Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.
Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici
provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection
Podílová třída EUR P1 C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection
WKN / ISIN: A1J3AF / DE000A1J3AF7
Tento fond je spravován společností Ampega Investment GmbH a je SKIPCP zřízeným v Německu.

Cíle a investiční politika
Cílem správy fondu je dlouhodobý kapitálový růst při současném přijetí vyšších rizik. K dosažení tohoto cíle investuje C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection
do investičních fondů s nejrůznějším zaměřením. Fond je spravován aktivně a neplatí pro něj žádná srovnávací měřítka. Volba jednotlivých cílových
fondů přísluší na tomto základě správě fondu. Řízením fondu byla pověřena společnost C-QUADRAT Asset Management GmbH, dříve C-QUADRAT
Wealth Management GmbH, Vídeň.
Deriváty mohou být využívány k zajištění, k účelnému řízení portfolia a dosahování dodatečných výnosů.
Společnost řízení fondu rozhodne podle vlastního uvážení aktivně o výběru majetkového předmětu. Společnost může změnit investiční politiku fondu
v rámci zákonně a smluvně povoleného investičního spektra a tím pádem bez změny statutu a jejího schválení Spolkovým úřadem pro dohled nad
finančními službami (BaFin).
Výnosy zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Investoři mohou po správcovské společnosti požadovat zpětný odkup podílů v každý burzovní den. Správcovská společnost však může zpětný odkup
pozastavit, pokud to vyžadují mimořádné okolnosti s ohledem na zájmy investorů.
Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.
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Tento rizikový ukazatel vyplývá z historických dat a proto nelze předpovědět budoucí vývoj. Klasifikace fondu se může v budoucnu změnit a nelze ji
garantovat. Ani fond náležející do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí.
Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection spadá do kategorie 5, neboť pro cenu jeho podílů je spíše charakteristická výrazná kolísavost, v důsledku čehož
jsou jak riziko ztráty, tak příležitost k dosažení zisků spíše vyšší.
Následující rizika mohou být pro fond relevantní:
Rizika cílových fondů: Nabýváním cílových fondů participuje fond na tržních rizicích, rizicích výpadku adresy a dalších. Využíváním shodných resp.
opačných investičních strategií různých cílových fondů může docházet ke kumulaci rizik resp. naopak k vzájemnému vyrušení šancí na dosažení zisku.
Investiční rozhodování aplikovaná v cílových fondech se nemusí nutně shodovat s názory nebo očekáváními společnosti.
Kreditní rizika: Fond může část svého majetku investovat do dluhopisů. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti, čímž dluhopisy ztratí
z velké části nebo zcela svoji hodnotu.
Riziko využívání derivátů: Fond využívá derivátové obchody k dosažení vyššího zhodnocení nebo ke spekulacím na rostoucí nebo klesající kurzy. Vyšší
šance na zisk jsou spojeny s vyšším rizikem ztrát.
Operativní riziko a riziko úschovy: Fond se může stát obětí podvodu nebo jiné kriminální činnosti. Může rovněž utrpět ztráty vlivem nedorozumění nebo
chyb pracovníků správcovské společnosti nebo uschovatele anebo externích třetích osob. Správcovství nebo úschova jeho aktiv mohou být taktéž
negativně ovlivněny vnějšími okolnostmi, jako jsou požáry, přírodní katastrofy apod.
Likvidní riziko: Fond investuje do finančních nástrojů, které jsou svojí podstatou dostatečně likvidní, avšak za určitých okolností může tato likvidita
klesnout na relativně nízkou úroveň. To se může rovněž nepříznivě odrazit na míře likvidního rizika celého fondu.
Riziko nesplacení / výpadku: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery, kteří se mohou dostat do platební neschopnosti a neplnit pak své
závazky vůči fondu.
Podrobný popis možných rizik najdete v prodejním prospektu prospektu SKIPCP v odstavci „Pokyny k rizikům“.
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Náklady
Jednorázové náklady účtované před nebo po uskutečnění investice:
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek

5,75 % (aktuálně 5,75 %)
0,00 %

Jedná se přitom o maximální částku, která smí být odečtena z Vaší investice před jejím uskutečněním.
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku:
Běžné náklady

2,13 %

Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:
10 % ročně z částky, o kterou hodnota podílu na konci účetního období převyšuje hodnotu podílu na
začátku účetního období, celkem však maximálně až do výše 20 % průměrné hodnoty majetku fondu v
účetním období. V uplynulém hospodářském roce to bylo 0,00 %. Bližší informace naleznete v kapitole
„Náklady" prospektu SKIPCP.

Výkonnostní poplatek

Z poplatků a dalších nákladů se financuje běžná režie, úschova majetku fondu a prodej podílů fondu. Vznikající náklady snižují výnosové šance
investora.
Uvedený vstupní poplatek je maximální. V konkrétních případech může být nižší. Skutečnou výši této částky můžete zjistit u prodejce podílů. Další
informace týkající se nákladů můžete získat v kapitole „Náklady“ prospektu SKIPCP.
Zde uvedené běžné náklady vznikly v posledním obchodním roce fondu, který skončil v květnu 2020. Jejich výše může rok od roku kolísat. Transakční
náklady uvnitř fondu nejsou zohledněny.
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Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR P1
byl založen v roce 2013.
Historická výkonnost byla vypočtena v EUR.
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Roční vývoj hodnoty fondu
Roční vývoj hodnoty - měřítko porovnání (Hurdle Rate 0 %)

Praktické informace
Depozitářem fondu je Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG se sídlem 60311 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserstr. 24, Německo.
Prospekt SKIPCP a aktuální roční a půlroční zprávy, aktuální ceny podílu listu a další informace k fondu C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Vám
jsou bezplatně k dispozici v německém a anglickém jazyce na naší webové stráncewww.ampega.com /DE000A1J3AF7. Kontaktní a platební místo pro
Rakousko je Capitalbank - Grawe Gruppe AG, Burgring 16, 8010 Graz, Rakousko a pro Českou republiku UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika. Fond podléhá německému zákonu o dani z investic (Investmentsteuergesetz). To může mít vliv na zdanění
Vašich příjmů z fondu.
Informace o aktuálních zásadách odmenování ve spolecnosti jsou zverejneny na internetové adrese
https://www.ampega.com/fonds/hinweise/index.html.
Obsahem je popis zpusobu vypocítávání odmen a príspevku pro jednotlivé skupiny zamestnancu a údaj o osobách príslušných pro jejich rozdelování.
Na vaše prání vám spolecnost tyto informace poskytne bezplatnev tištené forme.
Společnost Ampega Investment GmbH nese odpovědnost pouze v případě, že jsou údaje v tomto dokumentu zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají
příslušným částem prospektu SKIPCP.
Tento dokument se vztahuje na podílovou třídu EUR P1 fondu C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection. Informace o dalších podílových třídách fondu
nabízených v Německu naleznete na webových stránkách www.ampega.com. Tento fond obdržel povolení k činnosti v Německu, Rakousku a České
republice a je dozorován Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami (BaFin). Společnost Ampega Investment GmbH obdržela povolení k
činnosti v Německu a je dozorována Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami (BaFin).
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 07.10.2020.

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