR IRQGX D ] ní
Y\SOĘYDMâFâQLĜĄâYRODWLOLW\9HYĘVOHGNXVHWXGâĜSāLPÔāHQÔVQâĜâMDNUL]LNRWDNLYĘQRVRYÒĄDQFH SRGâOQâNĔ.
3āHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQG]RKOHGñXMHQDUR]GâORGSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXHkologicNÀD soFLÀOQâ
kritÒria (ËO. 8 QDāâ]HQâR]YHāHMñRYÀQâLQIRUPDFâ 
5R]āHGÔQâYĘNRQQRVWLY GĔVOHGNXVORXËHQâVHQHRËHNÀYÀ.
'UXK\SRGâOĔ / Y\SOÀFHQâYĘQRVĔ
3URSāHYÀGÔMâFâLQYHVWLËQâIRQGE\O\Y\GÀQ\SRGâORYÒOLVW\V YĘSODWRXYĘQRVĔ GLYLGHQGRYÒSRGâORYÒOLVW\ ,
SRGâORYÒ OLVW\ V UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ Ve VUÀĜNRX GDQÔ ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ UHLQYHVWLËQâ SRGâORYÒ OLVW\  a
SRGâORYÒ OLVW\ s UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ bez VUÀĜN\ GDQÔ ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ SRGâORYÒ OLVW\ V reinvesticí
YĘQRVĔ Y SOQÒ YĘĄL  9ĄHFKQ\ W\WR WāL druhy podílRYĘFK OLVWĔ EXGRX VORXËHQ\ GR druhu SRGâORYĘFK listĔ
s UHLQYHVWLFâYĘQRVĔse VUÀĜNRXGDQÔz NDSLWÀORYĘFKYĘQRVĔSāHMâPDMâFâKRIRQGX.
3UR GUĜLWHOH SRGâORYĘFK OLVWĔ V YĘSODWRX YĘQRVĔ WR ]QDPHQÀ ĜH MLP Y EXGRXFQX MLĜ QHEXGRX Y\SOÀFHQ\
ĜÀGQÒYĘSODW\
'UĜLWHOĔP SRGâORYĘFK OLVWĔ s UHLQYHVWLFâ YĘQRVĔ Y SOQÒ YĘĄL EXGH v budoucnu Y\SOÀFHQD VUÀĜND GDQÔ
z NDSLWÀORYĘFK YĘQRVĔ ]D SāHGSRNODGX ĜH SāâVOXĄQâ LQYHVWRāL QHSRGOÒKDMâ UDNRXVNÒ GDQL ] SāâMPĔ nebo
dani z SāâMPĔ SUÀYQLFNĘFKRVREQHERMVRXRGWÒWRGDQÔRVYRER]HQL
6SROHËQRVWRaiffeisen Kapitalanlage-GHVHOOVFKDIWPE+GRSRUXËXMHSURËâVWVLSāLORĜHQÒ
NOâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\IRQGX I-AM AllStars 2SSRUWXQLWLHV.
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3āHKOHGLQIRUPDFâR]ĎËDVWQÔQĘFKIRQGHFK

=GURM
.OâËRYÒ
informace
pro investory
resp.
Prospekt
VSUÀYFRYVNĘ
poplatek)

I-AM AllStars 2SSRUWXQLWLHV

C-QUADRAT Active PLUS

(SāHMâPDMâFâIRQG)
(.OâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\
– GDWXP]YHāHMQÔQâ 11.03.2022)

(SāHYÀGÔMâFâIRQG)
(.OâËRYÒLQIRUPDFHSURLQYHVWRU\GDWXP]YHāHMQÔQâ09.02.2022)

&tOHDLQYHVWLĀQt
politika

Fond I-AM AllStars Opportunities zohledŸuje v rámci
investiĀQtKRSURFHVX ekologická resp.sociální kritéria.
Název fondu vychází ze strategie investovat pƎHYiçQRX
ĀiVWPDMHWNXIRQGXGRFHORVYĢtových akciových trhƽ
s rƽstovým potenciálem. Fond pƎLWRPSRXçtYi
pƎHGHYåtPDNWLYQtLQYHVWLĀQtIondy, burzovnĢ
REFKRGRYDQpIRQG\ (7) D]D~ĀHOHPVQtçHQtUL]LND
také likvidní alternativní akciové strategie.
Fond investuje na základĢ DNWLYQtLQYHVWLĀQtVWUDWHJLH
a nezohledŸuje pƎLWRPLQGH[UHIHUHQĀQtKRGQRWX.
Fond investuje pƎinejmenším 70 % majetku fondu do
MLQìFKLQYHVWLĀQtFKIRQGƽ YĀHWQĢ vkladƽ na vidĢnou
(resp. vypovĢditelných vkladƽ). Fond mƽçHLQYHVWRYDW
Dç % majetku fondu do akcií. Derivátové nástroje se
smĢjí SRXçtvat pouze k zajištĢní.

Fond C-QUADRAT Active PLUS MHVPtåHQìIRQGMHKRç
LQYHVWLĀQtPFtOHPMHGRVDKRYDWGORXKRGREpKRUƽstu
kapitálu pƎistoupením na vyšší rizika. Fond investuje
pƎinejmenším 51 % majetku fondu do podílƽ jiných
LQYHVWLĀQtFKIRQGƽ. KromĢ toho mƽçHLQYHVWRYDWWDNp
do cenných papírƽ, do dluhopisƽ a nástrojƽ penĢçQtKR
trhu vydávaných mj. vládami, firmami nebo
nadnárodními emitent\MDNRçLGRYNODGƽ na vidĢnou a
vypovĢditelných vkladƽ. Investice do fondƽ penĢçQtKR
trhu resp. fondƽ blízkých penĢçQtPXWUKXMVRXRPH]HQ\
na celkových 49 % majetku fondu. Podíly na
LQYHVWLĀQtFKIRQGHFKMVRXY\EtUiQ\QD]iNODGĢ
kvantitativního a kvalitativního pƎístupu.
Fond je spravován aktivnĢ bez zohlednĢQtUHIHUHQĀQt
hodnoty.
Fond mƽçHY UiPFLLQYHVWLĀQtstrategie investovat do
derivátových nástrojƽ a mƽçHGHULYiWRYpQiVWURMH
SRXçtYDWN zajištĢní.

NaƎízení
o zveƎejŸování
informací

Fond v UiPFLLQYHVWLĀQtKRSURFHVX]RKOHGŸuje
ekologická resp. sociální kritéria (ĀOQDƎízení
o zveƎejŸování informací).

ProstƎednictvím fondu nejsou podporovány çiGQp
HNRORJLFNpĀL sociální charakteristiky YHVP\VOXĀOiQNX
QDƎt]HQt (8  QDƎízení o zveƎejŸování
informací), resp. fond neusiluje o XGUçLWHOQpinvestování
YHVP\VOXĀOiQNXQDƎt]HQt (8  QDƎízení
o zveƎejŸování informací).

Profil rizika
a výnosu

SRRI: 4

SRRI: 5

BĢçQpQiNODG\

3,17 %

2,46 %

Správcovský
poplatek

Dç2,15 %. p.a.

Dç1,75 % p.a.

Vstupní a výstupní
poplatek

vstupní poplatek: Dç5,25 %
çiGQìYìVWXSQtSRSODWHN

vstupní poplatek: Dç5,25%
çiGQìYìVWXSQtSRSODWHN

Poplatek v závislosti
na výsledku

$ç20 % roĀQĢ z YìYRMHKRGQRW\GRVDçHQpKRIRQGHP
pƎi zohlednĢní takzvané „high-water mark“.

$ç15 % URĀQĢ z YìYRMHKRGQRW\GRVDçHQpKRIRQGHP
QDGUHIHUHQĀQtKRGQRWXSURW\WRpoplatky (ICE BofA
German Treasury Bill Index plus 2,5 %) pƎi zohlednĢní
takzvané „high-water mark“.
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'DñRYĘUHĜLPQDNOÀGÀQâVHY]QLNOĘPLYĘQRV\IRQGX
C-QUADRAT Active PLUS
§ 186 odst. 4 InvFG 2011 VWDQRYâĜHY SUĔEÔKXVORXËHQâPXVHMâEĘW]HVWUDQ\SāHMâPDMâFâKRLQYHVWLËQâKR
IRQGX ]DFKRYÀQ\ SRāL]RYDFâ QÀNODG\ YĄHFK DNWLY SāHYÀGÔMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX GDñRYÔ QHXWUÀOQâ
]DFKRYÀQâ ĎËHWQâ KRGQRW\  'DñRYÀ HYLGHQFH YHĄNHUĘFK EÔĜQĘFK YĘQRVĔ ĎURN\ GLYLGHQG\ 
a PLPRāÀGQĘFK
YĘQRVĔ NXU]RYÒ]LVN\ NWHUÒY]QLNQRXGRGRE\VORXËHQâPXVâEĘWYHGHQDXIRQGXC-48$'5$7$FWLYH
3/86.
5DNRXVNR GDñRYâUH]LGHQWL)
1D ĎURYQL SRGâORYĘFK OLVWĔ WX]HPVNĘ LQYHVWRU  QHSRYHGH VORXËHQâ IRQGĔ N ĜÀGQÒ UHDOL]DFL D MH WXGâĜ
GDñRYÔ QHXWUÀOQâ 3RGâO\ QD IRQGX GUĜHQÒ SāHG  ]ĔVWDQRX SĔYRGQâ GUĜERX L SR VORXËHQâ
-HGQÀVHSāLWRPRSRGâORYÒOLVW\MHMLFKĜYUÀFHQâPQHY]QLNÀSRYLQQRVWN RGYRGXGDQÔ] NXU]RYĘFK]LVNĔ
3RGâORYÒOLVW\N MHMLFKĜQDE\WâGRĄORSR QRYÀGUĜED EXGRXY SāâSDGÔQÀVOHGQÒKRVORXËHQâ
i QDGÀOHQRYRXGUĜERX.
3āHYRGGDñRYĘFK]WUÀWY 5DNRXVNX9 GĔVOHGNX VORXËHQâ ]WUÀFâSāHYÀGÔMâFâLQYHVWLËQâIRQG UHVSSRGâOníci 
PRĜQRVW ]DSRËâWDW VWÀYDMâFâ SāHYRG\ GDñRYĘFK ]WUÀW ] transakcí s FHQQĘPL papíry proti
SāâSDGQĘPEXGRXFâPkurzoYĘP]LVNĔP] MLQĘFK FHQQĘFKSDSâUĔDQDYâFSURWLSāâMPĔP] ĎURNĔ a dividend
DVQâĜLWWDNGDñRYÒ]DWâĜHQâLQYHVWLËQâKRIRQGX.
V SāâSDGÔ GRWD]Ĕ RKOHGQÔ GDñRYÒKR UHĜLPX 9ÀP GRSRUXËXMHPH VH REUÀWLW QD VYÒKR
GDñRYÒKRSRUDGFH.
3RGâOQâFLSRGOÒKDMâFâMLQĘPGDñRYĘP]ÀNRQĔP
2KOHGQÔ SāâSDGQĘFK GDñRYĘFK GRSDGĔ NWHUÒ EXGH PâW VORXËHQâ IRQGĔ QD LQYHVWRU\
SāHYÀGÔMâFâKR IRQGX SRGOH SāâVOXĄQĘFK SODWQĘFK GDñRYĘFK ]ÀNRQĔ VH SURVâP REUDĈWH
QDVYÒKRGDñRYÒKRSRUDGFH.
3HULRGLFNÒ]SUÀY\
¯ËHWQâURNSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXC-48$'5$7$FWLYH3/86EÔĜâRG01.12. do 30.11. ¯ËHWQâ
URNSāHMâPDMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXI-AM AllStars Opportunities EÔĜâRG01.07. do 30.06.
3UR LQYHVWRU\ SāHYÀGÔMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 VH WXGâĜ ]PÔQâ Y\ND]RYDQÒ
REGREâSURSHULRGLFNÒ]SUÀY\.
Auditorem (§ 49 odst. ,QY)* pro SāHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQGE\ODMPHQRYÀQDVSROHËQRVWErnst &
Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 9âGHñ, D DXGLWRUHP SUR SāHYÀGÔMâFâ LQYHVWLËQâ IRQG
VSROHËQRVW .30* $XVWULD *PE+ :LUWVFKDIWVSUđIXQJV- und Steuerberatungsgesellschaft. 3UR SRGâOQâN\
SāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXVHWXGâĜzPÔQâDXGLWRU.
1ÀNODG\
V VRXYLVORVWLVHVORXËHQâPIRQGX C-QUADRAT Active PLUS VH]YĘĄâEÔĜQÒQÀNODG\]
 % nD %.
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.URPÔWRKRVH]YĘĄâWDNÒYDULDEilQâRGPÔQD (SRSODWHN]ÀYLVHMâFâ QDYĘVOHGNX)DWR
QÀVOHGRYQÔ
I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV
Poplatek
$Ĝ URËQÔ] YĘYRMHKRGQRW\
v ]ÀYLVORVWL
GRVDĜHQÒKRIRQGHPSāL]RKOHGQÔQâ
na
WDN]YDQÒņKLJK-water mark“.
YĘVOHGNX

C-QUADRAT Active PLUS
$Ĝ URËQÔ] YĘYRMHKRGQRW\
GRVDĜHQÒKRIRQGHPQDGUHIHUHQËQâ
KRGQRWXSURW\WRSRSODWN\ ,&(%RI$
*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[SOXV
  SāL]RKOHGQÔQâWDN]YDQÒ
ņKLJK-water mark“.

9HIRQGX C-48$'5$7$FWLYH3/86QHEXGH]DEÔĜQĘKRVSRGÀāVNĘURNRG01.12.2021 GRGDWDVORXËHQâ
ĎËWRYÀQĜÀGQĘSRSODWHN]ÀYLVHMâFâQDYĘVOHGNX.
9ariabilQâRGPÔQDY UÀPFLIRQGX I-AM AllStars Opportunities ËLQâDĜ % NODGQÒYĘNRnQRVWL SāLSRXĜLWâ
metody high-ZDWHUPDUN 9DULDELOQâRGPÔQDVHY\SRËâWÀYÀDY\PH]XMHGHQQÔDY\SOÀFâVHPÔVâËQÔQD
]ÀNODGÔKRGQRWSODWQĘFKQDNRQFLSāâVOXĄQÒKRNDOHQGÀāQâKRPÔVâFH,QYHVWRāLSāHYÀGÔMâFâKRIRQGXNWHāâ
se v GĔVOHGNXVORXËHQâVWDQRXLQYHVWRU\SāHMâPDMâFâKRIRQGXPDMâVWHMQÒSRVWDYHQâMDNRRVWDWQâLQYHVWRāL
NWHāâ]âVNDMâSRGâO\QDSāHMâPDMâFâPIRQGX'QHPËHUYHQFHVH]PÔQâIUHNYHQFHYĘSODW\
YDULDELOQâRGPÔQ\IRQGX,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV] PÔVâËQâYĘSODW\QDURËQâ
1RYÀVWUXNWXUDSRUWIROLD
6SROHËQRVW Impact Asset Management GmbH PÀV ohledem na operativQâSURYHGHQâVORXËHQâY ĎP\VOX
X]DYāâWEH]SURVWāHGQÔSāHGUR]KRGQĘPGQHPVORXËHQâSāâSDGQÒGHULYÀWRYÒQÀVWURMHD SāâSDGQÒYNODG\
QDYLGÔQRXY\SRYÔGLWHOQÒYNODG\SāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXNWHUÒMVRXYHGHQ\XMLQĘFKEDQNQHĜ
XGHSR]LWÀāH
9 UÀPFLVORXËHQâEXGRXDNWLYDSāHYÀGÔMâFâKRLQYHVWLËQâKRIRQGXSāHYHGHQDQDSāHMâPDMâFâLQYHVWLËQâIRQG
DWXGâĜQHEXGHY\WYRāHQDĜÀGQÀQRYÀVWUXNWXUDSRUWIROLD.

 6SHFLILFNÀSUÀYDSRGâOQâNĔV RKOHGHPQDSOÀQRYDQÒVORXËHQâDGRSDG\VORXËHQâQD
SUÀYDSRGâOQâNĔ
3UÀYRQDYUÀFHQâ
3RGâOQâFL IRQGX C-QUADRAT Active PLUS PDMâ SUÀYR YUÀWLW VYÒ SRGâO\ GR 17.0.2022 IRUPRX
YNODGXSURYHGHQÒKRXGHSR]LWÀāHRaiffeisen %ank International AGDWRGR  KRG
9 SāâSDGÔYUÀFHQâSRGâOĔ u MLQÒho GHSR]LWÀāe EXGHVPÔURGDWQĘGāâYÔMĄâËDVYUÀFHQâQDWHQWRËDVVHO]H
GRWÀ]DWX GRW\ËQÒKRGHSR]LWÀāH=HVWUDQ\VSUÀYFRYVNÒVSROHËQRVWLQHEXGRXY SāâSDGÔYUÀFHQâĎËWRYÀQ\
ĜÀGQÒGDOĄâQÀNODG\ Œ,QY)* 
=DVWDYHQâRGNXSXSRGâOĔ
9]KOHGHP N QDGFKÀ]HMâFâPX VORXËHQâ EXGH GQH 22 ]DVWDYHQ RGNXS SRGâOĔ
IRQGXC-QUADRAT Active PLUS.
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3UÀYRQDLQIRUPDFHSUÀYRQDSāHGORĜHQâ]SUÀY\DXGLWRUD
3RGâOQâFL IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 PDMâ SUÀYR SRĜDGRYDW GDOĄâ LQIRUPDFH MDNRĜ L NRSLL ]SUÀY\
QH]ÀYLVOÒKRDXGLWRUDSRGOHŒ,QY)*3āâVOXĄQÒGRWD]\MHWāHEDDGUHVRYDWVSROHËQRVWL
//%,QYHVW.DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIWPE+
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Tel. +43 1 536 16-0
E-PDLOinvest@llb.at

3UÀYDSRGâOQâNĔIRQGXI-AM AllStars 2SSRUWXQLWLHV
3RGâOQâFL IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH 3/86, NWHāâ VH UR]KRGQRX QHYUÀWLW VYÒ SRGâO\ VH VWDQRX SRGâOQâN\
SāHMâPDMâFâKR LQYHVWLËQâKR IRQGX I-AM AllStars Opportunities. 6YÒ SRGâO\ PRKRX YUDFHW RG UDNRXVNÒKR
EDQNRYQâKR SUDFRYQâKR GQH NWHUĘ QÀVOHGXMH SR WHUPâQX VORXËHQâ D RG WRKRWR RNDPĜLNX PRKRX WDNÒ
Y\NRQÀYDW VYÀ RVWDWQâ SUÀYD NWHUÀ MLP QÀOHĜHMâ MDNRĜWR SRGâOQâNĔP 6 podíly na fondu I-AM AllStars
Opportunities MVRX VSRMHQD VWHMQÀ SUÀYD MDNR X fondu C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 ]HMPÒQD SDN SāâPÒ
YODVWQLFNÒ SUÀYR N PDMHWNX IRQGX D SUÀYR QD YUÀFHQâ SRGâOĔ 9 SUÀYQâP SRVWDYHQâ SRGâOQâNĔ WXGâĜ
QHY]QLNQRXĜÀGQÒUR]GâO\.

5. 3RVWXSDWHUPâQVORXËHQâ
3OÀQRYDQĘWHUPâQĎËLQQRVWLVORXËHQâMH23.06.2022.
. WHUPâQX VORXËHQâ EXGRX DNWLYD IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 SāHYHGHQD QD IRQG I-AM AllStars
Opportunities. =ÀURYHñ V WâP REGUĜâ SRGâOQâFL IRQGX C-48$'5$7 $FWLYH 3/86 SRGOH VWDQRYHQÒKR
YĘPÔQQÒKR SRPÔUX SRGâO\ QD IRQGX I-AM AllStars Opportunities. 7HQWR YĘPÔQQĘ SRPÔU Y\SRËWH QD
]ÀNODGÔ SRVOHGQâ FHQ\ SāHYÀGÔMâFâKR IRQGX D SāHMâPDMâFâKR IRQGX GHSR]LWÀā pro rata, a to se
]DRNURXKOHQâP QD SÔW GHVHWLQQĘFK PâVW +RWRYRVWQâ SODWED SāâSDGQÒKR GâOËâKR Y\URYQÀQâ VH WXGâĜ
QHSURYÀGâ.
3RGâO\EXGRXSRGâOQâNĔPSāLSVÀQ\QDĎËHWFHQQĘFKSDSâUĔNHGQL23.06.2022.

 1ÀNODG\VRXYLVHMâFâVHVORXËHQâP
9 VRXYLVORVWLVHVORXËHQâPY]QLNQRXGRWËHQĘPIRQGĔPWUDQVDNËQâQÀNODG\7\WRQÀNODG\EXGRX] GĔYRGĔ
YHGHQâĎËHWQLFWYâIRQGĔ]ĎËWRYÀQ\YHIRQGXI-AM AllStars Opportunities. 3āâSDGQÒQÀNODG\QDSUÀYQâD
MLQÒ SRUDGHQVWYâ ËL DGPLQLVWUDWLYQâ QÀNODG\ VRXYLVHMâFâ s SāâSUDYRX D SURYHGHQâP VORXËHQâ KUDGâ
VSUÀYFRYVNÒVSROHËQRVWL.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 711 70-0 nebo provolba | f +43 1 711 70-761092 nebo
provolba | www.rcm.at | www.rcm-international.com
SâGORVSROHËQRVWL9âGHñ | FN 83517w | 2EFKRGQâVRXGYH9âGQL | D95_ UID ATU 15357209
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Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.
Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici
provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

I-AM AllStars Opportunities
ISIN:
AT0000810650 (T)
(změna názvu k 15. 2. 2022; dříve ARIQON Wachstum)
Měna fondu: EUR
Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES.
Správu tohoto fondu vykonává LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská společnost).

Cíle a investiční politika
Fond ve své investiční činnosti zohledňuje ekologická a sociální kritéria.

Podrobné informace k investiční politice fondu jsou součástí statutu fondu
(článek 3) a prospektu (bod 14).

Fond I-AM AllStars Opportunities („investiční fond“, „fond“) svůj název
odvozuje od strategie investovat převážnou část svého majetku po celém
světě do akciových trhů s růstovým potenciálem. Pro tyto účely jsou
využívány převážně aktivní investiční fondy, fondy ETF a ke snížení rizika
i likvidní alternativní akciové strategie.

Investiční fond může být v závislosti na složení portfolia nebo na aplikované
metodě řízení vystaven zvýšené volatilitě, při níž hodnota majetkových podílů
i v krátkých časových úsecích výrazně kolísá nahoru a dolů.

Můžete fond na denní bázi vrátit depozitáři za aktuálně platnou odkupní cenu.
Správcovská společnost může v mimořádných případech zpětný odkup
Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu do ostatních fondů včetně pozastavit.
vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní lhůtou). Fond může investovat
až 30 % svého majetku do akcií. Derivátové nástroje mohou být využívány U třídy podílových jednotek AT0000810650 (T) zůstávají výnosy ve fondu
a zvyšují hodnotu podílů.
pouze pro účely zajištění.
Externím správcem je společnost Impact Asset Management GmbH, Vídeň.

Poměr rizika a výnosů



Typicky nižší výnosy
Nízké riziko

1

Typicky vyšší výnosy
Vyšší riziko

2

3

4

5

6



7

Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku
usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti.
nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského
faktoru, technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje
Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. riziko změny právního systému.
Klasifikace rizika se může v čase měnit.
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje
do kategorie 4.
riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo
podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele.
RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím
přesto třeba zohlednit, jsou:
nezvyšuje.
Kreditní riziko: Fond investuje část svého majetku do dluhopisů anebo
nástrojů peněžního trhu. Jejich emitenti se mohou dostat do platební
neschopnosti; příslušné dluhopisy anebo nástroje peněžního trhu se pak
mohou stát zcela bezcennými nebo se může jejich hodnota výrazně
propadnout.
Likviditní riziko: Likviditní riziko spočívá v nejistotě, zda bude možné
otevřenou pozici uzavřít včas a za přiměřenou cenu.
Riziko selhání protistrany: Fond provádí obchodní transakce s různými
smluvními partnery. Obchodní partner pak nemůže v případě insolvence buď
vůbec a nebo jen částečně dostát svým závazkům vůči fondu.

Nízké nebo dokonce záporné výnosy nástrojů peněžního trhu resp. dluhopisů
v důsledku tržní situace mohou negativně ovlivnit čistou hodnotu majetku
investičního fondu.
Podrobně jsou rizika fondu popsána v kapitole II bodu 16 prospektu.

Poplatky
Inkasovanými poplatky je financována správa fondu. Zahrnují rovněž náklady na prodej podílů fondu a související marketing. Tyto poplatky snižují případný
zisk z investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
Vstupní poplatek

5,25 %

Výstupní poplatek

0,00 %

Jedná se přitom o maximální možnou částku strženou z Vaší investice. O aktuální výši poplatků se můžete kdykoli informovat na prodejním místě.
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu

3,17 %

„Poplatky za správu“ byly vypočteny na základě výsledků posledního hospodářského roku, který skončil 30. června 2021. „Poplatky za správu“ zahrnují
odměnu za správu a veškeré poplatky vybrané v uplynulém roce. Transakční náklady a výnosová odměna nejsou součástí „poplatků za správu“. „Poplatky za
správu“ se mohou každý rok lišit. Kompletní přehled položek tvořících „poplatky za správu“ je vždy v aktuální výroční zprávě v bodu nazvaném „Výdaje“.
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Až 20 % kladné výkonnosti (dle metody High Watermark). Za minulý
hospodářský rok tato hodnota činila 0,99185 %.
(Podrobné informace viz článek 7 statutu fondu resp. bod 17.1
prospektu).

Podrobné informace o přesné výši účtovaných poplatků bude uváděna ve výroční zprávě fondu za každý hospodářský rok.

Vývoj hodnoty v minulosti
Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj hodnoty fondu v eurech se započtením veškerých nákladů a poplatků, s výjimkou vstupních a výstupních
poplatků.

I-AM AllStars Opportunities

Z výsledků dosažených v minulosti nelze
usuzovat na vývoj v budoucnosti.
Fond byl založen 4. 1. 1999.

Roční výkonnost v %
Výpočet metodou OeKB

Praktické informace
̵ Depozitář: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Vídeň
̵ Prospekt včetně statutu fondu, klíčové informace pro investory, výroční a pololetní zprávy a další informace jsou v německém jazyce kdykoli bezplatně
k dispozici u správcovské společnosti resp. na jejím webu www.llbinvest.at.
̵ Podrobnosti týkající se aktuální politiky odměňování (výpočet, osoby odpovědné za přidělování, složení výboru pro odměňování) jsou k dispozici na adrese
www.llbinvest.at a na vyžádání budou zdarma poskytnuty v papírové podobě.
̵ Emisní a odkupní ceny jsou zveřejňovány na webu správcovské společnosti www.llbinvest.at.
̵ Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. V případě
dotazů si vyžádejte odpovědi od profesionálů.
̵ Společnost LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že by údaje v tomto dokumentu byly zavádějící, nesprávné
nebo jestliže neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.
̵ Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, České republice, Maďarsku, a fond podléhá dohledu rakouského
Úřadu pro dohled nad finančními trhy.
̵ Klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 11. 3. 2022.

