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Pamatinformācijas dokuments

Mērķis
Šajā  dokumentā  sniegta  pamatinformācija  par  šo  ieguldījumu  produktu.  Tas  nav  tirgvedības  materiāls.  Tiesību  aktos  ir  paredzēts  sniegt  šādu
informāciju,  lai  palīdzētu  izprast,  kas  raksturīgs  šim  ieguldījumu  produktam,  kādi  ir  tā  riski,  izmaksas,  iespējamie  ieguvumi  un  zaudējumi,  un  lai
palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts
Produkta nosaukums: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)

PRIIP izveidotāja nosaukums: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A12BRL9

PRIIP izveidotāja tīmekļvietne: www.ampega.com

Tālruņa numurs: +49 221 790 799-799

Kompetentās iestādes nosaukums: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Šis PRIIP ir atļauts šajā dalībvalstī: Vacija, Austrija, Latvija, Lietuva

Ražotājs apstiprināts: „Ampega Investment GmbH“ ir licenceta Vacija un ir paklauta Federalas finanšu uzraudzibas iestades 
(BaFin) regulejumam.

PID sagatavošanas datums: 01.01.2023

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids
Šis ir Vacija izveidots PVKIU fonds.

Termiņš
Fondam  ir  neierobežots  darbibas  terminš.  Sabiedribai  ir  tiesibas  izbeigt  fonda  parvaldibu,  ieverojot  sešu  menešu  bridinajuma  terminu  un  par  to
pazinojot VFR Federalaja Vestnesi, ka ari gada vai pusgada parskata.

Mērķi
Fonda  parvaldibas  merkis  ir  gut  piemerotus  ienakumus  un  nodrošinat  iespejami  augstu  vertibas  pieaugumu  ilgtermina.  Lai  to  panaktu,  fonds
galvenokart iegulda citu tadu fondu kapitala, kas parsvara veic investicijas akcijas. Laika, kad birža akciju vertiba kritas, fonda ieguldijumi akcijas var
tikt  samazinati  lidz  nullei,  naudu  parsvara  parvedot  uz  ieguldijumiem investiciju  fondos  ar  islaicigiem terminnoguldijumiem vai  obligacijam.  Fonda
parvaldiba izmanto tehnisku tirdzniecibas programmu, kura orienteta uz videja termina tendencu apzinašanu. Konkreta fondu izvele parasti  notiek
tehniski,  vadoties  pec  kvantitativiem  kriterijiem.  Fonda  parvaldiba  ir  uzticeta  “ARTS  Asset  Management  GmbH”  (Vine).  Atvasinatos  instrumentus
parasti  izmanto  nodrošinašanas,  efektivas  portfelu  vadibas  un  papildu  ienakumu  ieguves  noluka.  Atvasinatais  instruments  ir  finanšu  instruments,
kura  vertiba  –  nav  jabut  1:1  –  ir  atkariga  no  vienas  vai  vairaku  bazes  vertibu  (piemeram,  vertspapiru  vai  procentu  likmju)  dinamikas.  Izsniegtas
ieguldijumu  klases  bez  retrocesijas  „H“  dalas  ir  paredzetas  tikai  noteiktiem  finanšu  starpniekiem.  Runa  ir  par  finanšu  starpniekiem,  kas  atlidzibu
sanem  tikai  no  saviem  klientiem  un  kuriem  ir  vai  nu  atseviška  ar  klientiem  noslegta  vienošanas  par  maksas  konsultaciju  sniegšanu  vai  ari  kuri
piedava neatkarigas  konsultacijas  par  ieguldijumiem vai  diskrecionaru  ieguldijuma portfela  parvaldibu.  No sasniegta  rezultata  atkariga  samaksa ir
20% no summas, par kadu dalas vertibas dinamika parskata perioda beigas ir parsniegusi ienakumus no 3 menešu EURIBOR parskata perioda, bet
kopa  ne  vairak  ka  20%.  Fonda  parvaldnieks  pec  saviem  ieskatiem  aktivi  lemj  par  aktivu  izveli,  nevadoties  pec  bencmarkinga  jeb  salidzinoša
vertejuma. Ienakumi paliek fonda un palielina dalu vertibu. Uznemums var mainit fonda ieguldijumu politiku normativajos aktos un liguma pielaujamo
ieguldijumu diapazona, tadejadi nemainot ieguldijumu nosacijumus un nepieprasot jaunas Federalas finanšu uzraudzibas iestades (BaFin) atlaujas.
(H)  t  kategorijas  dalu  ienakumi  paliek  fonda  un  palielina  dalu  vertibu.  Fonda  turetajbanka  ir  „Hauck  Aufhäuser  Lampe  Privatbank  AG“,  juridiska
adrese:  Kaiserstr.  24,  Frankfurte  pie  Mainas.  Tirdzniecibas prospektu,  gada un pusgada parskatu,  ka ari  pašreizejo  dalu  cenu un citu  informaciju
vacu valoda jebkura laika skatiet timekla vietne www.ampega.com/DE000A12BRL9.

Paredzamais privātais ieguldītājs
Fonds  ir  paredzets  visu  veidu  investoriem,  kuru  merkis  ir  palielinat  vai  optimizet  savus  aktivus  un  kuri  velas  veikt  videja  termina  ieguldijumus.
Investoriem  ir  jarekinas  ar  vertibas  svarstibam  un  butiskiem  zaudejumiem,  un  viniem  nevajadzetu  pieprasit  garantijas,  ka  vini  sanems  atpakal
ieguldito naudas summu. Ieguldijumi šaja fonda ir piemeroti investoriem, kuriem jau ir zinama pieredze finanšu tirgos.
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Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks Rādītājs

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Riska rādītājam pieņem, ka produktu patur 3 gadus.
Faktiskais risks var būtiski atšķirties, ja līdzekļus izņem
agrīni, un ieguvumi var būt mazāki.

Risku  kopsavilkuma  rādītājs  ir  orientieris  attiecībā  uz  šā  produkta  riska  līmeni.  Tas  rāda,  cik  ticama  ir  iespēja,  ka  produkts  zaudēs  naudu  tirgū
notiekošo  izmaiņu  dēļ  vai  tādēļ,  ka  nespējam  jums  maksāt.
Mēs  esam  šo  produktu  ierindojuši  3.  riska  klasē  skalā  no  1  līdz  7,  kur  3  ir  vidēji  zema  riska
klase. Ar to potenciālie zaudĆjumi no turpmākās darbĞbas rezultātiem tiek novĆrtĆti kā vidĆji zemi, un slikti tirgus apstākĭi visticamāk, neietekmĆs
mūsu spĆju  jums maksāt. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus
savus ieguldījumus.

Darbības rezultātu scenāriji
Tas,  ko  saņemsiet  no  šā  produkta,  ir  atkarīgs  no  tirgus  darbības  rezultātiem  nākotnē.  Tirgus  norises  nākotnē  ir  neskaidras  un  nav  precīzi
paredzamas. Parādītie  nelabvēlīgie,  mērenie  un  labvēlīgie  scenāriji  atspoguļo  piemērota  etalona  vissliktākos,  vidējos  un  vislabākos  darbības
rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Ieguldījuma summa: 10 000 €

Scenāriji Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada Ja ieguldījumu 
izbeidzat pēc 3 gadi

Minimālais Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu.

Spriedze
Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām 6 420 € 6 780 €

Vidējā atdeve gadā -35,80 % -12,15 %

Nelabvēlīgs
Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām 8 740 € 8 990 €

Vidējā atdeve gadā -12,60 % -3,49 %

Mērens
Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām 10 320 € 10 700 €

Vidējā atdeve gadā 3,20 % 2,28 %

Labvēlīgs
Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām 13 040 € 13 560 €

Vidējā atdeve gadā 30,40 % 10,68 %

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam
konsultantam  vai  izplatītājam.  Šajos  skaitļos  nav  ņemts  vērā  jūsu  stāvoklis  nodokļu  jomā,  kas  var  ietekmēt  arī  to,  cik  daudz  saņemat  atpakaļ.
Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.Šā Nelabvēlīgs RHP scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 2021.12
un  2022.12.  Šā  Mērens  RHP  scenārijs  radās  par  ieguldījumu  laikposmā  2014.3  un  2017.3.  Šā  LabvēlīgsRHP  scenārijs  radās  par  ieguldījumu
laikposmā 2018.12 un 2021.12.

Kas notiek, ja Ampega Investment GmbH nespēj veikt izmaksu?
Ja  uznemumam  Ampega  Investment  GmbH  izsludina  maksatnespejas  procesu,  tad  tam  nav  tiešas  ietekmes  uz  jusu  ieguldijumu  izmaksu,  jo
normativie  akti  nosaka,  ka  Ampega  Investment  GmbH  maksatnespejas  gadijuma  specialie  aktivi  netiek  ieklauti  paradnieka  manta,  bet  paliek
neatkarigi. Fonds nav paklauts nekadai papildu nodrošinajuma sistemai.

Kādas ir izmaksas?
Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par
šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.
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Izmaksas laika gaitā
Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik
ilgi  turat  produktu un cik labi  produkts darbojas.  Šeit  atspoguļotās summas ir  ilustratīvi  piemēri,  pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un
dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.
Esam pieņēmuši, ka:

- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu. Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam.
- Ir ieguldīts 10 000 €

Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadi

Kopējās izmaksas 565 € 1 917 €

Gada izmaksu ietekme (*) 5,6 % 5,8 %

(*)  Tas  parāda,  kā  izmaksas  samazina  atdevi  katru  gadu  turējuma  laikposmā.  Piemēram,  tajā  parādīts,  ka,  ja  ieguldījumu  izbeidzat  ieteicamajā
turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 8,06 % apmērā pirms izmaksām un 2,28% apmērā pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs
Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada

Ar darījuma noslēgšanu saistītas 
izmaksas

0,00% no summas, ko samaksajat ša ieguldijuma veikšanas bridi. 0 €

Ar atkāpšanos no darījuma 
saistītas izmaksas

Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, bet 
persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt.

0 €

Regulāras izmaksas piemēro katru gadu
Pārvaldības maksas un citas 
administratīvās vai operatīvās 
izmaksas

1,78 % no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. 178 €

Darījuma izmaksas 0,000  % no  jūsu  ieguldījuma vērtības  gadā.  Tās  ir  aplēses  izmaksām,
kas  radušās,  kad  mēs  pērkam  un  pārdodam  pamatā  esošos
ieguldījumus produktam.  Faktiskā summa atšķirsies  atkarībā no tā,  cik
daudz mēs pērkam un pārdodam.

0 €

Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos
No darbības rezultātiem 
atkarīgas maksas un peļņas 
procentuālā daļa

No  rezultata  atkariga  samaksa  ir  10%  (maksimala  robeža:  20%  no
videjas aktivu neto vertibas). Faktiska summa atškirsies atkariba no ta,
cik labi ir jusu ieguldijuma darbibas rezultati. Iepriekš noraditas kopejas
izmaksu apleses ietver videjo raditaju pedejo 5 gadu laika.

386 €

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?
Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi
Šis fonds var nebut piemerots iegulditajiem, kuri  plano iznemt naudu 3 gadu laika. Ta ka fonda esošie vertspapiri  ir  paklauti  vertibas svarstibam,
ieguldijumu atmaksajot pirms termina, var ieverojami palielinaties risks. Atgriešanas gadijuma nerodas izmaksas vai komisijas maksa.

Kā iesniegt sūdzību?
Ja  jums  ir  kadas  sudzibas,  sazinieties  ar  „Ampega  Investment  GmbH“  sudzibu  parvaldibas  nodalu,  Charles-de-Gaulle-Platz  1,  50679  Kelne,  e-
pasts:  fonds@ampega.com,  https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/.  Sudzibas  par  personu,  kas  konsulte  vai  pardod  produktu,  varat
adreset tieši šai konkretajai personai.

Cita svarīga informācija
Informaciju  par  dalu  vertibas  dinamiku  pedejos  desmit  gados,  ka  ari  reizi  menesi  aktualizetu  publikaciju  ar  iepriekšejo  ienesiguma  scenariju
aprekiniem atradisiet  vietne www.ampega.com/DE000A12BRL9. Informacija par uznemuma aktualo atlidzibas politiku ir  publiceta interneta vietne
https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/. Šaja vietnes sadala aprakstita ari atlidzibas un piemaksu aprekina metode noteiktai darbinieku
grupai, ka ari tiek sniegta informacija par darbiniekiem, kuri veic izmaksu. Pec pieprasijuma uznemums visu informaciju Jums bez maksas izsniegs
ari  izdruku  forma.  Nodoklu  piemerošana  fonda  gutajiem  ienakumiem  vai  kapitala  pieaugumam  ir  atkariga  no  konkreta  iegulditaja  valsti  speka
esošajiem nodoklu normativiem un/vai vietas, kur kapitals tiek ieguldits. Jautajumu gadijuma konsultejieties ar specialistiem!


