Informaţii cheie destinate investitorilor

Prezentul document oferă informaţii cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informaţiile vă
sunt prezentate conform dispoziţiilor legale, pentru a vă ajuta să înţelegeţi natura şi riscurile unei investiţii în acest fond. Sunteţi invitaţi să îl citiţi
pentru a putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză, dacă să investiţi sau nu.

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
ISIN: AT0000A139C4 (VT-Ausland, VT-Inland (CZK hedged)) în CZK
Acest fond este administrat de către Ampega Investment S.R.L.

Obiective şi politica de investiţii
Acest fond ţinteşte la o creştere de capital moderată.
Fondul de investiţii investeşte cel puţin 51 de procente din activele fondului în titlurile de participare ale altor fonduri de investiţii, dar achiziţionarea
de acţiuni cotate este limitată la 50 de procente din activele fondului. Pot fi achiziţionate şi titlurile de participare ale unor fonduri de investiţii, care
ţintesc spre o performanţă neutră sau opusă, în relaţie cu o anumită evoluţie a pieţei. Achiziţionarea directă de acţiuni şi de alte titluri de valoare de
acelaşi tip, precum şi de obligaţiuni este limitată la 49 de procente din activele fondului, în timp ce cota-parte totală de acţiuni, adică de acţiuni şi de
alte titluri de valoare de acelaşi tip, precum şi de acţiuni cotate, nu depăşeşte 50 de procente din activele fondului. Titlurile de valoare (inclusiv titlurile
de valoare cu instrumente derivate încorporate) pot fi achiziţionate pînă la limita de 49 procente din activele fondului. Instrumentele derivate pot fi
utilizate ca parte a strategiei de investiţii până la 49 procente din activele fondului (calcul după preţul pieţei) şi pot fi folosite pentru acoperirea
riscului. Fondul este gestionat în mod activ şi nu se orientează după un indice de referinţă (benchmark).
Comisioanele pentru achiziţia şi vănzarea titlurilor financiare îşi pun amprenta asupra performanţei fondului. Acestea se adaugă suplimentar la
valoarea procentuală listată la „Costuri“.
Gestionarul de investiții extern (managerul extern) este ARTS Asset Management GmbH, Viena.
Acest fond este conform cu Directiva Europeană 2009/65/CE.
Puteţi solicita răscumpărarea titlurilor Dvs. de participare de la banca custode, în orice zi lucrătoare, la preţul de retragere valabil în acel moment, sub
rezerva suspendării răscumpărării, dacă circumstanţe extraordinare reclamă acest lucru.
Profiturile obţinute din plasamentele efectuate în categoria de acţiuni VT-Ausland, VT-Inland (CZK hedged) rămân în fond şi cresc valoarea titlurilor de
participare.
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Acest indicator de risc a fost calculat pe baza datelor anterioare; o estimare a evoluţiilor viitoare nu este posibilă pe baza acestuia. Încadrarea fondului
într-o anumită categorie se poate modifica în viitor şi nu reprezintă un indicator pentru evoluţiile viitoare. O încadrarea a fondului în clasa 1 de risc, nu
înseamnă că acesta este lipsit de riscuri.
Fondul C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced este încadrat în categoria 4, deoarece preţul titlurilor sale de participare oscileaza în general moderat şi
prin urmare atât riscul de pierdere, cât şi şansa de câştig pot fi moderate.
Următoarele tipuri de riscuri pot fi relevante pentru acest fond:
Riscuri de credit: Fondul poate investesti o parte a patrimoniului în obligaţiuni. Emitentul acestor obligaţiuni poate deveni insolvent, ceea ce poate
genera pierderea parţială sau totală a valorii acestora.
Riscul de lichiditate: Fondul investeşte în instrumente financiare, care prin natura lor sunt suficient de lichide, dar care în anumite împrejurări pot
atinge un nivel scăzut de lichiditate. Aceasta poate afecta nivelul riscului de lichiditate al întregului fond per ansamblu.
Riscul de contraparte: Fondul încheie tranzacţii cu diferite părţi contractante. Dacă o parte contractantă intră în insolvenţă, nu mai poate achita
datoriile restante fondului, în totalitatea lor sau doar o parte a acestora.
Riscuri operaţionale şi de depozitare: Fondul poate fi victima unor fraude sau a unor activităţi de natură infracţională. Există posibilitatea ca fondul să
înregistreze pierderi, ca urmare a unor neînţelegeri, a unor erori umane ale angajaţilor societăţii de investiţii de capital, ai depozitarului sau a unor terţi
externi. Administraţia şi activele fondului pot fi influenţate negativ şi ca urmare a unor evenimente externe, precum incendii, catastrofe naturale
ş.a.m.d.
Riscuri rezultate din utilizarea instrumentelor derivate: Fondul poate introduce instrumente financiare derivate pentru a obţine creşterea valorii
activelor sau pentru a specula în cazul cursurilor ascendente sau descendente. Şansele de câştig mari sunt însoţite de către riscuri de pierderi mari.
Riscul de curs valutar: În cadrul conceptului de garantare, societatea de administrare a capitalului încearcă să garanteze, prin strategii corespunzătoare,
o parte cât se poate de mare a riscului de curs valutar dintre valuta investitorului (CZK) şi valuta fondului (EUR). Garantarea nu acoperă riscul valutar
care rezultă din fluctuaţiile cursului euro faţă de componenta valutară din patrimoniul fondului. O garantare integrală a riscului de curs valutar nu
poate fi asigurată.
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Costuri
Costuri unice aferente dobândirii sau renunţării la calitatea de investitor:
Comision de subscriere
Comision de răscumpărare

5,00 % (actual 5,00 %)
0,00 %

Aceasta este valoarea maximă, pe care o veţi plăti la subscrierea titlurilor de participare.
Costuri care se scad din fond pe parcursul anului:
Costuri curente

2,80 %

Costuri percepute din activul fondului în anumite condiţii:
De până la 20% din cuantumul, cu care performanţa titlurilor de participare ale fondului depăşeşte la
finalul perioadei de facturare the High-Water-Mark. În ultimul exerciţiu financiar, acesta a fost de 0,00 %.
Pentru detalii a se consulta prospectul la punctul 17, unde este precizată remunerarea care trebuie
suportată de către fond.

Comisioane legate de performanţa
fondului

Din comisioane şi restul costurilor sunt finanţate gestionarea curentă şi depozitarea patrimoniului fondului, precum şi tranzacţiile de titluri de
participare. Costurile percepute diminuează profitul potenţial al investitorilor.
Valoarea menţionată aici a comisionului de subscriere este valoarea maximă. În unele cazuri comisionul poate fi mai mic. Consultantul Dvs. financiar vă
poate informa despre valoarea acestuia exactă. Informaţii suplimentare referitoare la „Costuri” puteţi afla în secţiunea „Costuri” a prospectului
prospectului OPCVM.
Valoarea costurilor curente prezentate aici este luată din ultimul exerciţiu financiar încheiat în 31.12.2020. Aceste costuri pot oscila de la an la an.
Costurile de tranzacţionare din cadrul fondului nu au fost luate în considerare.
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Evoluția anuală a valorii fondului

Informaţii practice
Depozitarul fondului este Raiffeisen Bank International S.A., Viena.
Prospectul, inclusiv prevederile referitoare la fond, precum şi rapoartele de activitate şi rapoartele bianuale le puteţi accesa gratuit, în limbile germană
şi engleză, pe pagina noastră de internet: www.ampega.com/AT0000A139C4.
Informaţiile referitoare la politica de remunerare actuală a companiei sunt publicate pe pagina de internet https://www.ampega.com/fonds/
hinweise/index.html. Aici sunt detaliate şi metodele de calcul ale remunerării şi ale îndemnizaţiilor acordate diferitelor grupuri de colaboratori,
precum şi informaţii referitoare la persoanele responsabile cu distribuirea. La cerere, aceste informaţii vă pot fi puse la dispoziţie de către societate,
gratuit, pe suport de hârtie.
Impozitarea veniturilor sau a câştigurilor de capital depinde de situaţia fiscală a fiecărui investitor şi/sau de localitatea în care se investeşte capitalul.
În cazul în care mai există întrebări, se recomandă consultarea unui specialist.
Ampega Investment S.R.L. poate fi trasă la răspundere doar dacă informaţiile prezentate în documentul de faţă induc in eroare, nu sunt reale sau nu
sunt în acord cu părţile corespondente ale prospectului fondului.
Acest fond este autorizat în Austria, Germania, România, Cehia şi Ungaria, iar activitatea sa este reglementată de către Autoritatea austriacă de
Supraveghere a Pieţei Financiare.
Ampega Investment S.R.L. este autorizată în Germania, iar activitatea sa este reglementată de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară
(BaFin).
Aceste informaţii cheie destinate investitorilor sunt corecte şi corespund situaţiei la data de 17.02.2021.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, Germania, www.ampega.com
fon +49 221 790 799-799, fax +49 221 790 799-729, email fonds@ampega.com
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