
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: ISIN AT0000720065 C-QUADRAT Active YOU 

Fond Success Relative: 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

OznámeníOznámení pojistníkům  
o změně fondů  
Success Absolute a Success Relative



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

ISINdatum vznikuměna
tranše

měna
fondu

tranše

AT00007200572.2.2001EUREURISIN s výplatou výnosů (A)
AT00007200652.2.2001EUREURISIN s reinvesticí výnosů (T)
AT0000A0K24115.9.2010EUREURISIN podílových listů s

reinvesticí výnosů v plné výši v
tuzemsku / v zahraničí (VTIA)

■ 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.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní
banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty

2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující

společnosti.
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

2021202020192018201720162015201420132012v %

5,1-7,010,9-6,3-0,43,5-1,36,95,27,2Fond

■ 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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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. 
 
Investičním cílem fondu I-AM AllStars Balanced („investiční fond“, „fond“) je 
mírné zvyšování hodnoty se střední úrovní rizika prostřednictvím investic do 
různých dluhopisových a akciových trhů. Pro tyto účely jsou využívány 
převážně aktivní investiční fondy a fondy ETF. 
 
Fond uplatňuje aktivní investiční strategii a neodkazuje na žádné 
indexy/referenční hodnoty. 
 
Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu 
 do ostatních fondů včetně vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní 
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. 

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

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. 

Fond můžete na denní bázi vrátit depozitáři 
 za aktuálně platnou odkupní cenu. Správcovská společnost může 
v mimořádných případech zpětný odkup pozastavit. 

U třídy podílových jednotek AT0000810643 (T) zůstávají výnosy ve fondu 
a zvyšují hodnotu podílů. 

Poměr rizika a výnosů  

 Typicky nižší výnosy 
Nízké riziko 

Typicky vyšší výnosy 
Vyšší riziko  

1 2 3 4 5 6 7 
Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj 
usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. 

Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. 
Klasifikace rizika se může v čase měnit. 
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko do 
kategorie 4. 
 

RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu 
přesto třeba zohlednit, jsou: 

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. 

Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku 
nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského faktoru, 
technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje riziko 
změny právního systému. 

Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje 
riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo 
podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele. 

Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím 
nezvyšuje. 

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 3,13 % 

„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

 

Roční výkonnost v % 
Výpočet metodou OeKB 

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

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

ISINdatum vznikuměna
tranše

měna
fondu

tranše

AT00007200732.2.2001EUREURISIN s výplatou výnosů (A)
AT00007200812.2.2001EUREURISIN s reinvesticí výnosů (T)
AT0000A0K25815.9.2010EUREURISIN podílových listů s

reinvesticí výnosů v plné výši v
tuzemsku / v zahraničí (VTIA)

■ 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.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní
banky (OeKB) na základě zveřejněných cen fondu. Při výpočtu vývoje hodnoty

2013: Změna podoby fondu (změna okolností vývoje hodnoty). Bližší informace lze obdržet u spravující

společnosti.
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

2021202020192018201720162015201420132012v %

16,6-10,720,4-14,16,23,00,68,89,27,0Fond

■ 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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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. 
 
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. 
 
Fond investuje minimálně 70 % majetku fondu do ostatních fondů včetně 
vkladů na viděnou (resp. vkladů s výpovědní lhůtou). Fond může investovat 
až 30 % svého majetku do akcií. Derivátové nástroje mohou být využívány 
pouze pro účely zajištění. 
 
Externím správcem je společnost Impact Asset Management GmbH, Vídeň. 
 

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

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 
pozastavit. 

U třídy podílových jednotek AT0000810650 (T) zůstávají výnosy ve fondu 
a zvyšují hodnotu podílů.  

Poměr rizika a výnosů  

 Typicky nižší výnosy 
Nízké riziko 

Typicky vyšší výnosy 
Vyšší riziko  

1 2 3 4 5 6 7 
Poměr výnosů k riziku je výsledkem minulého vývoje a nelze podle něj 
usuzovat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. 

Zařazení do kategorie 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. 
Klasifikace rizika se může v čase měnit. 
Na základě historického sledování kurzových výkyvů spadá uvedené riziko 
do kategorie 4. 
 

RIZIKA, která nebyla zahrnuta do celkové klasifikace rizika a která je u fondu 
přesto třeba zohlednit, jsou: 

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. 

Operační riziko: Operační riziko představuje nebezpečí ztrát v důsledku 
nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání, selhání lidského 
faktoru, technologických systémů nebo působení vnějších událostí; zahrnuje 
riziko změny právního systému. 

Riziko ztráty majetku v úschově: Riziko ztráty majetku v úschově představuje 
riziko ztráty aktiv uložených v depotu následkem insolvence, nedbalosti nebo 
podvodného jednání depozitáře nebo subuschovatele. 

Derivátové riziko: Fond používá deriváty jen k zajištění; riziko fondu se tím 
nezvyšuje. 

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

 

Roční výkonnost v % 
Výpočet metodou OeKB 

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

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. 

 
 


