
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.

Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced
ISINdatum vznikuměna tranšeměna fondutranše

AT00005011503.1.2006EUREURISIN s reinvesticí výnosů (T)

AT0000A055683.1.2006EUREURISIN spoření fondu s reinvesticí výnosů (T)

AT00005008973.1.2006EUREURISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA)

Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

■ Cíle a investiční politika
Fond Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced je balancovaný fond. Jeho investičním cílem je dosahovat mírného růstu kapitálu. Investuje převážně (min. 51 %

majetku) do akciových a dluhopisových fondů a/nebo fondů peněžního trhu. Akciové fondy investující na světových trzích mohou představovat max. 70 %

majetku fondu. Vedle toho může investovat také do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, dalších cenných papírů, podílů jiných investičních fondů a vkladů

na viděnou a vypověditelných vkladů. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu držených v portfoliu fondu přímo či nepřímo prostřednictvím podílů

jiných investičních fondů mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Podíly v investičních fondech jsou vybírány především na základě kvality

investičního procesu, vývoje hodnoty fondu a způsobu řízení rizika. Víc než 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního

trhu vydávaných těmito emitenty: Německo, Francie, Itálie, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Rakousko, Belgie, Finsko,

Nizozemsko, Švédsko, Španělsko. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.

V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástroje

k zajištění.

Poplatky za koupi a prodej cenných papírů mají značný vliv na vývoj hodnoty fondu. Vznikají dodatečně k procentuálním sazbám uvedeným pod „Náklady“.

Výnosy zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.

Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup

podílů za aktuálně platnou odkupní cenu.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

■ Poměr rizika a výnosů

Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1

neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného

portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 5.

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná:

Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko,

že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního

trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného

odkupu podílových listů.

Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou

pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí

(např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo

zneužití postavení správce.

Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů

hodnoty fondu.
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■ Poplatky
Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj

hodnoty snižuje.

Jednorázové náklady před investicí a po ní

Vstupní a 3,00 %

výstupní poplatky 0,00 %

Jedná se při tom o nejvyšší částku, která je od Vaší investice odečtena před investicí / před výplatou Vaší rendity. Informace o aktuálních poplatcích vám poskytne prodejní
místo.

Náklady, které si fond odečte v průběhu roku

Běžné náklady 1,85 %

„Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 30.12.2014 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další
poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může
každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

Náklady, které fond musí za určitých okolností nést

Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu

nepoužije se

■ Dosavadní výkonnost
Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000500897) v EUR. Znázorněný vývoj hodnoty platí i pro ostatní tranše uvedené na první straně.

Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní
banky OeKB na základě údajů získaných od depozitáře (pokud není odkupní

■ Výkonnost fondu v % za rok

cena vyplácena, pak se k jejímu výpočtu používají případně i orientační hodnoty).
Ve výpočtu vývoje hodnoty fondu nejsou zohledněny individuální náklady, např.
vstupní a výstupní poplatek, poplatky za správu a další poplatky, provize ani
žádné jiné odměny. Pokud by byly započítány, byla by hodnota podílu nižší.
Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na to, jak
se bude hodnota investičního fondu vyvíjet v budoucnu. Upozornění pro
investory s jinou domácí měnou než měnou fondu: Upozorňujeme na to, že
rendita se v důsledku kolísání měny může zvýšit nebo snížit.
Fond (tranše AT0000500897) byl založen 3.1.2006.

■ Praktické informace
Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG.

Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových

stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách www.rcm-international.com

příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích.

Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme

přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají

příslušným částem prospektu fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 20.2.2015.
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lnformace pro podílníl{y investiõního fondu
Raiffeisen -4. R. -G lobal - Balanced

Spoleõnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás informuje o plánovaném slouõení
investiðních fondú1

. Raiffeisen-Stabilitätsfonds

. Raiffeisen 336 - GTAA Overlay. Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced

. WALSER Valor AT

. RLBnoew Total Return und. RLBnoew Private Portfolio

do jimi vytvoieného fondu

. Raiffeisen-Dynamic-Assets

k 29. dubnu 2015.

Na základè rozhodnutí FMA ze dne '16. ledna 2015, Õ, j, FMA-1F25 9837/0001 -lNV/2015, byly
s ohledem na fond Raiffeisen-Dynamic-Assets schváleny statut fondu, správa spoleðností
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, a ustanoveníspoleðnosti Raiffeisen Bank
lnternational AG depozitní bankou.

Tyto investiðní fondy mají bÍt slouÕeny dle nÍZe uvedenyich ustanovení

Obsah
Zpüsob slouðenía zúÕastnéné investiÕnífondy....... ...........2

Düvody a pohnutky pro plánované slouÕení .......................2

Oðekávané dopady plánovaného slouÕení na podílnky fondu Raiffeisen-A,R.-

Global-Balanced

Specifická práva podílnkú s ohledem na plánované slouðení a dopady slouðenína
práva podílnkü

Proces a den f'i2e...........

Náklady vzniklé v souvislosti s fúzÍ

Rozhodné aspekty procesu, emise a zpétnf odkup podílouich listú

1 NíZe uvedené informace se tfkají dopadù na podílníky fondu Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced. Pokud
jste investovali i do néKerého dalðího z v5iðe uveden¡7ch investiðních fondú, obdrZíte piísluðné informace
v samostatném oznámení.
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'1 . Zpúsob slouðen azúöastnéné investiöní fondy

U piedmétného slouðeníse jedná o transakci , pä níi fond Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced jako
,.zanikaiící investiðnífond" pievede nazákladé svého zruðení bez likvidace veðkeryi svüj majetek
azávazl<y na jím spoleðnè s fondy Raiffeisen-Stabilitätsfonds, Raiffeisen 336 - GTAA Overlay,
WALSER Valor AT, RLBnoew Total Return a RLBnoew Private Porlfolio vytvoienyi fond
Raiffeisen-Dynamic-Assets jako .,pieiímající investiõní fond" a jeho podíìníci zalo obdr1í podílové
listy fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets (fúze splvnutím dle S 3 odst. 2 bodu 15 písm. b ve

2. Dúvody a pohnutky pro plánované slouöení

Spoleõnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. plánuje zúZení palety nabZenych
produktú. SlouÕením investiðnè podobné zaméienfch fondü má bytt zv175ena efektivita zejména
v oblasti správy. Fond Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced je smí5enlm fondem a investuje do
rúznyich kategorií investic na mezinárodních kapitálovlich Irzích. Piejímajícífond Raiffeisen-
Dynamic-Assets vzniknefúzí splynutím a bude rovnéZ investovat do mezinárodních tiíd aktiv. Na
základé slouÕeníbudou investoii profitovat zevzniklych úspor zrozsahu v piejímajícím fondu.

3. Oöekávané dopady plánovaného slouðení na podílnky fondu Raiffeisen-

A. R. -Global-Balanced

Podílníci fondu Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced se stanou podílnky fondu Raiffeisen-Dynamic-
Assets dle stanoveného vliménného poméru.

Je poukazováno na lo, 2e piejímající investiðní fond Raiffeisen-Dynamic-Assets má povolení
k uvádèní na trh v zemích, ve kteryTch má toto povolení i zaniklící investiðní fond Raiffeisen-
A.R.-Global-Balanced, tzn, v ltálii a Ceské republice.

Spoleðnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporuöuje, abyste si pÍeõetli
päloZené DúleZité informace pro investory fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien Bankovní spojení: Fìaiffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBMTWW
IBAN AT94 3100 0000 0035 6956
Sídlo spoleðnost¡ ve Vídn¡, örslo obchodního rejstfíku: 83517 w,

Obchodní soud Vídeñ, DVR: 076 1 923, DlÕ: ATU 1 5357209

Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-1092
www rcm at
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lnformace k fondu Raiffeisen-Dvnamic-Assets a fondu Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced

Cfe a investiðní
politika

Fond je smíðenfm fondem, jehoZ investiðním cílem je

dlouhodobf rÛst kapitálu s védomrm vyððích rizik.
lnvestuje piímo nebo prostfednictvím derivátowch
nástrojÛ dle uváZení správcovské spoleðnosti do takowch
invest¡ðních nástrojÛ/tíd aktiv, napF. akcie,
dluhopisy/nástroje penèZnfho trhu, komodity a mèny,
které v porovnání s jinlimi jnvestiðnfmi nástoi/tiídami aktiv
ukázaly lepðí krátkodobou a stFednðdobou Wkonnost.
Fond mÛZe investovat aZ 100 7o majetku fondu do
cennych papírÛ, nástrojrl penéZního trhu, podflù na
investiðnÍch fondech (i komoditnich fondech) a do vkladú
na vidènou a vypovèditeln)?ch vkladü PodÍiy na
investiðních fondech jsou vybírány zejména na základè
kvality svého investiðnho procesu, své dosavadní
Wkonnosti a svého i2ení rizik. Emitenty dluhopiser
a nástrojÛ penèZního trhu nachazejících se v portfoliu
fondu mohou bit mj. vlády, nadnárodnÍ inst¡tuce nebo
podniky. Fond múZe investovat více nez 35 7o majetku
fondu do cennfch papirÛ/nástrojÛ penèZního trhu tðchto
emitentú: Nðmecko, Francie, ltálie, Spojené královstuí
Velké Británie a Severniho lrska, Svfcarsko, USA,
Kanada, Austrálie, Japonsko, Rakousko, Belg¡e, Finsko,
N¡zozemsko, Svédsko nebo Spanèlsko. Fond je
spravován aktivnè a nekopiruje ani nesleduje Zádn! urõity
index nebo ukazatel. Fond múZe v rámci investiðní
strategie investovat pfev¿íZné (s ohledem na s tlm spojené
riziko) do derivátov¡ich nástrojfr a müZe derìvátové nástroje
pouzívaT za úðelem zajièténí.

SRRI: 5Rizikovi a vynosovy
profil

Doporuðená
minimální doba
d¿ení investice

10 let

BèZnénáklady Tranéel: 1,200lo; tranSeR'. 1,67o/oi tranðeS: 2,43%

Fond je smíéen¡?m fondem, jehoz investiðním cflom je mi'ni
rüst kapitálu. lnvestuje pËevaznè (min. 51 % majetku fondu) do
akciovich fondü, dluhopisov¡?ch fondÛ a fondù penðZního trhu.
Globálnð investujícíakciové fondy mohou bit nabwány aZ do
v!6e70 o/o majetku fondu. Fond mÛZe investovat také do
dluhopisú a nástrojú penëZního trhu vydanych mj. vládami,
nadnárodními institucemi nebo podniky, dojinfch cennfch
papÍrü, do podlü na jinych investiòních fondech a do vkladÛ na
vidénou a vypovéditeln)tch vkladÛ. Podfy na investiðních
fondech jsou vybiány zEménanazákladé kvality svého
investiõniho procesu, své dosavadní Wkonnosti a svého f2ení
rizik Fond mÛZe investovat více neZ 35 7o majetku fondu do
cenn¡ich papkü/nástrojÛ penèZního trhu tðchto emitentú:
Nðmecko, Francie, ltálie, SWcarsko, Spojené královstvlVeìké
Británie a Severního lrska, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko,
Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemsko, Svédsko nebo
Spanélsko. Fond je spravován aktivnë a nekopiuje ani
nesleduje Zádny urðiBt index nebo ukazatel.
Fond mùZe v rámci investiðní strategie investovat pfeváZnè
(s ohiedem na s tÍm spojené riziko) do derivátowch nástoÛ
a mrl2e derivátové nástroje pouZivalza úðelem zajiðténr'.

SRRI:5

3 rolry

1,85%

3 o/o

Zádny Wstupní poplatek

Není stanoven

Bankovníspojení: Raiffeisen Bank International AG, BIC RZBMTWW
|BAN AT94 3100 0000 0035 6950
Sídlo spoleönosti ve Vídni, ðíslo obchodního rejstiÍku: 83517 w,

Obchodní soud Vídeñ, DVR: 0701 923, DIC: ATU 1 5357209

Vstupni a Wstupnf
poplatek

Poplatek v záv¡slost¡

na v¡Ísledku

Tranðe l:3,5 %
Tranðe R: 3,5 o/o

Tranðe S: 1,25 %
Tranðe I, tranðe R, transe S: Zádny vystupnÍ poplatek

ZatransiRaS:
A2 15 o/o roöné v'fkonnosti dosazené fondem nad
referenÕní hodnotou ,,Merrill Lynch German Government
Bill lndex + 2,0 %" se zohlednéním principu ,,high water
mark"

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

(pieji.nající fond)
(návrh DúleZit¡ich informací pro

investory - piedpokládané zverejnèní
29. dubna 2015)

(zanikající fond)
Zveiejnení 20.2.2O15

(DúleZité informace pro investory)

Raiffeisen-4. R. -Global-BalancedRaiffeisen- Dynam ic-Assets
Zdroj: DúleZité
informace pro
investory

Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
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lnvestiðní strategie

Jak fond Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced, tak i fond Raiffeisen-Dynamic-Assets jsou smíSenyimi
fondy v právníformè subjektu kolektivního investování do pievoditelnyich cennyich papi.ü
(sKrPCP).

Zanikající fond Raiffeisen-A,R.-Global-Balanced je smí5enym fondem, jehoZ investiðním cílem je

mírnf rúst kapitálu. lnvestuje pievaZné (min, 51 % majetku fondu) do akciovlich fondú,
dluhopisovlich fondü a fondü penéZního trhu. Globálnë investující akciové fondy mohou biit
nabyivány a2 do Wðe 70 % majetku fondu. Fond múZe investovat také do dluhopisú a nástrojü
penëZního trhu vydanyích mj. vládami, nadnárodními institucemi nebo podni(y, do jinyich

cennyich papírü, do podílú na jinyich investiÕních fondech a do vkladü na vidénou
a vypovèditelnyich vkladú. Podíly na investiÕních fondech jsou vybírány zqména na základé
kvality svého investiÕního procesu, své dosavadnívlikonnosti a svého iízení rizik. Fond müZe
investovat v'ae neZ 35 % majetku fondu do cennych papi'ü/nástrojú penéZního trhu tèchto
emitentü: Nèmecko, Francie, ltálie, Srnicarsko, Spojené královstvíVelké Británie a Severního
lrska, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemsko, Svédsko
nebo Spanélsko. Fond je spravován aktivnð a nekopíruje ani nesleduje Zádni urÕitii index nebo
ukazatel. Fond mtrZe v rámci investiÕní strategie investovat pieváZnè (s ohledem na s tím
spojené riziko) do derivátovlich nástrojù a mtrZe derivátové nástroje pouZívat za úÕelem zaji5téní

Piejímající fond Raiffeisen-Dynamic-Assets je smíðenym fondem, jehoZ investiÕním cílem je

dlouhodoby rrist kapitálu s vèdomím vyððích rizik. lnvestuje piímo nebo prostiednictvím
derivátovych nástrojú dle uváZení správcovské spoleõnosti do takovlich investiÕních nástrojtr/tiíd
aktiv, napi. akcie, dluhopisy/nástroje penéZního trhu, komodity a mény, které v porovnání
s jinfmi investiõními nástro¡i/tiídami aktiv ukézaly lep5íkrátkodobou a stiednédobou uikonnost.
Fond múZe investovat aù.100 % majetku fondu do cennyich papírtr, nástrojú penéZnÍho trhu,
podílú na investiðních fondech (i komoditních fondech) a do vkladü na vidënou
a vypovëditelnyich vkladú. Podíly na investiõních fondech jsou vybi.any zqménanazákladé
kvality svého investiðního procesu, své dosavadní vlikonnosti a svého Yízení rizik. Emitenty
dluhopisü a nástrojü penéZního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou byt mj, vlády,
nadnárodníinstituce nebo podniky, Fond múZe investovat více neZ 35 % majetku fondu do
cennyTch papírü/nástrojü penéZního trhu tèchio emitentú: Némecko, Francie, ltálie, Spojené
královstvíVelké Británie a Severního lrska, Svycarsko, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko,
Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemsko, Svédsko nebo Spanèlsko, Fond je spravován aktivné
a nekopíruje ani nesleduje Zádni urðitli index nebo ukazatel. Fond müZe v rámci investiðní
strategie investovat pieváZné (s ohledem na s tím spojené riziko) do derivátovlich nástrojú
a mÛZe derivátové nástroje pouZívat za úðelem zaji5téni.

Oproti zanikaj'rcímu fondu podléhá piejímaj'rcí fond mírné vyððímu úvérovému riziku. Akciové
riziko, riziko zmény úrokú a mènové riziko zústává téméi konstantní.

S ohledem na vlisledek mohou investoiifondu Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced, kteii své
investice ponechajíve fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets, poÕítat s o néco vy5éími uinosy pii
mírnè vy55ívolatilité. Hodnota ukazatele tÈního rizika SRRI ÕinÍv obou fondech 5. V düsledku
slouðení by nemélo dojít ke ziedénív1inosu, protoZe piejímající investiðnífond bude vytvoien fúzí
splynutím (nové vydání).

Ra¡ffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b, H. Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

Tel +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-1092
www,rcm.at

Bankovní spojenÍ: Fìaiffeisen Bank lnternational AG, BIC FZBMTWW
|BAN AT94 3100 0000 0035 ô956
Sidlo spoleõnosti ve Vídn¡, öÍslo obchodního rejstffl(u: 8351 7 w,
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S 186 (4) lnvFG stanovuje, Ze v souvislosti s fúzí musejí byít poiizovací náklady na ve5keryi

majetek zanikajícího investiðního fondu vedeny dále piejímajícím investiðním fondem (dañové
neutrální dalSí vedení úõetní hodnoty). Ve5keré iádné (úroky, dividendy) a mimoÍádné (kuzové
zisþ) vlinosy vzniklé do okamZikuf'ize musejí b¡it dañovè evidovány u fondu Raiffeisen-4.R.-
Global-Balanced.

Rakousko (dañoví rezidenti)

Na úrovni podílovych listú (tuzemðtí investoii) nevede slouðenífondü k realizaci zisku, a je tedy
dañovè neutrální, Podíly fondu nachézqící se v portfoliu fondu pied '1 .1.2011 budou po slouÕení
vedeny jako privodní stav. Jedná se piitom o podílové listy, jejichZ vrácení nevyvolá Zádn'i
odvod dané z kurzového zisku. Podílové listy (nov1i stav) nabyté po 31 .12.2010 budou
v piþadé dal5í fúze i nadále vedeny jako novli stav.

Itálie (podílníci. kteÍí pç¡dléhají italskrÍm dañoWm zákonÛm)

Na úrovni podílovúch listú nevede slouðení fondÛ k realizaci zisku, a je tedy dañové neutrální,

Slouðenízanikajícího SKIPCP s piejímajícím SKIPCP je ve smyslu õeského dañového prâva
povaZováno za neutrální proces, a nemá proto pro podílnþ 1ádné negativní dañové dopady.
Vyipoðet vlimènného poméru je provádèn podle metody, u které na stranë podílnkfr nevznikne
Zádny zisk ani ZadnázhráIa. Pro zaniklící SKIPCP by mélo období rozhodné pro 4ipoðet doby
dríení od púvodního okamZiku poiZení trvat i nadále bez pieru5ení této doby dÈení slouðením
s piejímajícím SKIPCP. Õasová kontrola osvobození od dané pii dobè dùení v délce Sesti

mésícü (pro kapitálové investice, které byly nabyty pÍed 31 .12.2013) nebo tiílet (pro nákupy po
01 .01 .2014) tak není slouõením Zádnyim zpúsobem ovlivnéna.

V pÍþadé dotazü k dañornim piedpisÛm Vám doporuðujeme, abyste se obrátili na Va5eho
dañového poradce.

Periodické zpráw

Úõetní období zanikajícího investiÕního fondu Raiffeisen-A,R.-Global-Balanced odpovídá
kalendáinímu roku. Úðetní období piejímajícího investiðního fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets
trvá od 1. dubna do 31. biezna.

Pro investory zaniklícfrio investiðního fondu Raiffeisen-A.R,-Global-Balanced se tak méní
vykazované období pro periodické zprétvy.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien Bankovníspojení: Raiffeisen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBAATWW
|BAN AT94 3100 0000 0035 695ô
Srdlo spoleðnost¡ ve Vídni, ðíslo obchodnÍho rejstiíku: 835.17 w,

Obchodní soud Vídeñ, DVR: 07ô1 923, DIC: ATU 1 5357209

Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
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Nákladv

Fond Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced se slouðí s tranðí R fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets.
BéZné náklady tak klesnou z 1,85 o/o îd 1,67 o/o. Poplatky za nákup a prodej cenn¡ich papi'ú se
vyrazné projevíve rnikonnosti obou fondü. Vzniknou dodateõnè k W5e uvedenfm bèZn¡im
nákladüm. Podílnícifondu Raiffeisen-Dynamic-Assets (tran5e R) kromë toho musejízaplatit
variabilní poplatek v závislosti na rnisledku. Tento poplatek öiní ai 15 % roõnë uikonnosti
dosaZené fondem nad referenðní hodnotou ,,Merril Lynch German Government Bill lndex" +
2 o/o, sê zohlednëním principu ,,high water mark".

Zmëna strukturv portfolia

Pied rozhodnym dnem fúze zásadné není plánována zména struktury portfolia. Z operativních
düvodú vðak mohou byit vðas pied rozhodnlm dnem fúze prodány zejména nepievoditelné
poloZky.

4. Specifická práva podílnkü s ohledem na plánované slouðení a dopady

slouðení na práva podílnkú

Právo na vrácení

Podílníci fondu Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced mají dle S 123 lnvFG právo vrátit své podíly.

Budou-li pkuy k vrácenítéchto podíhi depozitní bance Raiffeisen Bank lnternational AG
doruðeny do 24.O4.2015 do 13:30 hod., nebudou za to správcovskou spoleðností úðtovány
Zádné dalðí náklady,

Podílníci fondu Raiffeisen-A,R.-Global-Balanced mají dle S 1 19 lnvFG právo vyZádat si

dodateðné informace a kopii zprávy nezávislého auditora. Piísluéné Zádosti budou vyiZeny na
adrese

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Schwaaenbergplatz 3, 1010 Wien
Tel. +43 17117O/O

e-mail: kag-info@rcm.at

E-mail pro Zádosti italskrich a õest<y7ch investorü: rcm-international@rcm.at.

Raiffeisen Kapitalanlage-Geselischaft m. b. H. Schwarzenbergpla'tz 3, 1010 Wien Bankovní spojeni: Raiffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBAqTWW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Srdlo spoleðnosti ve Vrdni, ðíslo obchodního reistiiku: 83517 w,

Obchodní soud Vídeñ, DVR: 0761 923, DIC: ATU 1 5357209

fel +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-1092
ww.rcm.at
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Práva podílníkú fondu Raiffeisen-Dvnamic-Assets

Podílníci fondu Raiffeisen-A,R,-Global-Balanced, kteiíse rozhodnou, Ze své podíly nevrátí, se
stanou podílnky piejímajícího investiðního fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets. Své podíìy mohou
vrátit od burzovního dne následujícího po dni fúze a od tohoto okamZiku mohou uplatñovat svá
ostatní práva jako podílníci.

S podíly na fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets jsou spojena stejná právajako u fondu Raiffeisen-
A,R.-Global-Balanced - zd¡ména piímé vlastnické právo na majetek fondu a právo na vrácenÍ
podílü. S ohledem na právní postavení podílnkü tedy neexislují1ádné rozdíly.

5. Proces a den fúze

Plánovan¡im úõinnyim dnem fúze je 29. duben 2015

Ke dni fúze bude majetek fondu Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced pieveden na fond Raiffeisen-
Dynamic-Assets, Podílnícifondu Raiffeisen-4.R.-Global-Balanced souöasnè obdraí podíly na
fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets dle stanoveného v17ménného poméru, Tento uimènnf pomér
vypoÕítá depozitníbanka pomèrné nazákladé piislu5nfch posledních cen zanikajících fondú,
piiðemZ bude zaokrouhlen na ðest desetinnfch míst, Nebude tak nutné platit v hotovosti
piþadné vyrovnání piesahujících Õástek.

Podíly budou podílnkúm na jejich úÕet pÍipsány k dobru dne 29. dubna 2015.

6. Náklady vzniklé v souvislosti s fúzí

Vzniknou transakönínáklady v souvislosti se slouõením do dotðeného fondu.

Tyto náklady budou z úðetních düvodú zúötovány ve fondu Raiffeisen-Dynamic-Assets,

Piþadné právní a správní náklady vzniklé v souvislosti s piþravou a realizací fúze nese
spoleõnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m,b, H.

Ra¡ffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m b H Schwarzenbergplatz 3, 
.1010 Wien Bankovní spojení: Raiffeisen Bank lnternational AG, BIC BZBAATWW

|BAN AT94 3100 0000 0035 695ô
Sidlo spoleðnosti ve Vídni, ðíslo obchodního rejsti0o: 83517 w,

Obchodní soud ViCeñ, DVR: 0761 923, DIC: ATU 1 5357209

Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 7'117O-1O92
\ffircmat
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7. Rozhodné aspekty procesu, emise a zpetnf odkup podílovlich listü

Poslední podílové listy fondu Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced budou vydány dne 24.O4.2015,
piiõemZ piíslu5né p(kazy musejí byít depozitní bance Raiffeisen Bank lnternational AG doruðeny
do 13.30 hod. Ohledné posledního moZného termínu zpètného odkupu podílovSich listú fondu
Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced viz bod 4, právo na zpétnyi odkup.

Ve ViCni, dne 27 .2.2015

(-

(FH)

jednatel

Piíloha
Dü leZité informace pro investory fond u Raiffeisen- Dynam ic-Assets

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien Bankovni'spojení: Raiffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBMTWW
|BAN AT94 3100 0000 0035 6950
Sídlo spoleðnosti ve Vídni, ðÍslo obchodniho rejstiíì<u: 83517 w,

Obchodnísoud Vídeñ, DVR:0761923, DlÖ: ATU 15357209

Tel. +43 1 71 1 70-0
Fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
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Klíëové informace pro investory
Vtomtosdèlení investornalezneklíëovéinformaceotomtofondu.Nejdeopropagaëní materiál;posk¡nutí tèchtoinformací vyåadujezákon úëelemje,aby
investor lépe pochopil zpúsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorüm

doporuëuje seznámit se s tímto sdëlením

Raiffeisen-Dynam ic-Assets (R)

tranöe mèna fondu mèna tranËe datum vzniku ISIN

lSlN s v¡i'platou vfnosÛ (n) EUR EUR 29.4.2oL5 ATooooArBMR5

lSlN s reinvesticí vfnosú (T) EUR EUR 29 4.2015 ATooooArBM53

lSlN s reinvesticí vfnosÛ v plné v¡iËi v zahraniðí (VTA) EUR EUR 29.4.2oL5 ATooooArBMT:.

lSlN spoÌení fondu s reinvesticí vfnosü (T) EUR ÊUR 29 4.2oL5 ATooooArD5C5

Tento fond spravuje spoleènost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

I Cíle a investiöní politika

Fond Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) je smíðenf fond Jeho investiðním cílem je dosahovat dlouhodobého rûstu kapitálu pÌistoupením na vyËËí rizika. Fond

investuje bud'piímo, nebo prostÍednictvím derivativních nástrojÛ - dle vyhodnocení spravující spoleðnosti - do investiëních nástrojû/tïíd aktiv, napi. akcií,

dluhopisü, nástrojÛ penèåního trhu, surovin a mèn, které v porovnání sjinfmi investiðními nástrojiitiídami akt¡v vykázaly z krátkodobého a stÍednëdobého

hlediska lepðí vfvoj hodnoty Fond múåe investovat aí ::oo o/o majetku fondu do cennfch papírú, nástrojú penëåního trhu, podílû na investiëních fondech (i

surovinovfch fondech), jakoå i do vkladÛ na vidënou a vypovëditelnlich vkladÛ. Podíly na investiðních fondech jsou vybírány piedevËím na základé kvality jejich

investièního procesu, dosavadního r4ivoje hodnoty i Ìízení rizik. Emitenty dluhopisú resp. nástrojü penëiního trhu nacházejících se v portfoliu fondu mohou bft
mj. vlády, nadnárodní emitenti a/nebo podniky. Více neå 35 % majetku fondu mÛZe fond investovat do cenn!,ch papírú a nástrojú penëåního trhu vydávanfch

tèmito emitenty: Nèmecko, Francie, ltálie, Velká Británie, Sv¡icarsko, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Rakousko, Belgie, Finsko, Nizozemí, Svédsko nebo

Spanëlsko Fond je spravován aktivnè a není omezen åádnou referenèní hodnotou.

V rámci své investiëní strategie mÛåe fond investovat pieváZnë (s ohledem na riziko, jeå je s tím spojeno) do derivativních nástrojú a vyuåívat tyto nástroje k

zaj iËtén í

Poplatky za koupi a prodej cennfch papírü mají znaðnf vliv na vfvoj hodnoty fondu. Vznikají dodateënè k procentuálním sazbám uvedenli,m pod,,Náklady".

U podílú druhu A se vfnosy fondu vyplácejí od r5 6 Moåné je rovnèZ vyplácení vyinosÛ z majetku fondu a záloh na vfnosy. U vËech ostatních druhû podílû

zústávají vfnosy ve fondu a zvyöují hodnotu podílú

Majitelé podílú mohou - s vfhradou doðasného pozastaveni z drivodu mimoiádnfch okolností - na denní bázi na depozitní bance poåadovat zpétnj, odkup
podílú za aktuálnè platnou odkupní cenu.

Doporuèení: tento fond nemusí bj.t vhodnf pro investory, ktefí plánují získat zpët své investované penëiní prostïedky v dobë kratðí neZ ro let.

I Pomër rizikaa vynosft
+- NiZÈí riziko

Typická niZðí ðance na vynos

VYssíriziko +
Typická vy5ðÍ ðance na qinos

5
Rizikovf profil fondu vychází z údajÛ z minulosti a nelze z nèj spolehlivè usuzovat na vfvoj rizika a vfnosú v budoucnu Zaiazení fondu do kategorie r
neznamená, åe se jedná o investici bez rizika Hodnocení rizik se mÛZe v budoucnu zmënit. Na základè minulfch kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného

portfolia ¿i pouZitelného vymezení rizika je provedeno zaiazení rizika do kategorie 5

Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohlednëna, ale piestojsou u tohoto fondu vfznamná:

Úvèrové riziko: Cást majetku investuje fond piímo nebo prostiednictvím úvèrovfch derivátú do dluhopisü a/nebo nástrojû penëåního trhu Existuje riziko, Ze se

em¡tenti tëchto nástrojú dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorðí). Takové dluhopisy a/nebo nástroje penèZního trhu (nebo

úvèrové deriváty) pak mohou bft ðásteðnè nebo i zcela bezcenné.

Riziko likvidity: Toto riziko spoëívá vtom, åe urðitou pozici nemusí bft moåné uzavÍít vðas za piimèienou cenu. Mûåe vésttaké k pozastavení zpëtného odkupu

podílovj,ch listú.

Riziko vfpadku plateb: Fond uzavírá obchody srrlznfmi smluvními partnery. Existuje riziko, åe tito smluvní partneii napi. zdùvodu insolvence nebudou

pohledávku fondu plnit.

Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v drisledku selhání interních procesú a systémú nebo v dûsledku nëjakfch vnéjËích událostí

(napi. pÍírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Múåe vyplynout z platební neschopnosti, poruðení povinnosti iádné péðe nebo

zneuåití postavení správce.

Rizika pii pouZÍvání derivátù: Obchody s deriváty múåe fond pouåívat nejen k zajiËtëní, ale i jako aktivní investiëní nástroj. Tím se vËak zvyËuje riziko vj,kyvú

hodnoty fondu.
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I Poplatky
Vybrané poplatky se pouZívají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílü fondu. Cerpáním nákladú se moånf vfvoj

hodnoty sniåuje

Jednorázové náklady pÍed investicí a po ní

Vstupní a 3,50 %

vlstupní poplatky 0,00 0/o

Jedná se pi¡ tom o nejvySËí èástku, kteráje od Vaðí investice odeÈtena pied investicí / pÍed r,niplatou Vaõí rendity. lnformace o aktuálních poplatcích

vám poskytne prodejní místo.

Náklady, které si fond odeðte v prûbëhu roku

BëZné náklady 1,67 0/o

U nákladri vykazovanfch na tomto místë se jedná o odhad nákladû, protoZe existuje novë zaloZenf fond. Odhadované ,,bëåné náklady" obsahují

úhradu za správu a vöechny poplatky. Souëástí poplatku za správu nejsou e)derní transakëní náklady ani r4ikonnostní poplatky. ,,8èåné náklady" se

mohou rok od roku vzájemnè odchylovat. Vliroëní zpráva fondu za kaZd¡í' obchodní rok obsahuje jednotlivosti k pÍesnè propoðtenfm nákladúm

(podbod,,vynaloÍené vfdaje").

Náklady, které fond musíza urðit¡ich okolností nést

Poplatky vâzané na vlvoj hodnoty fondu

A2t50/o roënè z vj,voje hodnotyfondu, dosaZeného nad referenèní hodnotu, na tyto poplatky (Menill Lynch German Government Bill lndex plus z %)

pii zohlednènítzv.,,High Water Mark". Podrobné informace jsou uvedenyv prospektu, Cást ll, bod e5.

I DosavadnÍ vykonnost
Fond (tranËe ATooooArBMTr) byl zaloien 2g.4.2o1,5. Z tohoto dúvodu jeËtë není kdispozici dostatek údajú pro znázornëní diívëjËího vfvoje hodnoty

I Praktické informace
Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank lnternational AG.

Prospekt vëetné statutû fondu, vfroðní a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a dalËí informace o fondu najdete bezplatnè v nèmèinë na webov¡ich

stránkách www.rcm.at. Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoÍí nëmecky, najdete na webovfch stránkách www.rcm-international.com piísluËné

informace v angliËtinè. Na tèchto webovfch stránkách jsou uvedeny také informace o vfplatních a prodejních místech vjednotlirnich zemích.

Zdanèní vfnosú a kapitálovyich ziskû z fondu závisí na dañové situaci pÍisluðného investora a/nebo místè, na nëmi se kapitál investuje. Doporuðujeme piizvání

dañového odborníka. Ohledné piípadnfch omezení prodeje odkazujeme na prospekt

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nese odpovëdnost pouze v pÍípadé, Ze údaje v tomto sdèlení jsou zavádèjící, nepÍesné nebo neodpovídají

piísluËnf m èástem prospektu fondu.

Tento fond je tranõovyi fond. K dostáníjsou podíly 3 druhü podílû. lnformace o dalSích druzích podílrl fondu naleznete v podstatnfch informacích pro investory

piísluðné tranõe.

Tomuto fondu bylo udèleno povolení püsobit v Rakousku a podléhá rakouskfm úiadÛm dohlíZejícím na kapitálové trhy

Raiffeisen Ka pitalan lage-G esellschaft m. b. H. je za psá na v Rakousku a podléhá dohledu ra kouského finanðního trhu.

Tyto klíëové informace pro investoryjsou platné ke dni 29.4.2or5.
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