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Dokument zawieraj�cy kluczowe informacje

Cel
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiaC marketingowy. Udzielenie tych informacji jest
wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka,  kosztów, potencjalnych zysków i  strat  z  nim zwi�zanych,  a
tak}e uCatwi� porównanie go z innymi produktami.

Produkt
Nazwa produktu: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA

Nazwa twórcy PRIIP: Ampega Investment GmbH

ISIN: AT0000A08ET0

Strona internetowa twórcy PRIIP: www.ampega.com

Numer telefonu: +49 221 790 799-799

Nazwa twórcy PRIIP: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Niniejszy PRIIP uzyskaC zezwolenie w: Austria, Niemcy, Slowacja, Czechy, Lotwa, Litwa

Producent autoryzowany w: Ampega Investment GmbH jest zarejestrowana w Niemczech i podlega regulacji przez Federalny 
Urzad Nadzoru Uslug Finansowych (BaFin).

Data  sporz�dzenia  dokumentu
zawieraj�cego kluczowe informacje: 01.01.2023

Co to za produkt?

Rodzaj
Chodzi o majatek odrebny UCITS utworzony w Austrii.

Okres
Czas trwania funduszu jest nieograniczony (brak terminu zapadalnosci). Spólka jest uprawniona do wypowiedzenia umowy zarzadzania funduszem
za  zgoda  Urzedu  ds.  Rynków  Finansowych  (FMA)  oraz  do  publikacji  przy  zachowaniu  terminu  szesciu  miesiecy.  Niniejszy  termin  moze  zostac
zredukowany  do  (minimum)  30  dni,  jezeli  aktywa  funduszu  nie  przekraczaja  1,5  miliona  euro,  pod  warunkiem,  ze  wszyscy  inwestorzy  zostali
poinformowani  ze  skutkiem  natychmiastowym  (dzien  publikacji)  oraz  ze  nastapilo  zgloszenie  do  Urzedu  ds.  Rynków  Finansowych  (FMA).
Zasadniczo  udzialy  w  funduszu  moga  zostac  zwrócone  w  kazdy  dzien  roboczy  banku.  Spólka  moze  zawiesic  odkupywanie,  jezeli  uwzgledniajac
interesy inwestorów beda tego wymagaly szczególne okolicznosci.

Cele
Niniejszy fundusz dazy do umiarkowanego wzrostu wartosci kapitalu i stosuje metode aktywnego zarzadzania majatkiem, która to przez oparta na
regulach  systematyke  handlowa  ustala  atrakcyjnosc  mozliwych  do  zastosowania  inwestycji  i  sporzadza  aktualna  alokacje  docelowa.  Przy  tym
zgodnie  z  jasno okres´lonymi,  ilos´ciowymi  regulami  podejmowana jest  próba inwestowania  w kaz?dorazowo najsilniejsze pod wzgle?dem trendu
branz?e  i  regiony.  Fundusz  inwestycyjny  lokuje  co  najmniej  51  proc.  wartosci  aktywów  funduszu  w  fundusze  obligacyjne  i  fundusze  rynku
pienieznego  wzgl.  quasi-fundusze.  Jednoczesnie  moga  zostac  nabyte  jednostki  uczestnictwa  funduszy  inwestycyjnych,  które  3  w  stosunku  do
okreslonego  rozwoju  rynku  3  daza  do  neutralnego  lub  ujemnego  wyniku  finansowego.  Papiery  wartosciowe  (w  tym  papiery  wartosciowe  z
wbudowanymi instrumentami pochodnymi) moga byc nabywane do 49 proc. wartosci aktywów funduszu. Akcje i równe akcjom papiery wartosciowe
nie  moga byc  jednak  nabywane.  Instrumenty  pochodne moga byc  wprowadzone jako  czesc  strategii  inwestycyjnej  do  49  proc.  wartosci  aktywów
funduszu (kalkulacja zgodnie z cenami na rynku) i jako zabezpieczenie. Derywat jest instrumentem finansowym, którego wartosc - niekoniecznie 1:1
- uzalezniona jest od rozwoju jednego lub kilku instrumentów bazowych jak np. papierów wartosciowych lub stóp procentowych. Spólka otrzymuje za
zarzadzanie funduszem wynagrodzenie zwiazane z zyskiem w wysokosci 20 % wyniku netto (= wynik finansowy wartosci udzialu) w stosunku do tak
zwanego  "High-Water  Mark".  Fundusz  jest  zarzadzany  aktywnie  i  nie  jest  zorientowany  na  benchmark.  Dochody  pozostaja  w  funduszu  i
podwyzszaja  wartosc  udzialów.  Bank  depozytariusz  funduszu  to  Raiffeisen  Bank  International  AG,  Am  Stadtpark  9,  A-1030  Wien.  Prospekt
sprzedazy  wraz  z  regulaminem  funduszu,  sprawozdaniem,  raportem  pólrocznym  moga  Panstwo  w  kazdej  chwili  znalezc  bezplatnie,  w  jezyku
niemieckim i angielskim, obok aktualnej ceny jednostki udzialu i innych informacji na naszej stronie www.ampega.com/AT0000A08ET0.

Docelowy inwestor indywidualny
Niniejszy  fundusz  przeznaczony  jest  dla  inwestorów wszelkiego  rodzaju,  których  celem jest  gromadzenie  majatku  wzglednie  jego  optymalizacja  i
którzy  zamierzaja  inwestowac  srednioterminowo.  Niniejsi  inwestorzy  powinni  byc  w  stanie  zniesc  ryzyko  wahania  wartosci  oraz  poniesienia
znacznych strat, a takze nie powinni oni potrzebowac gwarancji otrzymania zainwestowanego kapitalu. Inwestycja w niniejszy fundusz przeznaczona
jest dla inwestorów, którzy zdobyli juz pewnego rodzaju doswiadczenie na rynkach finansowych.
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Jakie s� ryzyka i mo}liwe korzy[ci?

Wska{nik ryzyka

1 2 3 4 5 6 7

Ni}sze ryzyko Wy}sze ryzyko

Wska{nik ryzyka uwzgl�dnia zaCo}enie, }e b�dziesz
utrzymywa� produkt przez 3 lat.
Je}eli  spieni�}ysz  inwestycj�  na  wczesnym  etapie,
faktyczne  ryzyko  mo}e  si�  znacznie  ró}ni�,  a  zwrot
mo}e by� ni}szy.

Ogólny  wska{nik  ryzyka  stanowi  wskazówk�  co  do  poziomu  ryzyka  tego  produktu  w  porównaniu  z  innymi  produktami.  Pokazuje  on,  jakie  jest
prawdopodobieEstwo straty pieni�dzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, }e nie mamy mo}liwo[ci wypCacenia ci pieni�dzy.
Umie[cili[my ten produkt w 2 klasie ryzyka w skali od 1 do 7, przy czym 2 oznacza klas� niskiego ryzyka. Oznacza to, }e potencjalne straty wskutek
przyszCych wyników oceniane s� jako maCe, a zCe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpCyn� na nasz� zdolno[� do wypCacenia ci pieni�dzy.
Ten produkt nie uwzgl�dnia }adnej ochrony przed przyszCymi wynikami na rynku, wi�c mo}esz straci� cz�[� lub caCo[� swojej inwestycji.

Scenariusze dotycz�ce wyników
Ostateczna warto[� inwestycji w ten produkt zale}y od przyszCych wyników rynku. PrzyszCa sytuacja rynkowa jest niepewna i nie mo}na dokCadnie
przewidzie�,  jak  si�  rozwinie. Przedstawione  scenariusze  niekorzystne,  umiarkowane  i  korzystne  s�  ilustracjami  wykorzystuj�cymi  najgorsze,
[rednie i  najlepsze wyniki  odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat.  W przyszCo[ci  sytuacja na rynkach mo}e ksztaCtowa� si� w
zgoCa odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania: 3 lat

Kwota inwestycja 10 000 ¬

Scenariusze Je}eli oszcz�dzaj�cy wyjdzie z 
programu po roku

Je}eli oszcz�dzaj�cy 
wyjdzie z programu po 

3 lat

Minimum Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszcz�dzaj�cy mo}e straci� cz�[� lub caCo[� swojej inwestycji.

Warunki skrajne
KoEcowa warto[� inwestycji po odliczeniu kosztów 7 590 ¬ 7 780 ¬

[rednia roczna stopa zwrotu -24,10 % -8,03 %

Niekorzystny
KoEcowa warto[� inwestycji po odliczeniu kosztów 8 730 ¬ 9 030 ¬

[rednia roczna stopa zwrotu -12,70 % -3,34 %

Umiarkowany
KoEcowa warto[� inwestycji po odliczeniu kosztów 9 740 ¬ 10 180 ¬

[rednia roczna stopa zwrotu -2,60 % 0,60 %

Korzystny
KoEcowa warto[� inwestycji po odliczeniu kosztów 11 190 ¬ 11 260 ¬

[rednia roczna stopa zwrotu 11,90 % 4,03 %

Przedstawione dane liczbowe obejmuj�  wszystkie  koszty  samego produktu,  ale  mog� nie  obejmowa� wszystkich kosztów,  które  pCacisz  swojemu
doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzgl�dniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która równie} mo}e mie� wpCyw na wielko[�
zwrotu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieni�dzy mo}esz odzyska� w ekstremalnych warunkach rynkowych.Tego Niekorzystny RHP
scenariusz  miaC  miejsce  w  przypadku  inwestycji  mi�dzy  01.2020  oraz  12.2022.  Tego  Umiarkowany  RHP  scenariusz  miaC  miejsce  w  przypadku
inwestycji mi�dzy 10.2018 oraz 10.2021. Tego KorzystnyRHP scenariusz miaC miejsce w przypadku inwestycji mi�dzy 08.2013 oraz 08.2016.

Co si� stanie, je[li Ampega Investment GmbH nie ma mo}liwo[ci wypCaty?
Wypadniecie spólki Ampega Investment GmbH nie ma bezposredniego wplywu na Panstwa wyplate, poniewaz regulacja ustawowa przewiduje, ze w
przypadku  niewyplacalnosci  Ampega  Investment  GmbH  majatek  odrebny  nie  wchodzi  w  sklad  masy  upadlosciowej,  tylko  pozostaje  niezalezny.
Majatek odrebny nie podlega zadnemu dodatkowemu systemowi ochrony. Fundusz nie podlega zadnemu dodatkowemu systemowi ochrony.

Jakie s� koszty?
Osoba doradzaj�ca ci w zakresie produktu lub sprzedaj�ca ci ten produkt mo}e naCo}y� na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przeka}e
ci informacje na temat tych kosztów i poka}e, jaki wpCyw b�d� miaCy na twoj� inwestycj�.
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Koszty w czasie
W  tabelach  podano  kwoty,  które  s�  pobierane  z  inwestycji  na  pokrycie  ró}nych  rodzajów  kosztów.  Kwoty  te  zale}�  od  kwoty  inwestycji,  okresu
utrzymywania produktu oraz wyników osi�ganych przez produkt. Przedstawione kwoty s� ilustracjami opartymi na przykCadowej kwocie inwestycji i
ró}nych mo}liwych okresach inwestycji.
ZaCo}yli[my, }e:
- w pierwszym roku] otrzymaCby[ z powrotem kwot�, któr� zainwestowaCe[. W odniesieniu do pozostaCych okresów utrzymywania zaCo}yli[my, }e
produkt osi�ga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- zainwestowano 10 000 ¬

Je}eli oszcz�dzaj�cy wyjdzie z programu po 
roku

Je}eli oszcz�dzaj�cy wyjdzie z programu po 3 
lat

CaCkowite koszty 719 ¬ 1 137 ¬

WpCyw kosztów w skali roku (*) 7,2 % 3,6 %

(*)  Ilustruje  to,  w  jaki  sposób  koszty  zmniejszaj�  Twój  zwrot  ka}dego  roku  w  okresie  utrzymywania.  Na  przykCad  pokazuje  to,  }e  w  przypadku
wyj[cia  z  inwestycji  z  upCywem  zalecanego  okresu  utrzymywania  inwestycji  prognozowany  [redni  roczny  zwrot  wynosi  4,22  %  przed
uwzgl�dnieniem kosztów i 0,60 % po uwzgl�dnieniu kosztów.

Struktura kosztów
Koszty jednorazowe przy wej[ciu lub wyj[ciu Je}eli oszcz�dzaj�cy wyjdzie z 

programu po roku

Koszty wej[cia 3,00 % kwoty, która placa Panstwo przy wejsciu w niniejsza inwestycje. 526 ¬

Koszty wyj[cia Nie pobieramy opCaty za wyj[cie w przypadku tego produktu, ale osoba 
sprzedaj�ca ci produkt mo}e tak� opCat� pobiera�.

0 ¬

Koszty bie}�ce ponoszone ka}dego roku
OpCaty za zarz�dzanie i inne 
koszty administracyjne lub 
operacyjne

1,71 % warto[ci twojej inwestycji rocznie. 180 ¬

Koszty transakcji 0,000  %  warto[ci  twojej  inwestycji  rocznie.  Jest  to  szacunkowa  kwota
kosztów  ponoszonych  przy  zakupie  i  sprzeda}y  bazowych  wariantów
inwestycyjnych  dla  danego  produktu.  Rzeczywista  kwota  b�dzie  si�
ró}ni� w zale}no[ci od tego, jak du}o kupujemy i sprzedajemy.

0 ¬

Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach
OpCaty za wyniki i premie 
motywacyjne

Spólka otrzymuje  za zarzadzanie  funduszem wynagrodzenie  zwiazane
z zyskiem w wysokosci  20 % wyniku netto.  Rzeczywista  kwota bedzie
sie róznic w zaleznosci od wyników inwestycji.  Powyzsze oszacowanie
zagregowanych kosztów obejmuje srednia z ostatnich 5 lat.

13 ¬

Ile czasu powinienem posiada� produkt i czy mog� wcze[niej wypCaci� pieni�dze?
Zalecany okres utrzymywania: 3 lat
Niniejszy fundusz ewentualnie nie nadaje sie dla inwestorów, którzy zamierzaja wycofac swoje pieniadze z funduszu w przeciagu 3 lat. Poniewaz
zawarte  w  funduszu  papiery  wartosciowe  podlegaja  wahaniom  wartosci,  przedwczesny  zwrot  lokaty  moze  spowodowac  wyrazny  wzrost  ryzyka.
Przy zwrotach nie powstaja zadne dodatkowe koszty ani oplaty.

Jak mog� zCo}y� skarg�?
W  przypadku  skarg/reklamacji  moga  sie  Panstwo  zwrócic  do  Ampega  Investment  GmbH,  Beschwerdemanagement  (dzial  zarzadzania
reklamacjami),  Charles-de-Gaulle-Platz  1,  50679 Kolonia,  e-mail  fonds@ampega.com,  https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise.  Skargi
odnosnie osoby, która doradza w kwestii produktu, badz go sprzedaje, moga Panstwo kierowac bezposrednio do tej osoby.

Inne istotne informacje
Informacje  dotyczace wyników finansowych z  poprzednich  dziesieciu  lat,  a  takze miesiecznie  aktualizowana publikacje  kalkulacji  wczesniejszych
scenariuszy  odnosnie  wyników  znajda  Panstwo  na  stronie  www.ampega.com/AT0000A08ET0  .  Informacje  dotyczace  aktualnej  polityki
wynagrodzen  spólki  opublikowane  sa  na  stronie  internetowej:  https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/.  Zaliczaja?  sie?  do  nich  opis
metod  kalkulacji  wynagrodzen´  oraz  s´rodki  przeznaczone  dla  poszczególnych  grup  pracowników,  a  takz?e  dane  osoby  odpowiedzialnej  za  ich
przydzielanie.  Na  z?yczenie  niniejsze  informacje  moga?  zostac´  Pan´stwu  bezplatnie  udoste?pnione  w  formie  papierowej.  Opodatkowanie
dochodów  lub  zysków  kapitalowych  z  funduszu  uzalez?nione  jest  od  sytuacji  podatkowej  danego  inwestora  i/lub  miejsca,  w  którym  kapital  jest
inwestowany. W razie wa?tpliwos´ci prosze? zasie?gna?c´ profesjonalnej porady na ten temat.


