Oznámenie poistníkom
o zmene fondov

Oznámenie

Success Absolute a Success Relative

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene podkladových aktív fondov investičného životného poistenia
Success Absolute a Success Relative.
Aktuálne sú prostriedky oboch fondov investičného životného poistenia investované v súlade
s poistnými podmienkami do týchto investičných fondov:
Fond Success Absolute:
Fond Success Relative:

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

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ako doterajšia správcovská spoločnosť vyššie uvedených
podkladových investičných fondov, rozhodla s účinnosťou k 23. 6. 2022 o ich premene zlúčením do nižšie
uvedených nástupníckych investičných fondov pod správou LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Zlučovaný fond

Nástupnícky fond

C-QUADRAT Active YOU
AT0000720065

I-AM AllStars Balanced
AT0000810643

C-QUADRAT Active PLUS
AT0000720081

I-AM AllStars Opportunities
AT0000810650

V nadväznosti na vyššie uvedenú zmenu budú investície fondov investičného životného poistenia
Success Absolute a Success Relative po 23. 6. 2022 investované do príslušného nástupnického fondu.
Bližšie informácie o tomto zlúčení nájdete v prílohách.

V Bratislave 20. 6. 2022
Vaša UNIQA

Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je
pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do
fondu investovať.

C-QUADRAT Active YOU
tranža
ISIN podielových listov s
výplatou výnosov (A)
ISIN podielových listov s
čiastočnou reinvestíciou (T)
ISIN podielových listov s
úplnou reinvestíciou výnosov
tuzemsko/zahraničie (VTIA)

■
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EUR
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2.2.2001
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EUR
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AT0000720065

EUR

EUR

15.9.2010

AT0000A0K241

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

Ciele a investičná politika
C-QUADRAT Active YOU je zmiešaný fond, ktorého investičným cieľom je najmä dosahovať mierny rast kapitálu. Fond investuje minimálne 51 % svojho majetku do podielov v
iných investičných fondoch. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátmi,
podnikmi alebo nadnárodnými emitentmi, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov. Podiely v akciových fondoch, akcie a akciám rovnocenné cenné papiere môžu tvoriť
celkovo maximálne 50 % majetku fondu. Podiely v investičných fondoch sa vyberajú na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu.
Fond je spravovaný aktívne bez ohľadu na referenčnú hodnotu.
Derivátové nástroje sa môžu na úrovni fondu používať výlučne na účely zaistenia. Investičný fond však môže investovať do podielov v iných investičných fondoch, ktoré v rámci
svojej investičnej stratégie tiež môžu investovať prevažne (vzhľadom na riziko s tým spojené) do derivátových nástrojov. V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.02.
Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a
zvyšujú hodnotu podielov.
Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú
cenu.

■

Profil rizík a výnosnosti

Profil riziko/výnos sa vzťahuje na minulosť a nemôže slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ budúceho profilu riziko/výnos. Zaradenie do kategórie 1 neznamená, že ide o bezrizikovú
investíciu. Klasifikácia rizika sa môže časom zmeniť. Na základe kolísania kurzu v minulosti alebo porovnateľného portfólia, prípade aplikovateľného obmedzenia rizika sa uskutočnilo
odstupňovanie rizikovosti na kategóriu 4.
Riziká, ktoré nie sú zahrnuté do klasifikácie rizika a napriek tomu sú pre fond dôležité:
Úverové riziko: Fond investuje časť svojho majetku (priamo alebo prostredníctvom úverových derivátov) do dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu. Existuje riziko, že
príslušní emitenti sa dostanú do platobnej neschopnosti (prípadne ich platobná schopnosť sa zhorší). Tieto dlhopisy a/alebo nástroje peňažného trhu (alebo úverové deriváty)
preto môžu čiastočne alebo úplne stratiť hodnotu.
Riziko likvidity: Existuje riziko, že pozíciu sa nepodarí včas predať za primeranú cenu. Toto riziko môže viesť aj k pozastaveniu možnosti vykúpenia podielových listov.
Riziko výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými partnermi. Existuje riziko, že títo zmluvní partneri napríklad z dôvodu platobnej neschopnosti nebudú schopní
uhradiť pohľadávky fondu.
Operačné riziko, riziko úschovy: Existuje riziko strát zapríčinených zlyhaním interných procesov/systémov alebo externými udalosťami (napríklad prírodné katastrofy). S úschovou
je spojené riziko straty majetku fondu. To môže vyplynúť z platobnej neschopnosti, nedbanlivosti alebo zneužitia zo strany depozitára alebo subdepozitára.
Riziká z použitia derivátov: Fond môže využívať operácie s derivátmi nielen na zaistenie, ale aj ako aktívny investičný nástroj. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko kolísania hodnoty
fondu.
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■

Poplatky
Vyúčtované poplatky sa využijú na správu fondu. V tom sú zahrnuté aj náklady na predaj a marketing podielových listov fondu. Zaúčtovaním poplatkov sa zníži možný vývoj
hodnoty fondu.
Jednorazové náklady pred a po investícii
Vstupné

5,25 %

a výstupné poplatky

0,00 %

Ide pritom o maximálnu sumu, ktorá sa strhne z vašej investície pred investovaním/pred vyplatením vášho výnosu. Informácie o aktuálnych poplatkoch vám poskytnú
predajné miesta. Vyššie uvedené vstupné a výstupné poplatky sú poplatky, ktoré si účtuje spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ako je uvedené v
prospekte, predajné miesto si môže účtovať aj ďalšie vstupné poplatky (poplatky za sprostredkovanie/predaj/startup) ako percento z investovanej sumy. Ďalšie informácie
sú k dispozícii na predajnom mieste a v relevantných prípadoch sú uvedené aj v dodatočnej povinnej dokumentácii, ktorá sa investorovi poskytuje v súlade s právnymi
predpismi príslušnej krajiny predaja a ktorú klient podpisuje.
Náklady, ktoré sa v priebehu roka odpočítavajú z fondu.
Prevádzkové náklady

2,91 %

„Bežné výdavky“ sú vypočítané na základe výsledkov k 31.12.2021 pri zohľadnení predchádzajúcich 12 mesiacov. „Bežné výdavky“ zahŕňajú úhradu za správu a všetky
poplatky, ktoré sa vyúčtovali počas uplynulého roka. Cudzie transakčné náklady a poplatky závislé od výkonnosti nie sú súčasťou „prevádzkových nákladov“. Výška
„bežných výdavkov“ sa môže v jednotlivých rokoch odlišovať. Presný zoznam výdavkových položiek, ktoré sú súčasťou „bežných výdavkov“, sa nachádza v aktuálnej
správe o hospodárení, v bode „Výdavky“.
náklady, ktoré musí fond znášať za určitých okolností
poplatky viazané na vývoj hodnoty fondu
Až do 15 % za rok z prírastku hodnoty, ktorý fond dosiahne nad referenčnú hodnotu pre tieto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 1,5 %) pri zohľadnení
tzv. high water mark. Bližšie informácie nájdete v bode 15 odseku II v prospekte. V poslednom finančnom roku to bolo 0,00 %.

■

Minulá výnosnosť
Nižšie uvedený graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu (tranža AT0000720065) v EUR. Zobrazený vývoj hodnoty platí aj pre iné tranže uvedené na prvej strane.
2013: Zmena zloženia fondu (zmena podmienok vývoja hodnoty). Bližšie informácie sú k dispozícii u správcovskej
spoločnosti.

Raiffeisen KAG kalkuluje vývoj hodnoty na základe zverejnených cien fondov
podľa metodiky OeKB. Pri kalkulácii vývoja hodnoty sa nezohľadňujú
individuálne náklady, ako napríklad transakčné poplatky, predajný poplatok,
odkupný poplatok, poplatky investora za úschovu či dane. Ich zohľadnenie
by malo zmierňujúci vplyv na vývoj hodnoty. Na základe doterajšieho vývoja
hodnoty nie je možné spoľahlivo predpovedať budúci vývoj fondu.
Upozornenie pre investorov, ktorých domáca mena je iná ako mena fondu:
Upozorňujeme na to, že výnos môže stúpať alebo klesať v dôsledku menových
výkyvov.
Fond (tranža AT0000720065) bol založený dňa 2.2.2001.

■ Vývoj hodnoty 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 informácie
Depozitárom fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt vrátane štatútu fondu, správy o hospodárení, polročné správy, predajné a nákupné ceny, ako aj ďalšie informácie o fonde sú k dispozícii bezplatne v nemeckom jazyku
na internetovej stránke www.rcm.at v rubrike Kurse & Dokumente. V prípade zahraničných registrácií v krajinách s iným ako nemeckým úradným jazykom nájdete tieto informácie
v angličtine na stránkewww.rcm-international.com v rubrike Prices & documents. Na poslednej menovanej webovej stránke sú uvedené aj platobné a predajné miesta v jednotlivých
krajinách predaja.
Podrobnosti o politike odmeňovania spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (vrátane opisu kalkulácie odmien a iných finančných príspevkov), ako aj informácie
o osobách zodpovedných za prideľovanie odmien a iných finančných príspevkov a o členoch výboru pre odmeňovanie nájdete na internetovej stránke www.rcm.at, resp.
www.rcm-international.com. Na požiadanie vám tieto informácie poskytneme bezplatne v tlačenej podobe.
Zdanenie výnosov a kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie každého investora a/alebo miesta, v ktorom sa kapitál investuje. Odporúčame konzultovať s daňovým
odborníkom. Pokiaľ ide o prípadné obmedzenia predaja, odkazujeme na prospekt.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.
Tento fond je schválený v Rakúsku a regulovaný rakúskym Úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je v Rakúsku schválená a regulovaná rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 9.2.2022.
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,QIRUPÀFLDSUHSRGLHOQLNRYLQYHVWLËQÒKRIRQGX
C-QUADRAT Active YOU
5DLIIHLVHQ .DSLWDODQODJH-*HVHOOVFKDIW PE+ ņ5DLIIHLVHQ .$*Ń  9ÀV LQIRUPXMH R SOÀQRYDQRP ]OĎËHQâ
LQYHVWLËQÒKR IRQGX C-QUADRAT Active YOU GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU 5DLIIHLVHQ %DQN
,QWHUQDWLRQDO $* GR IRQGX I-AM AllStars Balanced SUHGWĘP $5,421 0XOWL $VVHW $XVJHZRJHQ 
VSUDYRYDQÒKR //% ,QYHVW .DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIW PE+ ņ//% ,QYHVWŃ  GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU
/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*N
,QYHVWLËQÒIRQG\VD]OĎËLD]DQLĜĄLHXYHGHQĘFKSRGPLHQRN

1. 'UXK]OĎËHQLDDGRWNQXWÒLQYHVWLËQÒIRQG\
3UHGPHWQÒ]OĎËHQLHSUHGVWDYXMHWUDQVDNFLXSULNWRUHM
LQYHVWLËQĘ IRQG C-QUADRAT Active YOU ako ņSUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQGŃ SR ]UXĄHQâ EH]
OLNYLGÀFLHSUHYHGLHYĄHWN\VYRMHDNWâYDDSDVâYDQDI-AM AllStars Balanced SUHGWĘP$5,4210XOWL
$VVHW$XVJHZRJHQ DNRQD„SUHEHUDMĎFLLQYHVWLËQĘIRQGŃ DMHKRSRGLHOQLFL]âVNDMĎSRGLHO\YRIRQGH
,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG EUXWWR ]OĎËHQLH SUHY]DWâP SRGìD Œ 3 ods. 2 bod 15 písm. a) v
spojení s bodom ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* 

2. 3R]DGLHDG÷YRG\SOÀQRYDQÒKR]OĎËHQLD
3UHYÀG]DMĎFL IRQG DNR DM SUHEHUDMĎFL IRQG VSUDYXMH ,PSDFW $VVHW 0DQDJHPHQW *PE+ DNR SRYHUHQĘ
PDQDĜÒUIRQGX7RWR]OĎËHQLHSUHWRYHGLHNXNRQFHQWUÀFLLSURGXNWRYVSUDYRYDQĘFKVSRORËQRVĈRX,PSDFW
$VVHW0DQDJHPHQW*PE+7RYHGLHN]YĘĄHQLXREMHPXIRQGXYLQYHVWLËQRPIRQGH,-$0$OO6WDUV%DODQFHG
SULËRPVDXUËLWÒPLQLPÀOQHDIL[QÒSRSODWN\QH]ÀYLVOÒRGREMHPX DNRVĎ QDSUâNODGWUDQVDNËQÒQÀNODG\
QÀNODG\QDDXGLW]YHUHMQHQLH P÷ĜXSUHUR]GHOLĈQDY\ĄĄâFHONRYĘREMHP2NUHPWRKRQÀUDVWREMHPXIRQGX
XìDKËXMHDMSUâVWXSN– SUHLQYHVWLËQĘIRQGUHOHYDQWQĘP– DQDOĘ]DPWUKX QDSUVSUÀYDPRWUKXSRGNODGRP
QD DQDOĘ]X VSRORËQRVWâ  RG H[WHUQĘFK LQYHVWLËQĘFK GRPRY D SRVN\WRYDWHìRY SULHVNXPRY ËR E\ PDOR
SULVSLHĈ N ]OHSĄHQLX NYDOLW\ ULDGHQLD SRUWIöOLD rDOĄRX YĘKRGRX ]YĘĄHQÒKR REMHPX LQYHVWâFLâ MH PRĜQRVĈ
REVWDUDQLD LQYHVWLËQĘFK WLWXORY V PLQLPÀOQ\P REMHPRP DNR VĎ QDSUâNODG FHQRYR YĘKRGQHMĄLH
LQĄWLWXFLRQÀOQHWULHG\SRGLHORYYUÀPFLLQYHVWâFLâGRIRQGRY
9 QHSRVOHGQRP UDGH VD SUL LQYHVWLËQRP IRQGH V Y\ĄĄâP REMHPRP ]Y\ĄXMH DM SRWHQFLÀO SUH QRYĘFK
SRGLHOQLNRY SUHWRĜH IRQG GRVLDKQH NULWLFNĎ YHìNRVĈ D WĘP VD RNUHP LQÒKR GRVWDQH GR SR]RUQRVWL
UDWLQJRYĘFKDJHQWĎUDSODWIRULHPIRQGRY9G÷VOHGNXVWĘPVĎYLVLDFHKR]YĘĄHQLDREMHPXWREXGH]Y\ĄĄLH
XYHGHQĘFKG÷YRGRYSUâQRVRPDMSUHXĜH[LVWXMĎFLFKSRGLHOQLNRY
9 REODVWL ULDGHQLD SRUWIöOLD VD Y G÷VOHGNX ]OĎËHQLD P÷ĜX NRQFHQWURYDĈ D RSWLPDOL]RYDĈ YĘVNXPQÒ D
REMHGQÀYNRYÒNDSDFLW\ËRE\PDOR]OHSĄLĈLQYHVWLËQĘSURFHV
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3. 2ËDNÀYDQĘYSO\YSOÀQRYDQÒKR]OĎËHQLDQDSRGLHOQLNRYIRQGX&-QUADRAT Active
YOU
3RGLHOQLFL&-48$'5$7$FWLYH<28VDVWDQĎYVWDQRYHQRPYĘPHQQRPSRPHUHSRGLHOQLNPL,-$0$OO6WDUV
%DODQFHG
9 SULHEHKX ]OĎËHQLD VD VSUÀYFRYVNÀ VSRORËQRVĈ IRQGX ]PHQâ ] 5DLIIHLVHQ .$* QD //% ,QYHVW NWRUÀ MH
VSUÀYFRYVNRX VSRORËQRVĈRX SUHEHUDMĎFHKR IRQGX =ÀURYHñ VD PHQâ GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU ]
5DLIIHLVHQ%DQN,QWHUQDWLRQDO$*QD/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*
3UHYÀG]DMĎFL IRQG &-48$'5$7 $FWLYH <28 MH DNWâYQH VSUDYRYDQĘ VSRORËQRVĈRX ,PSDFW $VVHW
0DQDJHPHQW*PE+EH]UHIHUHQËQHMKRGQRW\0LQLPÀOQH DNWâYIRQGXLQYHVWXMHGRSRGLHORYLQĘFK
LQYHVWLËQĘFKIRQGRYD]DPHULDYDVDQDMPÃQDPLHUQ\UDVWNDSLWÀOX
3UHEHUDMĎFLIRQG ,-$0$OO6WDUV%DODQFHGMHDNWâYQHVSUDYRYDQĘVSRORËQRVĈRX,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQW
*PE+ EH] UHIHUHQËQHM KRGQRW\ 0LQLPÀOQH   DNWâY IRQGX LQYHVWXMH GR SRGLHORY LQĘFK LQYHVWLËQĘFK
IRQGRYYUÀWDQHEHĜQĘFKYNODGRY
6\QWHWLFNĘXND]RYDWHìUL]âNDYĘQRVQRVWL655,SUHEHUDMĎFHKRDNRDMSUHYÀG]DMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXMH
3RNLDìLGHRYĘVOHGRNSRGLHOQLFLP÷ĜXRËDNÀYDĈSRGREQĘSURILOUL]LNDDYĘQRVX
1D UR]GLHO RG SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX SUHEHUDMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG ]RKìDGñXMH
HQYLURQPHQWÀOQHDVRFLÀOQHNULWÒULÀ ËOÀQRN QDULDGHQLDR]YHUHMñRYDQâ 
6RVODEHQâPYĘNRQQRVWLYG÷VOHGNX]OĎËHQLDVDQHSRËâWD
7ULHG\SRGLHORYY\SOÀFDQLH
3UH SUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG EROL Y\GDQÒ SRGLHORYÒ OLVW\ V YĘSODWRX YĘQRVRY SRGLHORYÒ OLVW\
s ËLDVWRËQRX UHLQYHVWâFLRX YĘQRVRY VR ]UÀĜNRX GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY WH]DXUL]RYDQÒ SRGLHO\  D
SRGLHORYÒ OLVW\ V ËLDVWRËQRX UHLQYHVWâFLRX YĘQRVRY EH] ]UÀĜN\ GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY SOQH
WH]DXUL]RYDQÒSRGLHO\ 9ĄHWN\WLHWRWULWULHG\SRGLHORYEXGĎ]OĎËHQÒGRWH]DXUL]RYDQHMWULHG\SRGLHORYĘFK
OLVWRYVSODWERXGDQH] NDSLWÀORYĘFKYĘQRVRYSUHEHUDMĎFHKRIRQGX
3UH PDMLWHìRY SRGLHORYĘFK OLVWRY V YĘSODWRX YĘQRVRY WR ]QDPHQÀ ĜH Y EXGĎFQRVWL XĜ QHEXGĎ GRVWÀYDĈ
ĜLDGQHYĘSODW\
0DMLWHìRP SOQH WH]DXUL]RYDQĘFK SRGLHORYĘFK OLVWRY EH] SODWE\ GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY EXGH Y
EXGĎFQRVWL GDñ ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY Y\SODWHQÀ ]D SUHGSRNODGX ĜH SUâVOXĄQâ LQYHVWRUL QHSRGOLHKDMĎ
UDNĎVNHMGDQL]SUâMPXDOHERSUâMPXSUÀYQLFNĘFKRV÷EDOHERVĎRGWDNHMWRGDQHRVORERGHQâ
Raiffeisen Kapitalanlage-*HVHOOVFKDIW PE+ RGSRUĎËD DE\ VWH VL SUHËâWDOL SULORĜHQÒ
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUHLQYHVWRURYIRQGX,-AM AllStars Balanced.
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3UHKìDGGRWNQXWĘFKIRQGRY

Zdroj:
G÷OHĜLWÒ
informácie
pre
LQYHVWRURY
resp.
prospekt
(poplatok za
VSUÀYX
&LHOHDLQYHVWLĀQi
politika

I-AM AllStars Balanced
(preberajúci fond)
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUHLQYHVWRURY
– ]YHUHMQHQÒ

C-QUADRAT Active YOU
(prevádzajúci fond)
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUHLQYHVWRURY–
]YHUHMQHQÒ

I-$0$OO6WDUV%DODQFHGSULVYRMLFKLQYHVWtFLiFK
C-48$'5$7$FWLYH<28MH]PLHåDQìIRQGNWRUpKR
zohűadŸXMHHNRORJLFNpSUtSDGQHVRFLiOQHNULWpULi
LQYHVWLĀQìPFLHűRPMHQDMPlGRVLDKQXWLHPLHUQHKRUDVWX
,QYHVWLĀQìPFLHűRPIRQGXMHGRVLDKQXƛ PLHUQ\UDVW
NDSLWiOX0LQLPiOQH PDMHWNXIRQGXLQYHVWXMH
NDSLWiOXSULVWUHGQRPUL]LNXLQYHVWRYDQtPGRåLURNHMåNiO\ GRSRGLHORYYLQìFKLQYHVWLĀQìFKIRQGRFK2NUHPWRKRP{çH
investovaƛ DMGRLQìFKFHQQìFKSDSLHURYRNUHPLQpKRGR
GOKRSLVRYìFKDDNFLRYìFKWUKRY1DWHQWR~ĀHOVD
Y\XçtYDM~QDMPlDNWtYQHLQYHVWLĀQpIRQG\D(7)
dlhopisov a
)RQGLQYHVWXMHYV~ODGHVDNWtYQRXLQYHVWLĀQRXVWUDWpJLRXQiVWURMRYSHŸDçQpKRWUKXY\GDQìFKåWiWPLSRGQLNPLDOHER
DQHSRXçtYDLQGH[UHIHUHQĀQ~KRGQRWX
QDGQiURGQìPLHPLWHQWPLDNRDMGRYNODGRYVSODWQìFKQD
,QYHVWLĀQìIRQGLQYHVWXMHQDMPHQHM DNWtYIRQGXGR SRçLDGDQLHDY\SRYHGDWHűQìFKYNODGRY3RGLHO\DNFLRYìFK
LQìFKIRQGRYYUiWDQHYNODGRYQDSRçLDGDQLH SUtSDGQH IRQGRYDNRDMDNFLHDFHQQpSDSLHUHURYQRFHQQpDNFLiP
Y\SRYHGDWHűQìFKYNODGRY .YyWDQDDNFLHFH]LQpIRQG\ P{çHQDGREXGQ~ƛ GRFHONRYHMYìåN\
DLQYHVWtFLHGRDNFLtMHREPHG]HQiQD DNWtYIRQGX  DNWtYIRQGX3RGLHO\YLQYHVWLĀQìFKIRQGRFKVDY\EHUDM~
'HULYiWRYpQiVWURMHVDP{çXSRXçtYDƛ len na
QD]iNODGHNYDQWLWDWtYQHKRDNYDOLWDWtYQHKRSUtVWXSX
]DEH]SHĀHQLH
)RQGMHVSUDYRYDQìDNWtYQHEH]RKűDGXQDUHIHUHQĀQ~
KRGQRWX
1D~URYQLVWUHåQìFKIRQGRYVDGHULYiWRYpQiVWURMHP{çX
SRXçtYDƛ YìOXĀQHQD]DEH]SHĀHQLH,QYHVWLĀQìIRQGYåDN
P{çHLQYHVWRYDƛ GRSRGLHORYLQìFKLQYHVWLĀQìFKIRQGRYNWRUp
YUiPFLVYRMHMLQYHVWLĀQHMVWUDWpJLHLQYHVWXM~SUHYDçQH
vzhűDGRPQDVWìPVSRMHQpUL]LNR GRGHULYiWRYìFK
QiVWURMRY

1DULDGHQLH(ÔR
zverejŸovaní
LQIRUPiFLtR
XGUçDWHűnosti v
VHNWRUHILQDQĀQìFK
VOXçLHE

)RQGSULLQYHVWRYDQt]RKűadŸuje ekologické, prípadne
VRFLiOQHNULWpULD ĀOiQRN 8 nariadenia o zverejŸovaní
LQIRUPiFLt 

)RQGQHSUHVDG]XMHçLDGQHHQYLURQPHQWiOQHDOHERVRFLiOQH
SUYN\Y]P\VOHĀOiQNXQDULDGHQLD (Ô 
QDULDGHQLHR]YHUHMŸRYDQtLQIRUPiFLt DQLVDQHVQDçt
investovaƛ XGUçDWHűQìPVS{VRERPY]P\VOHĀOiQNX
QDULDGHQLD (Ô  QDULDGHQLHR]YHUHMŸovaní
LQIRUPiFLt 

3URILOUL]LNR
YìQRV

655,

655,

3UHYiG]NRYp
QiNODG\

3,13 %

 %

6SUiYQ\SRSODWRN

do 2,15 % SD

GR % SD

3UHGDMQìDRGNXSQì SUHGDMQìSRSODWRNGR %
poplatok
bez odkupného poplatku

3RSODWRN]iYLVOìRG
YìNRQQRVWL

$çGRYìåN\ URĀQH]YìNRQQRVWLGRVLDKQXWHM
IRQGRPSULĀRPVD]RKűadŸXMHW]YKLJK-ZDWHUPDUN

SUHGDMQìSRSODWRNGR %
bez odkupného poplatku
$ç URĀQH]YìNRQQRVWLIRQGXQDGUHIHUHQĀQ~KRGQRWX
SUHWLHWRSRSODWN\ ,&(%RI$*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[SOXV
1,5  SULĀRPVD]RKűadŸXMHW]YKLJK-ZDWHUPDUN
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=GDQHQLHYĘQRV\IRQGX&-QUADRAT Active YOU
V §  RGV  ]ÀNRQD R LQYHVWLËQĘFK IRQGRFK ,QY)*  MH VWDQRYHQÒ ĜH Y SULHEHKX ]OĎËHQLD VD
QDGREĎGDFLH QÀNODG\ QD YĄHWRN PDMHWRN SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX SUHYHGĎ QD SUHEHUDMĎFL
LQYHVWLËQĘ IRQG SRNUDËRYDQLH ĎËWRYQHM KRGQRW\ Y GDñRYR QHXWUÀOQRP UHĜLPH  9ĄHWN\ EHĜQÒ YĘQRV\
ĎURN\GLYLGHQG\ DNRDMPLPRULDGQHYĘQRV\
NXU]RYÒ]LVN\ NWRUÒY]QLNQĎGRGÀWXPX]OĎËHQLDVDQDGDñRYÒĎËHO\]D]QDPHQDMĎYUÀPFLIRQGX&48$'5$7$FWLYH<28
5DNĎVNR GDñRYâUH]LGHQWL
1DĎURYQLSRGLHORYĘFKOLVWRY GRPÀFLLQYHVWRUL QHEXGH]OĎËHQLHIRQGXYLHVĈNĜLDGQHMUHDOL]ÀFLLDSUHWR
MHGDñRYRQHXWUÀOQH3RGLHORYÒOLVW\GUĜDQÒSUHGMDQXÀURP]RVWDQĎSR]OĎËHQâYVWDURPSRUWIöOLX
,GHSULWRPRSRGLHORYÒOLVW\NWRUĘFKYUÀWHQLHQHPÀ]DQÀVOHGRNSODWEXGDQH] NXU]RYĘFK]LVNRY3RGLHORYÒ
OLVW\QDGREXGQXWÒSRGHFHPEUL QRYÒSRUWIöOLR EXGĎYSUâSDGHQÀVOHGQÒKR]OĎËHQLDQDÎDOHM
VĎËDVĈRXQRYÒKRSRUWIöOLD
3UHQRV GDñRYHM VWUDW\ Y 5DNĎVNX Y G÷VOHGNX ]OĎËHQLD VWUÀFD SUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG  UHVS
SRGLHOQLFL  PRĜQRVĈ ]DSRËâWDĈ H[LVWXMĎFX GDñRYĎ VWUDWX ] WUDQVDNFLâ V FHQQĘPL SDSLHUPL SURWL
SUâSDGQĘPEXGĎFLP NXU]RYĘP ]LVNRP ] LQĘFK FHQQĘFK SDSLHURY D ]ÀURYHñ SURWL SUâMPRP ] ĎURNRY D
GLYLGHQGDWĘP]QâĜLĈGDñRYÒ]DĈDĜHQLHLQYHVWLËQÒKRIRQGX
V SUâSDGH RWÀ]RN WĘNDMĎFLFK VD ]GDQHQLD RGSRUĎËDPH DE\ VWH VD REUÀWLOL QD VYRMKR
GDñRYÒKRSRUDGFX
3RGLHOQLFLQDNWRUĘFKVDY]ĈDKXMĎLQÒGDñRYÒ]ÀNRQ\
9RYHFLSUâSDGQĘFKGDñRYĘFKĎËLQNRY]OĎËHQLDIRQGRYQDLQYHVWRURYSUHYÀG]DMĎFHKR
IRQGX Y VĎODGH V SUâVOXĄQĘPL GDñRYĘPL ]ÀNRQPL VD SURVâP REUÀĈWH QD VYRMKR
GDñRYÒKRSRUDGFX
3UDYLGHOQÒVSUÀY\
¯ËWRYQĘ URN SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX &-48$'5$7 $FWLYH <28 WUYÀ RG  GR 
¯ËWRYQĘURNSUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGX,-$0$OO6WDUV%DODQFHG WUYÀRGGR
3UH LQYHVWRURY SUHYÀG]DMĎFHKR IRQGX &-48$'5$7 $FWLYH <28 VD SUHWR PHQâ Y\ND]RYDQÒ REGRELH
SUDYLGHOQĘFKVSUÀY
6SRORËQRVĈ(UQVW <RXQJ:LUWVFKDIWVSUđIXQJVJHVHOOVFKDIWPE+9LHGHñERODY\PHQRYDQÀ]DDXGâWRUD
Œ RGV ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* SUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXDVSRORËQRVĈ
.30*$XVWULD*PE+:LUWVFKDIWVSUđIXQJV- XQG6WHXHUEHUDWXQJVJHVHOOVFKDIW]DDXGâWRUDSUHYÀG]DMĎFHKR
LQYHVWLËQÒKRIRQGX3RGLHOQLNRPSUHYÀG]DMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXVDWĘP PHQâDXGâWRU
1ÀNODG\
3UL]OĎËHQâ&-48$'5$7$FWLYH<28VDSUHYÀG]NRYÒQÀNODG\]YĘĄLD] % na
 %.
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2NUHPWRKRVDYDULDELOQÀRGPHQD SRSODWRN]ÀYLVOĘRGYĘNRQQRVWL ]Y\ĄXMHWDNWR
I-AM AllStars Balanced
Poplatok
]ÀYLVOĘRG
YĘNRQQRVWL

C-QUADRAT Active YOU

$Ĝ URËQH]YĘNRQQRVWLIRQGXQDG
$ĜGRYĘĄN\ URËQH]YĘNRQQRVWL UHIHUHQËQĎKRGQRWXSUHWLHWRSRSODWN\
GRVLDKQXWHMIRQGRPSULËRPVD
,&(%RI$*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[
]RKìDGñXMHW]YKLJKZDWHUPDUN
SOXV   SULËRPVD]RKìDGñXMHW]Y
KLJK-ZDWHUPDUN

9 &-48$'5$7 $FWLYH <28 VD ]D DNWXÀOQ\ ILQDQËQĘ URN RG  GHFHPEUD  GR GÀWXPX ]OĎËHQLD
QHĎËWXMHĜLDGQ\SRSODWRN]ÀYLVOĘRGYĘNRQQRVWL
9DULDELOQÀRGPHQD,-$0$OO6WDUV%DODQFHGSUHGVWDYXMHDĜ SR]LWâYQHKRYĘNRQX SULSRXĜLWâPHWöG\
KLJK-ZDWHU PDUN  9DULDELOQÀ RGPHQD VD Y\SRËâWDYD D Y\PHG]XMH GHQQH D Y\SOÀFD VD PHVDËQH QD
]ÀNODGHKRGQ÷WNXNRQFXSUâVOXĄQÒKRNDOHQGÀUQHKRPHVLDFD6LQYHVWRUPLSUHYÀG]DMĎFHKRIRQGXNWRUâ
VDYG÷VOHGNX]OĎËHQLDVWDQĎLQYHVWRUPLSUHEHUDMĎFHKRIRQGXVD]DREFKÀG]DURYQDNRDNRVRVWDWQĘPL
LQYHVWRUPL NWRUâ QDGREĎGDMĎ SRGLHO\ Y SUHEHUDMĎFRP IRQGH 2G  MĎOD  VD IUHNYHQFLD
Y\SOÀFDQLDYDULDELOQHMRGPHQ\,-A0$OO6WDUV%DODQFHG]PHQâ]PHVDËQHMQDURËQĎ
1RYÒUR]ORĜHQLHSRUWIöOLD
3RNLDìLGHRRSHUDWâYQHVSUDFRYDQLH]OĎËHQLDVSRORËQRVĈ,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQW*PE+PÀYĎP\VOH
NUÀWNRSUHGGÀWXPRP]OĎËHQLDX]DYULHĈYSUHYÀG]DQRPLQYHVWLËQRPIRQGHYĄHWN\GHULYÀWRYÒQÀVWURMHD
YĄHWN\ YNODG\ VSODWQÒ QD SRĜLDGDQLHY\SRYHGDWHìQÒ YNODG\ Y LQĘFK EDQNÀFK DNR MH GHSR]LWQÀ
EDQNDGHSR]LWÀU
9SULHEHKX]OĎËHQLDVDDNWâYDSUHYÀG]DMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXSUHYHGĎGRSUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKR
IRQGXQHG÷MGHWĘPNĜLDGQHPXQRYÒPXUR]ORĜHQLXSRUWIöOLD

4. 2VRELWQÒSUÀYDSRGLHOQLNRYYVĎYLVORVWLVSOÀQRYDQĘP]OĎËHQâPDYSO\Y]OĎËHQLD
na práva podielnikov
Právo na vrátenie
3RGLHOQLFLIRQGXC-QUADRAT Active YOU PDMĎSUÀYRYUÀWLĈVYRMHSRGLHORYÒOLVW\depozitnej banke
5DLIIHLVHQ%DQN,QWHUQDWLRQDO$*GRGRKRG9SUâSDGHĜHVDSRGLHORYÒ
OLVW\ YUÀWLD LQÒPX GHSR]LWÀURYL EXGH UR]KRGXMĎFL VNRUĄâ ËDV NWRUĘ VD GÀ X WRKWR GHSR]LWÀUD ]LVWLĈ
6SUÀYFRYVNÀ VSRORËQRVĈ VLY SUâSDGH YUÀWHQLD QHEXGHĎËWRYDĈ ĜLDGQH ÎDOĄLH QÀNODG\ Œ  ]ÀNRQD R
LQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* 
3R]DVWDYHQLHVSÃWQÒKRRGNXSXSRGLHORY
'ñD  EXGH VSÃWQĘ RGNXS SRGLHORY &-48$'5$7 $FWLYH <28 SR]DVWDYHQĘ
Y]KìDGRPQDSULSUDYRYDQÒ]OĎËHQLH
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3UÀYRQDLQIRUPÀFLHSUÀYRQDSUHGORĜHQLHVSUÀY\DXGâWRUD
0DMLWHOLDSRGLHORYIRQGX&-48$'5$7$FWLYH<28PDMĎSUÀYRSRĜDGRYDĈGRGDWRËQÒLQIRUPÀFLHDNRDM
NöSLXSRWYUGHQLDQH]ÀYLVOÒKRDXGâWRUDYVĎODGHVŒ ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)*9
WHMWRVĎYLVORVWLVDWUHEDREUÀWLĈQD
//%,QYHVW.DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIWPE+
:LSSOLQJHUVWUDćH9LHGHñ
7HO-0
(PDLOLQYHVW#OOEDW
Práva podielnikov I-AM AllStars Balanced
3RGLHOQLFL &-48$'5$7 $FWLYH <28 NWRUâ VD UR]KRGQĎ VYRMH SRGLHO\ QHYUÀWLĈ VD VWDQĎ SRGLHOQLNPL
SUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGX,-$0$OO6WDUV%DODQFHG6YRMHSRGLHO\P÷ĜXYUÀWLĈRGSUDFRYQÒKRGñD
UDNĎVN\FKEÀQNQDVOHGXMĎFHKRSRGÀWXPH]OĎËHQLDDRGWRKWRRNDPLKXVLP÷ĜXXSODWQLĈDMVYRMHÎDOĄLH
SRGLHOQLFNÒSUÀYD6SRGLHOPLQD,-$0$OO6WDUV%DODQFHGVĎVSRMHQÒURYQDNÒSUÀYDDNRSUL&-48$'5$7
$FWLYH<28– QDMPÃSULDPHYODVWQâFNHSUÀYRNPDMHWNXIRQGXDSUÀYRQDRGNĎSHQLHSRGLHORY1HY]QLNDMĎ
WHGDĜLDGQHUR]GLHO\YSUÀYQRPSRVWDYHQâSRGLHOQLNRY

5. 3RVWXSDGÀWXP]OĎËHQLD
3OÀQRYDQĘWHUPâQQDGREXGQXWLDĎËLQQRVWL]OĎËHQLDMH
. WHUPâQX ]OĎËHQLD VD DNWâYD &-48$'5$7 $FWLYH <28 SUHYHGĎ QD ,-$0 $OO6WDUV %DODQFHG 6ĎËDVQH
SRGLHOQLFL &-48$'5$7 $FWLYH <28 REGUĜLD Y VWDQRYHQRP YĘPHQQRP SRPHUH SRGLHO\ ,-$0 $OO6WDUV
%DODQFHG 7HQWR YĘPHQQĘ SRPHU Y\SRËâWDYD GHSR]LWQÀ EDQND SRPHUQH QD ]ÀNODGH SRVOHGQĘFK FLHQ
SUHYÀG]DMĎFHKRDSUHEHUDMĎFHKRIRQGXVR]DRNUĎKOHQâPQDSÃĈGHVDWLQQĘFKPLHVW1HGRFKÀG]DWHGDN
ĜLDGQHMKRWRYRVWQHMSODWEH]DSUâSDGQÒY\URYQDQLH]RVWDWNRY
3RGLHORYÒOLVW\EXGĎSULSâVDQÒSRGLHOQLNRP

 1ÀNODG\YG÷VOHGNX]OĎËHQLD
9 G÷VOHGNX ]OĎËHQLD V SUâVOXĄQĘP IRQGRP Y]QLNQĎ WUDQVDNËQÒ QÀNODG\ 7LHWR QÀNODG\ VD ] ĎËWRYQĘFK
G÷YRGRY]DĎËWXMĎYRIRQGH,-$0$OO6WDUV%DODQFHG3UâSDGQÒSUÀYQHSRUDGHQVNÒDOHERDGPLQLVWUDWâYQH
QÀNODG\VĎYLVLDFHVSUâSUDYRXDUHDOL]ÀFLRX]OĎËHQLDEXGĎ]QÀĄDĈVSUÀYFRYVNÒVSRORËQRVWL

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
0RRVODFNHQJDVVH9LHGHñ_WHO-DOHER_WHO-DOHER_
ZZZUFPDW_ZZZUFP-LQWHUQDWLRQDOFRP
6âGORVSRORËQRVWLYR9LHGQL_ËâVORY25Z_2EFKRGQĘVĎG9LHGHñ_5HJLVWHUVSUDFRYDQLDĎGDMRY
_,o'3+$78

Strana 6

Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa
zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby
ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

I-AM AllStars Balanced
ISIN:
AT0000810643 (T)
(zmena názvu od 15. 2. 2022; predtým ARIQON Multi Asset Ausgewogen)
Mena fondu: EUR
Fond zodpovedá európskej smernici 2009/65/ES.
Tento fond spravuje LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská spoločnosť, investičná spoločnosť).

Ciele a investičná politika
Investičná stratégia fondu zohľadňuje ekologické, resp. sociálne kritériá.

Bližšie informácie o investičnej politike investičného
v podmienkach fondu (článok 3) a v prospekte (bod 14).

fondu

nájdete

Investičným cieľom fondu I-AM AllStars Balanced („investičný fond“, „fond“) je
dosiahnuť mierny nárast hodnoty pri strednom riziku investovaním do rôznych Investičný fond môže z dôvodu skladby portfólia alebo použitých manažérskych
dlhopisových a akciových trhov. Využívajú sa pritom predovšetkým aktívne techník vykazovať zvýšenú volatilitu, t. j. hodnoty podielov môžu aj v krátkych
časových úsekoch zaznamenávať veľké výkyvy nahor alebo nadol.
investičné fondy a fondy ETF.
Každý deň je fond možné
Investičný fond investuje na základe aktívnej investičnej stratégie bez ohľadu odpredať depozitnej banke za aktuálne platnú odkupnú cenu. Správcovská
na index/referenčnú hodnotu.
spoločnosť môže odkup v prípade neštandardných okolností odmietnuť.
Výnosy z investičnej triedy AT0000810643 (T) zostávajú vo fonde a zvyšujú
Investičný fond investuje najmenej 70 % aktív fondu do
iných fondov vrátane vkladov na videnie (resp. vkladov s výpovednou hodnotu podielov.
lehotou). Podiel akcií na iné fondy a na akcie je obmedzený na 50 % aktív
fondu. Derivátové nástroje možno využiť len na zaistenie.
Externým správcom je spoločnosť Impact Asset Management GmbH,
Viedeň.

Profil rizík a výnosnosti



Predpokladaná nižšia šanca na dosiahnutie výnosu
Nižšie riziko

1

2

3

Predpokladaná vyššia šanca na dosiahnutie výnosu
Vyššie riziko

4

5

6



7

Profil rizík a výnosnosti je založený na údajoch z minulosti a nemožno ho Operačné riziko: Operačné riziko predstavuje nebezpečenstvo straty ako
považovať za smerodajný údaj pri hodnotení budúceho profilu rizík a následok nedostatočných alebo chybných interných procesov, zlyhania
výnosnosti.
ľudského faktora a systémov alebo vonkajších vplyvov. Zahŕňa aj právne riziko.
Zaradenie do kategórie 1 neznamená, že investícia je bezriziková. Miera Riziko úschovy: Riziko úschovy vyjadruje nebezpečenstvo straty majetku
uloženého v depozite, a to z dôvodu platobnej neschopnosti, nedbanlivosti
rizikovosti sa môže v priebehu času meniť.
Na základe zaznamenaných kurzových výkyvov v minulosti bol fond zaradený alebo nekalého konania depozitnej banky alebo subdepozitára.
do kategórie 4.
Riziká spojené s použitím derivátov: Fond využíva obchody s derivátmi
výhradne na zaistenie investícií, čo nevedie k nárastu rizikovosti fondu.
RIZIKÁ, ktoré nie sú zahrnuté do hodnotenia rizikovosti, ale sú pre fond
Minimálna alebo dokonca záporná výnosnosť nástrojov peňažného trhu, resp.
významné:
dlhopisov, podmienená trhovou situáciou môže negatívne ovplyvniť čistú
Úverové riziko: Fond investuje časti svojho majetku do dlhopisov a/alebo hodnotu majetku investičného fondu.
nástrojov peňažného trhu. Ich emitenti môžu upadnúť do insolventnosti, čo by
malo za následok úplnú stratu hodnoty dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného Podrobné vysvetlenie rizík fondu nájdete v prospekte – odsek II, bod 16.
trhu alebo jej väčšej časti.
Likviditné riziko: Likviditné riziko je riziko, že položku nebude možné predať
v požadovanom čase za primeranú cenu.
Riziko neplnenia protistrany: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými
partnermi. V prípade úpadku zmluvného partnera do insolventnosti zostanú
neuhradené pohľadávky fondu nesplatené, prípadne len čiastočne splatené.

Poplatky
Vyberané poplatky sú použité na správu fondu. Sú v nich zahrnuté aj náklady na predaj podielov fondu a marketing. Výber poplatkov znižuje možný vývoj
hodnoty.
Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete
Vstupný poplatok

5,25 %

Výstupný poplatok

0,00 %

Maximálna výška poplatku, ktorý môže byť zrazený z vašich investícií. O aktuálnych poplatkoch sa môžete kedykoľvek informovať na predajnom mieste.
Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka
Priebežný poplatok

3,13 %

Výška „priebežných poplatkov“ bola stanovená na základe údajov z posledného finančného roka, ktorý skončil 30. júna 2021. „Priebežné poplatky“ zahŕňajú
poplatok za správu a všetky poplatky vymerané v uplynulom roku. Transakčné náklady a výkonnostné poplatky nie sú súčasťou „priebežných poplatkov“. Výška
„priebežných poplatkov“ sa v jednotlivých rokoch môže líšiť. Konkrétne zložky „priebežných poplatkov“ nájdete v aktuálne účtovnej správe, v podtéme
„Výdavky“.
Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok
Poplatky za výnosnosť

do 20 % čistej výkonnosti (na základe metódy high water mark). V uplynulom
obchodnom roku to bolo 1,0924 %. (podrobnejšie informácie nájdete v článku 7
podmienok fondu, resp. v bode 17.1 prospektu).

Podrobné informácie o skutočne účtovaných poplatkoch budú uvedené v účtovnej správe za každý finančný rok.

Vývoj hodnoty v minulosti
Nasledujúci graf zobrazuje vývoj hodnoty fondu v eurách pri zohľadnení všetkých nákladov a poplatkov s výnimkou vstupných a výstupných poplatkov.

I-AM AllStars Balanced

Vývoj hodnôt v minulosti nemá žiaden vplyv
na budúci vývoj.
Fond bol založený 4. januára 1999.

Ročný vývoj hodnoty v %
Výpočet podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky (OeKB)

Praktické informácie
̵ Depozitár: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
̵ Predajný prospekt s podmienkami fondu, kľúčové informácie pre investorov, účtovné a polročné správy a ostatné informácie sú kedykoľvek bezplatne
dostupné v nemeckom jazyku u správcovskej spoločnosti, resp. na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.llbinvest.at.
̵ Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania (výpočty, osoby zodpovedné za rozdeľovanie, zloženie odmeňovacej komisie) nájdete na www.llbinvest.at. Na
požiadanie sú tieto informácie dostupné aj v tlačenej verzii.
̵ Emisné a odkupné ceny sú zverejnené na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.llbinvest.at.
̵ Zdanenie výnosov alebo kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie príslušného investora a/alebo od miesta, na ktorom sa kapitál investuje.
V prípade nejasností sa obráťte na odborného poradcu.
̵ Spoločnosť LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe zavádzajúceho alebo nepresného výroku
obsiahnutého v tomto dokumente, alebo výroku, ktorý nie je v súlade s príslušnými časťami prospektu.
̵ Tento fond je schválený v Rakúsku, Nemecku, Rumunsku, na Slovensku, Česku, Maďarsku a regulovaný rakúskym Úradom pre dohľad nad finančným trhom
(FMA).
̵ Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne a zodpovedajú stavu k 11.3. 2022.

Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je
pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do
fondu investovať.

C-QUADRAT Active PLUS
tranža
ISIN podielových listov s
výplatou výnosov (A)
ISIN podielových listov s
čiastočnou reinvestíciou (T)
ISIN podielových listov s
úplnou reinvestíciou výnosov
tuzemsko/zahraničie (VTIA)

■

mena
fondu
EUR
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EUR
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2.2.2001
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AT0000720073

EUR
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2.2.2001

AT0000720081

EUR

EUR

15.9.2010

AT0000A0K258

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

Ciele a investičná politika
C-QUADRAT Active PLUS je zmiešaný fond, ktorého investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách. Investuje minimálne 51 % majetku fondu do
podielov v iných investičných fondoch. Fond môže okrem toho investovať aj do cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu emitovaných štátmi,
podnikmi alebo nadnárodnými emitentmi, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov. Investície do fondov peňažného trhu, resp. fondov blízkych finančnému trhu môžu tvoriť
maximálne 49 % majetku fondu. Podiely v investičných fondoch sa vyberajú na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu.
Fond je spravovaný aktívne bez ohľadu na referenčnú hodnotu.
Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať do derivatívnych nástrojov a zároveň môže používať derivatívne nástroje na zaistenie. V prípade emisie A sa výnosy fondu
vyplácajú od 15.02. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú
výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.
Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke za príslušnú výplatnú
cenu.

■

Profil rizík a výnosnosti

Profil riziko/výnos sa vzťahuje na minulosť a nemôže slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ budúceho profilu riziko/výnos. Zaradenie do kategórie 1 neznamená, že ide o bezrizikovú
investíciu. Klasifikácia rizika sa môže časom zmeniť. Na základe kolísania kurzu v minulosti alebo porovnateľného portfólia, prípade aplikovateľného obmedzenia rizika sa uskutočnilo
odstupňovanie rizikovosti na kategóriu 5.
Riziká, ktoré nie sú zahrnuté do klasifikácie rizika a napriek tomu sú pre fond dôležité:
Úverové riziko: Fond investuje časť svojho majetku (priamo alebo prostredníctvom úverových derivátov) do dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu. Existuje riziko, že
príslušní emitenti sa dostanú do platobnej neschopnosti (prípadne ich platobná schopnosť sa zhorší). Tieto dlhopisy a/alebo nástroje peňažného trhu (alebo úverové deriváty)
preto môžu čiastočne alebo úplne stratiť hodnotu.
Riziko likvidity: Existuje riziko, že pozíciu sa nepodarí včas predať za primeranú cenu. Toto riziko môže viesť aj k pozastaveniu možnosti vykúpenia podielových listov.
Riziko výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými partnermi. Existuje riziko, že títo zmluvní partneri napríklad z dôvodu platobnej neschopnosti nebudú schopní
uhradiť pohľadávky fondu.
Operačné riziko, riziko úschovy: Existuje riziko strát zapríčinených zlyhaním interných procesov/systémov alebo externými udalosťami (napríklad prírodné katastrofy). S úschovou
je spojené riziko straty majetku fondu. To môže vyplynúť z platobnej neschopnosti, nedbanlivosti alebo zneužitia zo strany depozitára alebo subdepozitára.
Riziká z použitia derivátov: Fond môže využívať operácie s derivátmi nielen na zaistenie, ale aj ako aktívny investičný nástroj. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko kolísania hodnoty
fondu.
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■

Poplatky
Vyúčtované poplatky sa využijú na správu fondu. V tom sú zahrnuté aj náklady na predaj a marketing podielových listov fondu. Zaúčtovaním poplatkov sa zníži možný vývoj
hodnoty fondu.
Jednorazové náklady pred a po investícii
Vstupné

5,25 %

a výstupné poplatky

0,00 %

Ide pritom o maximálnu sumu, ktorá sa strhne z vašej investície pred investovaním/pred vyplatením vášho výnosu. Informácie o aktuálnych poplatkoch vám poskytnú
predajné miesta. Vyššie uvedené vstupné a výstupné poplatky sú poplatky, ktoré si účtuje spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ako je uvedené v
prospekte, predajné miesto si môže účtovať aj ďalšie vstupné poplatky (poplatky za sprostredkovanie/predaj/startup) ako percento z investovanej sumy. Ďalšie informácie
sú k dispozícii na predajnom mieste a v relevantných prípadoch sú uvedené aj v dodatočnej povinnej dokumentácii, ktorá sa investorovi poskytuje v súlade s právnymi
predpismi príslušnej krajiny predaja a ktorú klient podpisuje.
Náklady, ktoré sa v priebehu roka odpočítavajú z fondu.
Prevádzkové náklady

2,46 %

„Bežné výdavky“ sú vypočítané na základe výsledkov k 31.12.2021 pri zohľadnení predchádzajúcich 12 mesiacov. „Bežné výdavky“ zahŕňajú úhradu za správu a všetky
poplatky, ktoré sa vyúčtovali počas uplynulého roka. Cudzie transakčné náklady a poplatky závislé od výkonnosti nie sú súčasťou „prevádzkových nákladov“. Výška
„bežných výdavkov“ sa môže v jednotlivých rokoch odlišovať. Presný zoznam výdavkových položiek, ktoré sú súčasťou „bežných výdavkov“, sa nachádza v aktuálnej
správe o hospodárení, v bode „Výdavky“.
náklady, ktoré musí fond znášať za určitých okolností
poplatky viazané na vývoj hodnoty fondu
Až do 15 % za rok z prírastku hodnoty, ktorý fond dosiahne nad referenčnú hodnotu pre tieto poplatky (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5 %) pri zohľadnení
tzv. high water mark. Bližšie informácie nájdete v bode 15 odseku II v prospekte. V poslednom finančnom roku to bolo 0,41 %.

■

Minulá výnosnosť
Nižšie uvedený graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu (tranža AT0000720081) v EUR. Zobrazený vývoj hodnoty platí aj pre iné tranže uvedené na prvej strane.
2013: Zmena zloženia fondu (zmena podmienok vývoja hodnoty). Bližšie informácie sú k dispozícii u správcovskej
spoločnosti.

Raiffeisen KAG kalkuluje vývoj hodnoty na základe zverejnených cien fondov
podľa metodiky OeKB. Pri kalkulácii vývoja hodnoty sa nezohľadňujú
individuálne náklady, ako napríklad transakčné poplatky, predajný poplatok,
odkupný poplatok, poplatky investora za úschovu či dane. Ich zohľadnenie
by malo zmierňujúci vplyv na vývoj hodnoty. Na základe doterajšieho vývoja
hodnoty nie je možné spoľahlivo predpovedať budúci vývoj fondu.
Upozornenie pre investorov, ktorých domáca mena je iná ako mena fondu:
Upozorňujeme na to, že výnos môže stúpať alebo klesať v dôsledku menových
výkyvov.
Fond (tranža AT0000720081) bol založený dňa 2.2.2001.

■ Vývoj hodnoty 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 informácie
Depozitárom fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt vrátane štatútu fondu, správy o hospodárení, polročné správy, predajné a nákupné ceny, ako aj ďalšie informácie o fonde sú k dispozícii bezplatne v nemeckom jazyku
na internetovej stránke www.rcm.at v rubrike Kurse & Dokumente. V prípade zahraničných registrácií v krajinách s iným ako nemeckým úradným jazykom nájdete tieto informácie
v angličtine na stránkewww.rcm-international.com v rubrike Prices & documents. Na poslednej menovanej webovej stránke sú uvedené aj platobné a predajné miesta v jednotlivých
krajinách predaja.
Podrobnosti o politike odmeňovania spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (vrátane opisu kalkulácie odmien a iných finančných príspevkov), ako aj informácie
o osobách zodpovedných za prideľovanie odmien a iných finančných príspevkov a o členoch výboru pre odmeňovanie nájdete na internetovej stránke www.rcm.at, resp.
www.rcm-international.com. Na požiadanie vám tieto informácie poskytneme bezplatne v tlačenej podobe.
Zdanenie výnosov a kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie každého investora a/alebo miesta, v ktorom sa kapitál investuje. Odporúčame konzultovať s daňovým
odborníkom. Pokiaľ ide o prípadné obmedzenia predaja, odkazujeme na prospekt.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.
Tento fond je schválený v Rakúsku a regulovaný rakúskym Úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je v Rakúsku schválená a regulovaná rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 9.2.2022.
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,QIRUPÀFLDSUHSRGLHOQLNRYLQYHVWLËQÒKRIRQGX
C-QUADRAT Active PLUS
5DLIIHLVHQ .DSLWDODQODJH-*HVHOOVFKDIW PE+ ņ5DLIIHLVHQ .$*Ń  9ÀV LQIRUPXMH R SOÀQRYDQRP ]OĎËHQâ
LQYHVWLËQÒKR IRQGX C-QUADRAT Active PLUS GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU 5DLIIHLVHQ %DQN
,QWHUQDWLRQDO $* GR IRQGX I-$0 $OO6WDUV 2SSRUWXQLWLHV SUHGWĘP $5,421 :DFKVWXP 
VSUDYRYDQÒKR //% ,QYHVW .DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIW PE+ ņ//% ,QYHVWŃ  GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU
/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*N
,QYHVWLËQÒIRQG\VD]OĎËLD]DQLĜĄLHXYHGHQĘFKSRGPLHQRN

1. 'UXK]OĎËHQLDDGRWNQXWÒLQYHVWLËQÒIRQG\
3UHGPHWQÒ]OĎËHQLHSUHGVWDYXMHWUDQVDNFLXSULNWRUHM
LQYHVWLËQĘIRQGC-QUADRAT Active PLUS ako ņSUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQGŃSR]UXĄHQâEH]
OLNYLGÀFLHSUHYHGLHYĄHWN\VYRMHDNWâYDDSDVâYDQDI-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV SUHGWĘP$5,421
:DFKVWXP DNRQD„SUHEHUDMĎFLLQYHVWLËQĘIRQGŃ DMHKRSRGLHOQLFL]âVNDMĎSRGLHO\YRIRQGH,-$0
$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV EUXWWR]OĎËHQLHSUHY]DWâPSRGìDŒ 3 ods. 2 bod SâVP D YVSRMHQâ
s bodom ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* 

2. 3R]DGLHDG÷YRG\SOÀQRYDQÒKR]OĎËHQLD
3UHYÀG]DMĎFL IRQG DNR DM SUHEHUDMĎFL IRQG VSUDYXMH ,PSDFW $VVHW 0DQDJHPHQW *PE+ DNR SRYHUHQĘ
PDQDĜÒUIRQGX7RWR]OĎËHQLHSUHWRYHGLHNXNRQFHQWUÀFLLSURGXNWRYVSUDYRYDQĘFKVSRORËQRVĈRX,PSDFW
$VVHW 0DQDJHPHQW *PE+ 7R YHGLH N ]YĘĄHQLX REMHPX IRQGX Y LQYHVWLËQRP IRQGH ,-$0 $OO6WDUV
2SSRUWXQLWLHV SULËRP VD XUËLWÒ PLQLPÀOQH D IL[QÒ SRSODWN\ QH]ÀYLVOÒ RG REMHPX DNR VĎ QDSUâNODG
WUDQVDNËQÒQÀNODG\QÀNODG\QDDXGLW]YHUHMQHQLH P÷ĜXSUHUR]GHOLĈQDY\ĄĄâFHONRYĘREMHP2NUHPWRKR
QÀUDVW REMHPX IRQGX XìDKËXMH DM SUâVWXS N – SUH LQYHVWLËQĘ IRQG UHOHYDQWQĘP – DQDOĘ]DP WUKX QDSU
VSUÀYDPRWUKXSRGNODGRPQDDQDOĘ]XVSRORËQRVWâ RGH[WHUQĘFKLQYHVWLËQĘFKGRPRYDSRVN\WRYDWHìRY
SULHVNXPRYËRE\PDORSULVSLHĈN]OHSĄHQLXNYDOLW\ULDGHQLDSRUWIöOLDrDOĄRXYĘKRGRX]YĘĄHQÒKRREMHPX
LQYHVWâFLâ MH PRĜQRVĈ REVWDUDQLD LQYHVWLËQĘFK WLWXORY V PLQLPÀOQ\P REMHPRP DNR VĎ QDSUâNODG FHQRYR
YĘKRGQHMĄLHLQĄWLWXFLRQÀOQHWULHG\SRGLHORYYUÀPFLLQYHVWâFLâGRIRQGRY
9 QHSRVOHGQRP UDGH VD SUL LQYHVWLËQRP IRQGH V Y\ĄĄâP REMHPRP ]Y\ĄXMH DM SRWHQFLÀO SUH QRYĘFK
SRGLHOQLNRY SUHWRĜH IRQG GRVLDKQH NULWLFNĎ YHìNRVĈ D WĘP VD RNUHP LQÒKR GRVWDQH GR SR]RUQRVWL
UDWLQJRYĘFKDJHQWĎUDSODWIRULHPIRQGRY9G÷VOHGNXVWĘPVĎYLVLDFHKR]YĘĄHQLDREMHPXWREXGH]Y\ĄĄLH
XYHGHQĘFKG÷YRGRYSUâQRVRPDMSUHXĜH[LVWXMĎFLFKSRGLHOQLNRY
9 REODVWL ULDGHQLD SRUWIöOLD VD Y G÷VOHGNX ]OĎËHQLD P÷ĜX NRQFHQWURYDĈ D RSWLPDOL]RYDĈ YĘVNXPQÒ D
REMHGQÀYNRYÒNDSDFLW\ËRE\PDOR]OHSĄLĈLQYHVWLËQĘSURFHV

3. 2ËDNÀYDQĘYSO\YSOÀQRYDQÒKR]OĎËHQLDQDSRGLHOQLNRYIRQGX&-QUADRAT Active
PLUS
3RGLHOQLFL&-48$'5$7$FWLYH3/86VDVWDQĎYVWDQRYHQRPYĘPHQQRPSRPHUHSRGLHOQLNPL,-$0$OO6WDUV
2SSRUWXQLWLHV
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9 SULHEHKX ]OĎËHQLD VD VSUÀYFRYVNÀ VSRORËQRVĈ IRQGX ]PHQâ ] 5DLIIHLVHQ .$* QD //% ,QYHVW NWRUÀ MH
VSUÀYFRYVNRX VSRORËQRVĈRX SUHEHUDMĎFHKR IRQGX =ÀURYHñ VD PHQâ GHSR]LWQÀ EDQNDGHSR]LWÀU ]
5DLIIHLVHQ%DQN,QWHUQDWLRQDO$*QD/LHFKWHQVWHLQLVFKH/DQGHVEDQN VWHUUHLFK $*
3UHYÀG]DMĎFL IRQG &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 MH DNWâYQH VSUDYRYDQĘ VSRORËQRVĈRX ,PSDFW $VVHW
0DQDJHPHQW*PE+EH]UHIHUHQËQHMKRGQRW\0LQLPÀOQH DNWâYIRQGXLQYHVWXMHGRSRGLHORYLQĘFK
LQYHVWLËQĘFKIRQGRYD]DPHULDYDVDQDMPÃQDPLHUQ\UDVWNDSLWÀOX
3UHEHUDMĎFL IRQG ,-$0 $OO6WDUV 2SSRUWXQLWLHV MH DNWâYQH VSUDYRYDQĘ VSRORËQRVĈRX ,PSDFW $VVHW
0DQDJHPHQW*PE+EH]UHIHUHQËQHMKRGQRW\ 0LQLPÀOQH DNWâYIRQGXLQYHVWXMHGRSRGLHORYLQĘFK
LQYHVWLËQĘFKIRQGRYYUÀWDQHEHĜQĘFKYNODGRY
6\QWHWLFNĘXND]RYDWHìUL]âNDYĘQRVQRVWL655,SUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXMHDMHQLĜĄâDNR655,
SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX NWRUĘ MH  7ÀWR RGFKĘOND Y\SOĘYD ] R QLHËR NRQ]HUYDWâYQHMĄHM
LQYHVWLËQHMSROLWLN\SUHEHUDMĎFHKRIRQGXD]WRKRY\SOĘYDMĎFHMQLĜĄHMYRODWLOLW\3RNLDìLGHRYĘVOHGRNUL]LNR
DMPRĜQRVWLYĘQRVRYSRGLHOQLNRYVD]RGSRYHGDMĎFLPVS÷VRERP]QLĜXMĎ
1D UR]GLHO RG SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX SUHEHUDMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG ]RKìDGñXMH
HQYLURQPHQWÀOQHDVRFLÀOQHNULWÒULÀ ËOÀQok QDULDGHQLDR]YHUHMñRYDQâ 
6RVODEHQâPYĘNRQQRVWLYG÷VOHGNX]OĎËHQLDVDQHSRËâWD
7ULHG\SRGLHORYY\SOÀFDQLH
3UH SUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG EROL Y\GDQÒ SRGLHORYÒ OLVW\ V YĘSODWRX YĘQRVRY SRGLHORYÒ OLVW\ V
ËLDVWRËQRX UHLQYHVWâFLRX YĘQRVRY VR ]UÀĜNRX GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY WH]DXUL]RYDQÒ SRGLHO\  D
SRGLHORYÒ OLVW\ V ËLDVWRËQRX UHLQYHVWâFLRX YĘQRVRY EH] ]UÀĜN\ GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY SOQH
WH]DXUL]RYDQÒSRGLHO\ 9ĄHWN\WLHWRWULWULHG\SRGLHORYEXGĎ]OĎËHQÒGRWH]DXUL]RYDQHMWULHG\SRGLHORYĘFK
OLVWRYVSODWERXGDQH] NDSLWÀORYĘFKYĘQRVRYSUHEHUDMĎFHKRIRQGX
3UH PDMLWHìRY SRGLHORYĘFK OLVWRY V YĘSODWRX YĘQRVRY WR ]QDPHQÀ ĜH Y EXGĎFQRVWL XĜ QHEXGĎ GRVWÀYDĈ
ĜLDGQHYĘSODW\
0DMLWHìRP SOQH WH]DXUL]RYDQĘFK SRGLHORYĘFK OLVWRY EH] SODWE\ GDQH ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY EXGH Y
EXGĎFQRVWL GDñ ] NDSLWÀORYĘFK YĘQRVRY Y\SODWHQÀ ]D SUHGSRNODGX ĜH SUâVOXĄQâ LQYHVWRUL QHSRGOLHKDMĎ
UDNĎVNHMGDQL]SUâMPXDOHERSUâMPXSUÀYQLFNĘFKRV÷EDOHERVĎRGWDNHMWRGDQHRVORERGHQâ
Raiffeisen Kapitalanlage-*HVHOOVFKDIW PE+ RGSRUĎËD DE\ VWH VL SUHËâWDOL SULORĜHQÒ
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUHLQYHVWRURYIRQGX,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV
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3UHKìDGGRWNQXWĘFKIRQGRY

=GURM
G÷OHĜLWÒ
informácie
pre
LQYHVWRURY
resp.
prospekt
SRSODWRN]D
VSUÀYX
Ciele a LQYHVWLĀQi
politika

I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV

C-QUADRAT Active PLUS

SUHEHUDMĎFLIRQG
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUH
investorov – ]YHUHMQHQÒ


SUHYÀG]DMĎFLIRQG
G÷OHĜLWÒLQIRUPÀFLHSUHLQYHVWRURY–
]YHUHMQHQÒ

I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHVSULVYRMLFKLQYHVWtFLiFK
zohűadŸXMHHNRORJLFNpSUtSDGQHVRFLiOQHNULWpULi
1i]RYIRQGXMHRGYRGHQìRGMHKRVWUDWpJLHLQYHVWRYDƛ
YlĀåLQXDNWtYGRJOREiOQ\FKDNFLRYìFKWUKRYV
SRWHQFLiORPUDVWX7R]DKƍŸDQDMPlDNWtYQHLQYHVWLĀQp
IRQG\(7)DQD]QtçHQLHUL]LNDDMOLNYLGQpDOWHUQDWtYQH
DNFLRYpVWUDWpJLH
)RQGLQYHVWXMHYV~ODGHVDNWtYQRXLQYHVWLĀQRX
VWUDWpJLRXDQHSRXçtYDLQGH[UHIHUHQĀQ~KRGQRWX
)RQGLQYHVWXMHQDMPHQHM DNWtYIRQGXGRLQìFK
LQYHVWLĀQìFK IRQGRYYUiWDQHYNODGRYQDSRçLDGDQLH 
SUtSDGQHY\SRYHGDWHűQìFKYNODGRY )RQGP{çH
investovaƛ Dç DNWtYIRQGXGRDNFLt'HULYiWRYp
QiVWURMHVDP{çXSRXçtYDƛ OHQQD]DEH]SHĀHQLH

C-48$'5$7$FWLYH3/86MH]PLHåDQìIRQGNWRUpKR
LQYHVWLĀQìPFLHűRPMHGOKRGREìUDVWNDSLWiOXSULY\ååtFK
UL]LNiFK0LQLPiOQH DNWtYIRQGXLQYHVWXMHGRSRGLHORY
LQìFKLQYHVWLĀQìFKIRQGRY)RQGP{çHRNUHPWRKR
investovaƛ DMGRFHQQìFKSDSLHURYRNUHPLQpKRDMGR
GOKRSLVRYDQiVWURMRYSHŸDçQpKRWUKXHPLWRYDQìFKåWiWPL
podnikPLDOHERQDGQiURGQìPLHPLWHQWPLDNRDMGR
YNODGRYQDSRçLDGDQLHDY\SRYHGDWHűQìFKYNODGRY
,QYHVWtFLHGRIRQGRYSHŸDçQpKRWUKXDOHERIRQGRYEOt]N\FK
peŸDçQpPXWUKXV~REPHG]HQpQDFHONRY~YìåNX %
DNWtYIRQGX3RGLHO\YLQYHVWLĀQìFKIRQGRFKVDY\EHUDM~na
]iNODGHNYDQWLWDWtYQHKRDNYDOLWDWtYQHKRSUtVWXSX
)RQGMHVSUDYRYDQìDNWtYQHEH]RKűDGXQDUHIHUHQĀQ~
KRGQRWX
)RQGP{çHY UiPFLLQYHVWLĀQHMVWUDWpJLHLQYHVWRYDƛ do
GHULYiWRYìFKQiVWURMRYD ]iURYHŸ P{çHSRXçtYDƛ GHULYiWRYp
QiVWURMHQD]DEH]SHĀHQLH

1DULDGHQLH(ÔR
zverejŸovaní
LQIRUPiFLtR
XGUçDWHűnosti v
VHNWRUHILQDQĀQìFK
VOXçLHE

)RQGSULLQYHVWRYDQt]RKűadŸuje ekologické, prípadne
VRFLiOQHNULWpULD ĀOiQRN 8 nariadenia o zverejŸovaní
LQIRUPiFLt 

)RQGQHSUHVDG]XMHçLDGQHHQYLURQPHQWiOQHDOHERVRFLiOQH
SUYN\Y]P\VOHĀOiQNXQDULDGHQLD (Ô 
QDULDGHQLHR]YHUHMŸRYDQtLQIRUPiFLt DQLVDQHVQDçt
investovaƛ XGUçDWHűQìPVS{VRERPY]P\VOHĀOiQNX
QDULDGHQLD (Ô  QDULDGHQLHR]YHUHMŸovaní
LQIRUPiFLt 

3URILOUL]LNR
YìQRV

655,

655,

3UHYiG]NRYp
QiNODG\

 %

 %

6SUiYQ\SRSODWRN

GR % SD

GR % SD

3UHGDMQìDRGNXSQì
poplatok

SUHGDMQìSRSODWRNGR %
EH]RGNXSQpKRSRSODWNX

SUHGDMQìSRSODWRNGR %
EH]odkupného poplatku

3RSODWRN]iYLVOìRG
YìNRQQRVWL

$çGRYìåN\ URĀQH]YìNRQQRVWLGRVLDKQXWHM
IRQGRPSULĀRPVD]RKűadŸXMHW]YKLJK-ZDWHUPDUN

$ç URĀQH]YìNRQQRVWLIRQGXQDGUHIHUHQĀQ~KRGQRWX
SUHWLHWRSRSODWN\ ,&(%RI$*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[
SOXV  SULĀRPVD]RKűadŸXMHW]YKLJK-ZDWHUPDUN
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=GDQHQLHYĘQRV\IRQGX&-QUADRAT Active PLUS
V §  RGV  ]ÀNRQD R LQYHVWLËQĘFK IRQGRFK ,QY)*  MH VWDQRYHQÒ ĜH Y SULHEHKX ]OĎËHQLD VD
QDGREĎGDFLH QÀNODG\ QD YĄHWRN PDMHWRN SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX SUHYHGĎ QD SUHEHUDMĎFL
LQYHVWLËQĘ IRQG SRNUDËRYDQLH ĎËWRYQHM KRGQRW\ Y GDñRYR QHXWUÀOQRP UHĜLPH  9ĄHWN\ EHĜQÒ YĘQRV\
ĎURN\GLYLGHQG\ DNRDMPLPRULDGQHYĘQRV\
NXU]RYÒ]LVN\ NWRUÒY]QLNQĎGRGÀWXPX]OĎËHQLDVDQDGDñRYÒĎËHO\]D]QDPHQDMĎYUÀPFLIRQGX&48$'5$7$FWLYH3/86
5DNĎVNR GDñRYâUH]LGHQWL
1DĎURYQLSRGLHORYĘFKOLVWRY GRPÀFLLQYHVWRUL QHEXGH]OĎËHQLHIRQGXYLHVĈNĜLDGQHMUHDOL]ÀFLLDSUHWR
MHGDñRYRQHXWUÀOQH3RGLHORYÒOLVW\GUĜDQÒSUHGMDQXÀURP]RVWDQĎSR]OĎËHQâYVWDURPSRUWIöOLX
,GHSULWRPRSRGLHORYÒOLVW\NWRUĘFKYUÀWHQLHQHPÀ]DQÀVOHGRNSODWEXGDQH]NXU]RYĘFK]LVNRY3RGLHORYÒ
OLVW\QDGREXGQXWÒSRGHFHPEUL QRYÒSRUWIöOLR EXGĎYSUâSDGHQÀVOHGQÒKR]OĎËHQLDQDÎDOHM
VĎËDVĈRXQRYÒKRSRUWIöOLD
3UHQRV GDñRYHM VWUDW\ Y 5DNĎVNX Y G÷VOHGNX ]OĎËHQLD VWUÀFD SUHYÀG]DMĎFL LQYHVWLËQĘ IRQG  UHVS
SRGLHOQLFL  PRĜQRVĈ ]DSRËâWDĈ H[LVWXMĎFX GDñRYĎ VWUDWX ] WUDQVDNFLâ V FHQQĘPL SDSLHUPL SURWL
SUâSDGQĘPEXGĎFLP NXU]RYĘP ]LVNRP ] LQĘFK FHQQĘFK SDSLHURY D ]ÀURYHñ SURWL SUâMPRP ] ĎURNRY D
GLYLGHQGDWĘP]QâĜLĈGDñRYÒ]DĈDĜHQLHLQYHVWLËQÒKRIRQGX
V SUâSDGH RWÀ]RN WĘNDMĎFLFK VD ]GDQHQLD RGSRUĎËDPH DE\ VWH VD REUÀWLOL QD VYRMKR
GDñRYÒKRSRUDGFX
3RGLHOQLFLQDNWRUĘFKVDY]ĈDKXMĎLQÒGDñRYÒ]ÀNRQ\
9RYHFLSUâSDGQĘFKGDñRYĘFKĎËLQNRY]OĎËHQLDIRQGRYQDLQYHVWRURYSUHYÀG]DMĎFHKR
IRQGX Y VĎODGH V SUâVOXĄQĘPL GDñRYĘPL ]ÀNRQPL VD SURVâP REUÀĈWH QD VYRMKR
GDñRYÒKRSRUDGFX
3UDYLGHOQÒVSUÀY\
¯ËWRYQĘ URN SUHYÀG]DMĎFHKR LQYHVWLËQÒKR IRQGX &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 WUYÀ RG  GR 
¯ËWRYQĘURNSUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGX,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHVWUYÀRGGR
3UH LQYHVWRURY SUHYÀG]DMĎFHKR IRQGX &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 VD SUHWR PHQâ Y\ND]RYDQÒ REGRELH
SUDYLGHOQĘFKVSUÀY
6SRORËQRVĈ(UQVW <RXQJ:LUWVFKDIWVSUđIXQJVJHVHOOVFKDIWPE+9LHGHñERODY\PHQRYDQÀ]DDXGâWRUD
Œ RGV ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* SUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXDVSRORËQRVĈ
.30*$XVWULD*PE+:LUWVFKDIWVSUđIXQJV- XQG6WHXHUEHUDWXQJVJHVHOOVFKDIW]DDXGâWRUDSUHYÀG]DMĎFHKR
LQYHVWLËQÒKRIRQGX3RGLHOQLNRPSUHYÀG]DMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGX VDWĘPPHQâDXGâWRU
1ÀNODG\
3UL]OĎËHQâ&-48$'5$7$FWLYH3/86VDSUHYÀG]NRYÒQÀNODG\]YĘĄLD] % na
 %.
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2NUHPWRKRVDYDULDELOQÀRGPHQD SRSODWRN]ÀYLVOĘRGYĘNRQQRVWL ]Y\ĄXMHWDNWR
I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV
Poplatok
]ÀYLVOĘRG
YĘNRQQRVWL

C-QUADRAT Active PLUS

$Ĝ URËQH]YĘNRQQRVWLIRQGXQDG
$ĜGRYĘĄN\ URËQH]YĘNRQQRVWL UHIHUHQËQĎKRGQRWXSUHWLHWRSRSODWN\
GRVLDKQXWHMIRQGRPSULËRPVD
,&(%RI$*HUPDQ7UHDVXU\%LOO,QGH[
]RKìDGñXMHW]YKLJKZDWHUPDUN
SOXV   SULËRPVD]RKìDGñXMHW]Y
KLJK-ZDWHUPDUN

9 &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 VD ]D DNWXÀOQ\ ILQDQËQĘ URN RG  GHFHPEUD  GR GÀWXPX ]OĎËHQLD
QHĎËWXMHĜLDGQ\SRSODWRN]ÀYLVOĘRGYĘNRQQRVWL
9DULDELOQÀ RGPHQD ,-$0 $OO6WDUV 2SSRUWXQLWLHV SUHGVWDYXMH DĜ   SR]LWâYQHKR YĘNRQX SUL SRXĜLWâ
PHWöG\KLJK-ZDWHU PDUN 9DULDELOQÀ]ORĜNDRGPHñRYDQLDVDY\SRËâWDYDDY\PHG]XMHGHQQHDY\SOÀFD
VDPHVDËQHQD]ÀNODGHKRGQ÷WNXNRQFXSUâVOXĄQÒKRNDOHQGÀUQHKRPHVLDFD6LQYHVWRUPLSUHYÀG]DMĎFHKR
IRQGXNWRUâVDYG÷VOHGNX]OĎËHQLDVWDQĎLQYHVWRUPLSUHEHUDMĎFHKRIRQGXVD ]DREFKÀG]DURYQDNRDNRV
RVWDWQĘPL LQYHVWRUPL NWRUâ QDGREĎGDMĎ SRGLHO\ Y SUHEHUDMĎFRP IRQGH 2G  MĎOD  VD
IUHNYHQFLD Y\SOÀFDQLD SRK\EOLYHM RGPHQ\ ,-$0 $OO6WDUV 2SSRUWXQLWLHV ]PHQâ ]
PHVDËQHMQDURËQĎ
1RYÒUR]ORĜHQLHSRUWIöOLD
3RNLDìLGHRRSHUDWâYQHVSUDFRYDQLH]OĎËHQLDVSRORËQRVĈ,PSDFW$VVHW0DQDJHPHQW*PE+PÀYĎP\VOH
NUÀWNRSUHGGÀWXPRP]OĎËHQLDX]DYULHĈYSUHYÀG]DQRPLQYHVWLËQRPIRQGHYĄHWN\GHULYÀWRYÒQÀVWURMHD
YĄHWN\ YNODG\ VSODWQÒ QD SRĜLDGDQLHY\SRYHGDWHìQÒ YNODG\ Y LQĘFK EDQNÀFK DNR MH GHSR]LWQÀ
EDQNDGHSR]LWÀU
9SULHEHKX]OĎËHQLDVDDNWâYDSUHYÀG]DMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGXSUHYHGĎGRSUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKR
IRQGXQHG÷MGHWĘPNĜLDGQHPXQRYÒPXUR]ORĜHQLXSRUWIöOLD

 2VRELWQÒSUÀYDSRGLHOQLNRYYVĎYLVORVWLVSOÀQRYDQĘP]OĎËHQâPDYSO\Y]OĎËHQLD
na práva podielnikov
Právo na vrátenie
3RGLHOQLFLIRQGXC-QUADRAT Active PLUS PDMĎSUÀYRYUÀWLĈVYRMHSRGLHORYÒOLVW\GHSR]LWQHMEDQNH
5DLIIHLVHQ%DQN,QWHUQDWLRQDO$*GRGRKRG9SUâSDGHĜHVDSRGLHORYÒ
OLVW\ YUÀWLD LQÒPX GHSR]LWÀURYL EXGH UR]KRGXMĎFL VNRUĄâ ËDV NWRUĘ VD GÀ X WRKWR GHSR]LWÀUD ]LVWLĈ
6SUÀYFRYVNÀ VSRORËQRVĈ VLY SUâSDGH YUÀWHQLD QHEXGHĎËWRYDĈ ĜLDGQH ÎDOĄLH QÀNODG\ Œ  ]ÀNRQD R
LQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)* 
3R]DVWDYHQLHVSÃWQÒKRRGNXSXSRGLHORY
'ñD  EXGH VSÃWQĘ RGNXS SRGLHORY &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 SR]DVWDYHQĘ
Y]KìDGRPQDSULSUDYRYDQÒ]OĎËHQLH
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3UÀYRQDLQIRUPÀFLHSUÀYRQDSUHGORĜHQLHVSUÀY\DXGâWRUD
0DMLWHOLDSRGLHORYIRQGX&-48$'5$7$FWLYH3/86PDMĎSUÀYRSRĜDGRYDĈGRGDWRËQÒLQIRUPÀFLHDNRDM
NöSLXSRWYUGHQLDQH]ÀYLVOÒKRDXGâWRUDYVĎODGHVŒ ]ÀNRQDRLQYHVWLËQĘFKIRQGRFK,QY)*9
WHMWRVĎYLVORVWLVDWUHEDREUÀWLĈQD
//%,QYHVW.DSLWDODQODJHJHVHOOVFKDIWPE+
:LSSOLQJHUVWUDćH9LHGHñ
7HO-0
(PDLOLQYHVW#OOEDW
Práva podielnikov I-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV
3RGLHOQLFL &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 NWRUâ VD UR]KRGQĎ VYRMH SRGLHO\ QHYUÀWLĈ VD VWDQĎ SRGLHOQLNPL
SUHEHUDMĎFHKRLQYHVWLËQÒKRIRQGX,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV6YRMHSRGLHO\P÷ĜXYUÀWLĈRGSUDFRYQÒKR
GñD UDNĎVN\FK EÀQN QDVOHGXMĎFHKR SR GÀWXPH ]OĎËHQLD D RG WRKWR RNDPLKX VL P÷ĜX XSODWQLĈ DM VYRMH
ÎDOĄLHSRGLHOQLFNÒSUÀYD6SRGLHOPLQD,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHVVĎVSRMHQÒURYQDNÒSUÀYDDNRSUL&48$'5$7$FWLYH3/86– QDMPÃSULDPHYODVWQâFNHSUÀYRNPDMHWNXIRQGXDSUÀYRQDRGNĎSHQLHSRGLHORY
1HY]QLNDMĎWHGDĜLDGQHUR]GLHO\YSUÀYQRPSRVWDYHQâSRGLHOQLNRY

5. 3RVWXSDGÀWXP]OĎËHQLD
3OÀQRYDQĘWHUPâQQDGREXGQXWLDĎËLQQRVWL]OĎËHQLDMH
.WHUPâQX]OĎËHQLDVDDNWâYD&-48$'5$7$FWLYH3/86SUHYHGĎQD,-$0$OO6WDUV2SSRUWXQLWLHV6ĎËDVQH
SRGLHOQLFL &-48$'5$7 $FWLYH 3/86 REGUĜLD Y VWDQRYHQRP YĘPHQQRP SRPHUH SRGLHO\ ,-$0 $OO6WDUV
2SSRUWXQLWLHV7HQWRYĘPHQQĘSRPHUY\SRËâWDYDGHSR]LWQÀEDQNDSRPHUQHQD]ÀNODGHSRVOHGQĘFKFLHQ
SUHYÀG]DMĎFHKRDSUHEHUDMĎFHKRIRQGXVR]DRNUĎKOHQâPQDSÃĈGHVDWLQQĘFKPLHVW1HGRFKÀG]DWHGDN
ĜLDGQHMKRWRYRVWQHMSODWEH]DSUâSDGQÒY\URYQDQLH]RVWDWNRY
3RGLHORYÒOLVW\EXGĎSULSâVDQÒSRGLHOQLNRP

 1ÀNODG\YG÷VOHGNX]OĎËHQLD
9 G÷VOHGNX ]OĎËHQLD V SUâVOXĄQĘP IRQGRP Y]QLNQĎ WUDQVDNËQÒ QÀNODG\ 7LHWR QÀNODG\ VD ] ĎËWRYQĘFK
G÷YRGRY ]DĎËWXMĎ YR IRQGH ,-$0 $OO6WDUV 2SSRUWXQLWLHV 3UâSDGQÒ SUÀYQH SRUDGHQVNÒ DOHER
DGPLQLVWUDWâYQH QÀNODG\ VĎYLVLDFH V SUâSUDYRX D UHDOL]ÀFLRX ]OĎËHQLD EXGĎ ]QÀĄDĈ VSUÀYFRYVNÒ
VSRORËQRVWL
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Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie
prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

I-AM AllStars Opportunities
ISIN:
AT0000810650 (T)
(zmena názvu od 15. 2. 2022; predtým ARIQON Wachstum)
Mena fondu: EUR
Fond zodpovedá európskej smernici 2009/65/ES.
Tento fond spravuje LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (správcovská spoločnosť, investičná spoločnosť).

Ciele a investičná politika
Investičná stratégia fondu zohľadňuje ekologické, resp. Sociálne kritériá.

Bližšie informácie o investičnej politike investičného
v podmienkach fondu (článok 3) a v prospekte (bod 14).

Názov fondu I-AM AllStars Opportunities („investičný fond“, „fond“) je
odvodený od jeho stratégie investovať prevažnú časť svojich aktív do
globálnych akciových trhov s potenciálom rastu. Využívajú sa pritom
predovšetkým aktívne investičné fondy, fondy ETF a na zníženie rizika aj
likvidné alternatívne akciové stratégie.

fondu

nájdete

Investičný fond môže z dôvodu skladby portfólia alebo použitých
manažérskych techník vykazovať zvýšenú volatilitu, t. j. hodnoty podielov
môžu aj v krátkych časových úsekoch zaznamenávať veľké výkyvy nahor
alebo nadol.

Každý deň je fond možné odpredať depozitnej banke za aktuálne platnú
Investičný fond investuje najmenej 70 % aktív fondu do iných fondov vrátane odkupnú cenu. Správcovská spoločnosť môže odkup v prípade
vkladov na videnie (resp. vkladov s výpovednou lehotou). Investičný fond neštandardných okolností odmietnuť.
môže najmenej 30 % aktív fondu investovať do akcií. Derivátové nástroje
Výnosy z investičnej triedy AT0000810650 (T) zostávajú vo fonde a zvyšujú
možno využiť len na zaistenie.
hodnotu podielov.
Externým správcom je spoločnosť Impact Asset Management GmbH,
Viedeň.

Profil rizík a výnosnosti



Predpokladaná nižšia šanca na dosiahnutie výnosu
Nižšie riziko
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Predpokladaná vyššia šanca na dosiahnutie výnosu
Vyššie riziko
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Profil rizík a výnosnosti je založený na údajoch z minulosti a nemožno ho Operačné riziko: Operačné riziko predstavuje nebezpečenstvo straty ako
považovať za smerodajný údaj pri hodnotení budúceho profilu rizík a následok nedostatočných alebo chybných interných procesov, zlyhania
ľudského faktora a systémov alebo vonkajších vplyvov. Zahŕňa aj právne
výnosnosti.
riziko.
Zaradenie do kategórie 1 neznamená, že investícia je bezriziková. Miera
rizikovosti sa môže v priebehu času meniť.
Riziko úschovy: Riziko úschovy vyjadruje nebezpečenstvo straty majetku
Na základe zaznamenaných kurzových výkyvov v minulosti bol fond uloženého v depozite, a to z dôvodu platobnej neschopnosti, nedbanlivosti
zaradený do kategórie 4.
alebo nekalého konania depozitnej banky alebo subdepozitára.
Riziká spojené s použitím derivátov: Fond využíva obchody s derivátmi
RIZIKÁ, ktoré nie sú zahrnuté do hodnotenia rizikovosti, ale sú pre fond výhradne na zaistenie investícií, čo nevedie k nárastu rizikovosti fondu.
významné:
Minimálna alebo dokonca záporná výnosnosť nástrojov peňažného trhu, resp.
Úverové riziko: Fond investuje časti svojho majetku do dlhopisov a/alebo dlhopisov, podmienená trhovou situáciou môže negatívne ovplyvniť čistú
nástrojov peňažného trhu. Ich emitenti môžu upadnúť do insolventnosti, čo hodnotu majetku investičného fondu.
by malo za následok úplnú stratu hodnoty dlhopisov a/alebo nástrojov
Podrobné vysvetlenie rizík fondu nájdete v prospekte – odsek II, bod 16.
peňažného trhu alebo jej väčšej časti.
Likviditné riziko: Likviditné riziko je riziko, že položku nebude možné predať
v požadovanom čase za primeranú cenu.
Riziko neplnenia protistrany: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými
partnermi. V prípade úpadku zmluvného partnera do insolventnosti zostanú
neuhradené pohľadávky fondu nesplatené, prípadne len čiastočne splatené.

Poplatky
Vyberané poplatky sú použité na správu fondu. Sú v nich zahrnuté aj náklady na predaj podielov fondu a marketing. Výber poplatkov znižuje možný vývoj
hodnoty.
Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete
Vstupný poplatok

5,25 %

Výstupný poplatok

0,00 %

Maximálna výška poplatku, ktorý môže byť zrazený z vašich investícií. O aktuálnych poplatkoch sa môžete kedykoľvek informovať na predajnom mieste.
Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka
Priebežný poplatok

3,17 %

Výška „priebežných poplatkov“ bola stanovená na základe údajov z posledného finančného roka, ktorý skončil 30. júna 2021. „Priebežné poplatky“ zahŕňajú
poplatok za správu a všetky poplatky vymerané v uplynulom roku. Transakčné náklady a výkonnostné poplatky nie sú súčasťou „priebežných poplatkov“.
Výška „priebežných poplatkov“ sa v jednotlivých rokoch môže líšiť. Konkrétne zložky „priebežných poplatkov“ nájdete v aktuálne účtovnej správe, v podtéme
„Výdavky“.
Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok
Poplatky za výnosnosť

Do 20 % pozitívnej výkonnosti (na základe metódy high water mark). V
uplynulom obchodnom roku to bolo 0,99185 %.
(podrobnejšie informácie nájdete v článku 7 podmienok fondu, resp.
v bode 17.1
prospektu).

Podrobné informácie o skutočne účtovaných poplatkoch budú uvedené v účtovnej správe za každý finančný rok.

Vývoj hodnoty v minulosti
Nasledujúci graf zobrazuje vývoj hodnoty fondu v eurách pri zohľadnení všetkých nákladov a poplatkov s výnimkou vstupných a výstupných poplatkov.

I-AM AllStars Opportunities

Vývoj hodnôt v minulosti nemá žiaden vplyv
na budúci vývoj.
Fond bol založený 4. januára 1999.

Ročný vývoj hodnoty v %
Výpočet podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky (OeKB)

Praktické informácie
̵ Depozitná banka: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
̵ Prospekt s podmienkami fondu, kľúčové informácie pre investorov, účtovné a polročné správy a ostatné informácie sú kedykoľvek bezplatne dostupné
v nemeckom jazyku u správcovskej spoločnosti, resp. na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.llbinvest.at.
̵ Podrobnosti o aktuálnej politike odmeňovania (výpočty, osoby zodpovedné za rozdeľovanie, zloženie odmeňovacej komisie) nájdete na www.llbinvest.at.
Na požiadanie sú tieto informácie dostupné aj v tlačenej verzii.
̵ Emisné a odkupné ceny sú zverejnené na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.llbinvest.at.
̵ Zdanenie výnosov alebo kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie príslušného investora a/alebo od miesta, na ktorom sa kapitál investuje.
V prípade nejasností sa obráťte na odborného poradcu.
̵ Spoločnosť LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe zavádzajúceho alebo nepresného výroku
obsiahnutého v tomto dokumente, alebo výroku, ktorý nie je v súlade s príslušnými časťami prospektu.
̵ Tento fond je schválený v Rakúsku, Nemecku, Rumunsku, na Slovensku, Česku, Maďarsku a regulovaný rakúskym Úradom pre dohľad nad finančným
trhom (FMA).
̵ Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne a zodpovedajú stavu k 11. 3. 2022.

