Kľúčové informácie pre investorov

Predmetom tohto dokumentu sú kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú povinné podľa
zákona a ich účelom je vysvetliť Vám charakter tohto fondu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Odporúčame Vám prečítať si tento dokument, aby ste dokázali urobiť dobre uvážené investičné rozhodnutie.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Trieda podielov P (a) C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
WKN / ISIN: A0F5G9 / DE000A0F5G98
Tento fond je fond PKIPCP zriadený v Nemecku a spravuje ho spoločnosť Ampega Investment GmbH.

Ciele a investičná politika
Cieľom manažmentu fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto
cieľa investuje fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byť podiel akciového
fondu postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo
dlhopismi. Manažment fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Výber
fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií. Manažment fondu je prevedený na spoločnosť ARTS
Asset Management GmbH, Viedeň.
Deriváty sa použijú na zaistenie, účinné riadenie portfólia a dosiahnutie dodatočných výnosov.
Spoločnosť môže zmeniť investičnú politiku fondu v rámci zákonne a zmluvne povoleného investičného spektra, teda bez zmeny investičných podmienok a jej schválenia Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin).
Výnosy fondu sú distribuované pri podieloch P (a).
Investori môžu v zásade denne požadovať od kapitálovej správcovskej spoločnosti odkúpenie podielov. Kapitálová správcovská spoločnosť však môže
za mimoriadnych okolností dočasne prerušiť spätnú kúpu podielov, ak je to potrebné vzhľadom na záujmy investorov.
Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky z fondu v lehote 3 rokov.
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Tento indikátor rizika vychádza z historických údajov; predpoveď budúceho vývoja nie je preto možná. Zaradenie fondu sa v budúcnosti môže zmeniť a
nepredstavuje žiadnu záruku. Ani fond, ktorý je zaradený do kategórie 1, nepredstavuje celkom bezrizikovú investíciu.
Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI je zaradený do kategórie 4, pretože cena jeho podielov obyčajne mierne kolíše, a tak môže byť riziko
straty, ako aj šance na zisk rovnako pomerne nízke.
Pre fond môžu mať význam nasledovné riziká:
Riziká cieľového fondu: Nadobudnutím cieľového fondu sa fond podieľa na trhových rizikách, rizikách vyplývajúcich z jednotlivých zmluvných strán a
ďalších rizikách cieľového fondu. Použitím rovnakých alebo protichodných investičných stratégií v rôznych cieľových fondoch sa riziká môžu kumulovať
alebo šance navzájom zrušiť. Investičné rozhodnutia v cieľovom fonde sa nemusia nevyhnutne zhodovať s predpokladmi alebo očakávaniami
spoločnosti.
Úverové riziká: Fond môže investovať časť svojho majetku do dlhopisov. Ich emitenti sa môžu dostať do platobnej neschopnosti, čím dlhopisy stratia
svoju hodnotu úplne alebo z veľkej časti.
Riziká spojené s použitím derivátov: Fond využíva obchody s derivátmi, aby dosiahol vyššie prírastky hodnoty alebo aby dosahoval zisky zo stúpajúcich
alebo klesajúcich kurzov. Vyššie šance sú spojené so zvýšeným rizikom straty.
Operačné riziká a riziká úschovy: Fond sa môže stať obeťou podvodu alebo iného kriminálneho konania. Fond môže tiež utrpieť straty v dôsledku
nedorozumení alebo chýb spolupracovníkov kapitálovej správcovskej spoločnosti alebo uschovávateľa alebo tretích osôb. Správu fondu alebo úschovu
jeho majetku môžu negatívne ovplyvniť vonkajšie udalosti, ako sú požiare, prírodné katastrofy a pod.
Riziko likvidity: Fond investuje do finančných nástrojov, ktoré vzhľadom na svoj charakter dosahujú dostatočnú úroveň likvidity, ale za určitých
okolností môže byť ich likvidita pomerne nízka. To môže prípadne ovplyvniť úroveň rizika likvidity celého fondu.
Riziko výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými partnermi. Ak sa zmluvný partner stane insolventným, nemôže plniť otvorené pohľadávky
fondu vôbec alebo len čiastočne.
Podrobný popis možných rizík nájdete v prospekte PKIPCP v odseku „Upozornenie na riziká“.
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Náklady
Jednorazové náklady pred a po vykonaní investície:
Emisný príplatok a
poplatok za spätné odkúpenie

5,00 % (aktuálne 5,00 %)
0,00 %

Ide o najvyššiu sumu, ktorú možno odpočítať z Vašej investície pred investovaním.
Náklady zrážané z fondu v priebehu roka:
Bežné náklady

2,63 %

Náklady, ktoré fond znáša za určitých okolností.:
20 % ročne zo sumy, o ktorú vývoj hodnoty podielov na konci zúčtovacieho obdobia presiahne výnos z
3-mesačného EURIBOR za zúčtovacie obdobie, maximálne však do výšky 20 % priemernej hodnoty fondu v
zúčtovacom období. V poslednom obchodnom roku fondu to bolo 0,00 %. Pre bližšie informácie pozri odsek "Náklady" prospektu PKIPCP.

Poplatky naviazané na vývoj hodnoty
fondu

Z poplatkov a ďalších nákladov je financovaná bežná správa a úschova majetku fondu, ako aj predaj podielov na fonde. Vzniknuté náklady znižujú u
investorov šance na výnos.
Emisný príplatok uvedený v tomto dokumente predstavuje najvyššiu sumu, ktorá môže byť v ojedinelom prípade aj nižšia. O skutočnej výške Vášho
príplatku sa môžete informovať u predajcu podielov na fonde. Ďalšie informácie o nákladoch sú uvedené v časti „Náklady“ v prospekte PKIPCP.
Bežné náklady uvedené v tomto dokumente vznikli v minulom obchodnom roku fondu, ktorý sa skončil v decembri 2019 . Bežné náklady môžu z roka na
rok kolísať. Transakčné náklady v rámci fondu nie sú zohľadnené.
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Pri výpočte boli odpočítané všetky náklady a poplatky s výnimkou emisného príplatku.
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Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
P (a) bol založený v roku 2001 a v roku 2003 ho
prevzala spoločnosť Ampega Investment GmbH.
Historický vývoj hodnoty bol vypočítaný v EUR.
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* V tomto/týchto roku/rokoch mal fond inú skladbu (viac informácií nájdete na www.ampega.com
/DE000A0F5G98)

Ročný vývoj hodnoty fondu
Ročný vývoj referenčnej hodnoty (3-Monats-EURIBOR)

Praktické informácie
Depozitárom fondu je Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG so sídlom 60311 Frankfurt nad Mohanom, Kaiserstr. 24.
Prospekt PKIPCP a aktuálne ročné a polročné správy, aktuálne ceny podielov, ako aj ďalšie informácie o fonde C-QUADRAT ARTS Total Return Global
AMI nájdete bezplatne v nemeckom jazyku na našej internetovej stránke www.ampega.com/DE000A0F5G98. Platobným a informačným agentom pre
Rakúsko je Capitalbank – Grawe Gruppe AG, Burgring 16, 8010 Graz, pre Slovenskú republiku je to spoločnosť Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3,
850 05 Bratislava 55.
Informácie o aktuálnej politike odmeňovania spoločnosti sú uverejnené na internetovej stránke
https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html. K týmto informáciám patrí opis spôsobu výpočtu odmien a príspevkov pre určité skupiny
zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za prideľovanie. Na požiadanie Vám spoločnosť tieto informácie poskytne bezplatne v papierovej
forme.
Fond podlieha nemeckému daňovému zákonu o investíciách. Môže to mať vplyv na zdaňovanie Vašich príjmov z fondu.
Spoločnosť Ampega Investment GmbH je možné brať na zodpovednost iba na základe vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je
zavádzajúce, nesprávne alebo nie je v súlade s príslušnými časťami prospektu PKIPCP. Tento dokument sa vzťahuje na druh podielov P (a) C-QUADRAT
ARTS Total Return Global AMI. Informácie o ďalších druhoch podielov nájdete na www.ampega.com.
Trieda akcií P (a) fondu je schválená v Nemecku, Rakúsku, Litva, Lotyšsko a na Slovensku a reguluje ju nemecký Spolkový úrad pre dohľad nad
finančnými službami (BaFin). Spoločnosť Ampega Investment GmbH je povolená v Nemecku a je riadená Spolkovým úradom pre dohľad nad
finančnými službami (BaFin).
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne a zodpovedajú stavu zo dňa 06.05.2020.

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