
Klí�ové informace pro investory

V tomto sd�lení investor nalezne klí�ové informace o tomto fondu. Nejde o propaga�ní materiál; poskytnutí t�chto informací vy�aduje zákon.
Ú�elem je, aby investor lépe pochopil zp�sob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici
provést, se investor�m doporu�uje seznámit se s tímto sd�lením.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
ISIN: AT0000A08ES2  (VT-Inland) v EUR
Správu tohoto fondu vykonává Ampega Investment GmbH. Ampega Investment GmbH je sou�ástí Ampega Asset Management GmbH.

Cíle a investi�ní politika

Fond usiluje o p�im��ený r�st kapitálu. Investi�ní fond investuje alespo� 51 procent majetku fondu do dluhopisových fond� a do fond� pen��ního
trhu resp. fond� blízkých pen��ním trh�m. Lze p�i tom získat také podíly na investi�ních fondech zam��ených na neutrální nebo opa�nou výkonnost �
v závislosti na ur�itém vývoji trhu. Cenné papíry (v�etn� cenných papír� s vlo�enými derivátovými nástroji) mohou být po�ízeny do 49 procent majetku
fondu. Akcie a akciím rovnocenné cenné papíry v�ak nesmí být kupovány. Derivátové nástroje lze pou�ít jako sou�ást investi�ní strategie do vý�e 49
procent majetku fondu (výpo�et podle tr�ních cen) a k zaji�t�ní.

Poplatky za nákup a prodej finan�ních titul�mají dopad na výkonnost fondu. Navy�ují procentuální sazby uvedené pod polo�kou �Náklady�.

Externím investicním správcem (mana�erem) je ARTS Asset Management GmbH, Víden.

Fond spl�uje po�adavky Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES.

M��ete fond na denní bázi vrátit depozitá�i za aktuáln� platnou odkupní cenu, s výjimkou pozastavení vlivemmimo�ádných okolností.

Výnosy fondu z�stávají u podíl� VT-Inland ve fondu a zvy�ují jejich hodnotu.

Rizikový a výnosový profil
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Tento rizikový ukazatel vyplývá z historických dat a proto nelze p�edpov�d�t budoucí vývoj. Klasifikace fondu se m��e v budoucnu zm�nit, tak�e není
ukazatelem budoucího vývoje. Ani fond nále�ející do kategorie 1 není zcela bezrizikovou investicí.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond spadá do kategorie 3, nebo� pro cenu jeho podíl� je charakteristická spí�e nízká kolísavost, v d�sledku �eho�
jsou jak riziko ztráty, tak p�íle�itost k dosa�ení zisk� spí�e nízké.

Následující rizika mohou být pro fond relevantní:
Kreditní rizika: Fond m��e �ást svého majetku investovat do dluhopis�. Jejich emitenti se mohou dostat do platební neschopnosti, �ím� dluhopisy ztratí
z velké �ásti nebo zcela svoji hodnotu.
Likvidní riziko: Fond investuje do finan�ních nástroj�, které jsou svojí podstatou dostate�n� likvidní, av�ak za ur�itých okolností m��e tato likvidita
klesnout na relativn� nízkou úrove�. To se m��e rovn�� nep�ízniv� odrazit na mí�e likvidního rizika celého fondu.
Riziko nesplacení / výpadku: Fond uzavírá obchody s r�znými smluvními partnery. Pokud se smluvní partner dostane do platební neschopnosti, nem��e
hradit pohledávky fondu nebo je m��e hradit pouze �áste�n�.
Operativní riziko a riziko úschovy: Fond se m��e stát ob�tí podvodu nebo jiné kriminální �innosti. M��e rovn�� utrp�t ztráty vlivem nedorozum�ní nebo
chyb pracovník� správcovské spole�nosti nebo uschovatele anebo externích t�etích osob. Správcovství nebo úschova jeho aktiv mohou být takté�
negativn� ovlivn�ny vn�j�ími okolnostmi, jako jsou po�áry, p�írodní katastrofy apod.
Riziko vyu�ívání derivát�: Fond vyu�ívá derivátové obchody k dosa�ení vy��ího zhodnocení nebo ke spekulacím na rostoucí nebo klesající kurzy. Vy��í
�ance na zisk jsou spojeny s vy��ím rizikem ztrát.
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Náklady

Jednorázové náklady ú�tované p�ed nebo po uskute�n�ní investice:

Vstupní poplatek
Výstupní poplatek

5,00 % (aktuáln� 5,00 %)
0,00 %

Jedná se p�itom omaximální �ástku, která smí být ode�tena z Va�í investice p�ed jejím uskute�n�ním.

Náklady hrazené z majetku fondu v pr�b�hu roku:

B��né náklady 1,61 %

Náklady hrazené z majetku fondu za zvlá�tních podmínek:

Výkonnostní poplatek

A� 10 procent �ástky, o kterou na konci ú�etního období vývoj hodnoty podílu
fondu p�ekra�uje nejvy��í stav. V uplynulém obchodním roce to bylo 0,05 procent.
Podrobnosti naleznete v údajích o odm�nách plynoucích v neprosp�ch fondu, �. 17
v prospektu SKIPCP.

Z poplatk� a dal�ích náklad� se financuje b��ná re�ie, úschova majetku fondu a prodej podíl� fondu. Vznikající náklady sni�ují výnosové �ance
investora.

Uvedený vstupní poplatek je maximální. V konkrétních p�ípadech m��e být ni��í. Skute�nou vý�i této �ástky m��ete zjistit u prodejce podíl�. Dal�í
informace týkající se náklad�m��ete získat v kapitole �Náklady� prospektu SKIPCP.

Zde uvedené b��né náklady vznikly v posledním obchodním roce fondu, který skon�il v 31.12.2018. Jejich vý�e m��e rok od roku kolísat. Transak�ní
náklady uvnit� fondu nejsou zohledn�ny.

Dosavadní výkonnost
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Ro�ní výkonnost

Výkonnost v minulosti není zárukou jejího
vývoje v budoucnosti.

P�i výpo�tu byly ode�teny ve�keré náklady a
poplatky s výjimkou vstupních poplatk�.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
VT-Inland byl zalo�en v roce 2008. Ampega
Investment GmbH p�evzala 2015 správní práva.

Historická výkonnost byla vypo�tena v EUR.

* Významné zm�ny ve fondu (podrobnosti na
www.ampega.com > Fonds)

Praktické informace

Depozitá�em fondu je Raiffeisen Bank International AG, Víde�.
Prospekt v�etn� statutu fondu, výro�ní a pololetní zpráva je v n�meckém a anglickém jazyce zdarma k dispozici spolu s aktuální cenou podílu a dal�ími
informacemi na na�ich internetových stránkách www.ampega.com/AT0000A08ES2.
Informace o aktuálních zásadách odm��ování ve spole�nosti jsou zve�ejn�ny na internetové adrese http:// https://www.ampega.com/fonds/
hinweise/index.html. Obsahem je popis zp�sobu vypo�ítávání odm�n a p�ísp�vk� pro jednotlivé skupiny zam�stnanc� a údaj o osobách p�íslu�ných
pro jejich rozd�lování. Na va�e p�ání vám spole�nost tyto informace poskytne bezplatn� v ti�t�né form�.
Zdan�ní výnos� nebo kapitálových zisk� z fondu závisí na da�ové situaci konkrétního investora a / nebo na míst�, kde je kapitál investován. V p�ípad�
dotaz� si vy�ádejte odpov�di od profesionál�.
Spole�nost Ampega Investment GmbH nese odpov�dnost pouze v p�ípad�, �e by údaje v tomto dokumentu byly zavád�jící, nesprávné nebo
neodpovídají p�íslu�ným �ástem prospektu fondu.
Tento fond je povolen v Rakousku a �eské republice a je regulován rakouským Ú�adem pro dohled nad finan�ními trhy.
Spole�nost Ampega Investment GmbH je registrována v N�mecku a podléhá dohledu ze strany n�meckého Spolkového ú�adu pro dohled nad
finan�ními slu�bami (BaFin).
Tyto klí�ové informace pro investory jsou platné ke dni 20.05.2019.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, N�mecko, www.ampega.com
fon +49 221 790 799-799, fax +49 221 790 799-729, email fonds@ampega.com strana 2 ze 2


