
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto dokumentu nalezne investor 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 dokumentem.

SUCCESS absolute
ISIN: AT0000720065  (T), AT0000720057  (A),

AT0000A0K241  (VT)

Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG.

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o přiměřený růst kapitálu.

Fond investuje do jiných investičních fondů vybíraných podle
kvantitativního a kvalitativního hlediska.  V nepatrném rozsahu může fond
držet také akcie, (jakékoli) dluhopisy a bankovní vklady. Derivativních
nástrojů může využívat v rámci investování k zajištění i jako součást
investiční strategie.

Poplatky za nákup a prodej finančních titulů mají dopad na hodnotový
vývoj fondu. Vznikají navíc vedle procentuálních sazeb uváděných pod
položkou „Náklady“.

Řízením fondu je pověřena společnost Absolute Portfolio Management
GmbH, Vídeň.

Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES.

Můžete fond na denní bázi vrátit depozitáři za aktuálně platnou odkupní
cenu, s výjimkou pozastavení vlivem mimořádných okolností.

Řádné výnosy fondu se v případě podílů AT0000720057  (A) vyplácejí, u
podílů AT0000720065  (T) a AT0000A0K241  (VT) zůstávají ve fondu a
zvyšují hodnotu podílů.

Poměr rizika a výnosů

Typicky menší příležitost k
dosažení výnosu

Typicky větší příležitost k
dosažení výnosu

1 2 3 4 5 6 7
Nižší riziko Vyšší riziko

Na základě zjištěného kolísání kurzů v minulosti se provádí zatřídění
do kategorie 4.

Poměr rizika a výnosů vychází z minulosti a nelze jej spolehlivě
promítnout do budoucnosti.

Klasifikace v kategorii 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou
investici. Klasifikace rizika se může během času měnit

Při nabývání jiných investičních fondů (cílových fondů) je třeba vzít v
úvahu, že jednotlivé cílové fondy jednají na sobě nezávisle a proto
může několik cílových fondů sledovat stejné nebo naopak protichůdné
investiční strategie. Tím může docházet ke kumulaci stávajících rizik a
k případné eliminaci jinak slibných příležitostí.

Úrokové a úvěrové riziko: Fond může investovat (přímo nebo
nepřímo) do dluhopisů/ nástrojů peněžního trhu, přičemž jejich kurzy
mohou být negativně ovlivněny obecnou úrovní tržních úrokových
sazeb. Jejich emitenti se mohou rovněž dostat do platební
neschopnosti.

Operativní riziko, riziko úschovy: Fond může utrpět ztráty vzniklé
selháním vnitřních postupů/ systémů nebo vlivem vnějších událostí

(např. přírodních katastrof). S úschovou finančních titulů fondu může
být spojeno riziko ztráty, které může být způsobeno platební
neschopností, porušením povinnosti při správě cizího majetku nebo z
důvodu protiprávního chování schovatele nebo jím pověřených
schovatelů.

Riziko nesplácení: Fond uzavírá obchody s různými smluvními
partnery, kteří se mohou dostat do platební neschopnosti a neplnit
pak své závazky vůči fondu.

Riziko likvidity: Riziko, že určitý finanční titul nebude možné uzavřít
včas za přiměřenou cenu.

Riziko využívání derivátů: Fond může pro vstup do long nebo short
pozic využívat deriváty. Vyšší šance na zisk jsou spojeny s vyšším
rizikem ztrát.



Náklady

Vybrané poplatky se použijí pro správu fondu. Zahrnují rovněž náklady na prodej a marketing podílů fondu. Odečtením nákladů se snižuje růstová hodnota.

Jednorázové náklady účtované před a po uskutečnění investice:

Emisní příplatky a odkupní poplatky
5,25 %
0%

Jedná se přitom o maximální částku, která může být odečtena z Vaší investice před jejím uskutečněním. Informace o aktuálních poplatcích můžete získat v
prodejním místě.

Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku:

Náklady za správu 2,63 %

„Poplatek za správu“ byl vypočten z údajů posledního účetního období, které skončilo 30.11.2013. „Poplatek za správu“ zahrnuje odměny za správu a
veškeré poplatky vybrané v uplynulém roce. Transakční náklady a výkonnostní poplatky nejsou součástí „poplatku za správu“. Výše „poplatku za správu“ se
může v jednotlivých letech lišit. Přesný výčet položek, z nichž se „poplatek za správu“ skládá, je uveden v aktuální výroční zprávě v kapitole „Náklady“.

Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:

Poplatky spojené s vývojem hodnoty fondu
(bližší informace v prospektu pod bodem 18)

Až 15 % z částky, o kterou vývoj hodnoty fondu překročí vyměřovací
základ.
V posledním hospodářském roce to bylo 0,53 %.

Výroční zpráva fondu za každý účetní rok obsahuje podrobnosti o přesně vypočtených nákladech.

Vývoj hodnoty v minulosti

Druh podílů: AT0000720065  (T)
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Graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu v EUR s
přihlédnutím k veškerým nákladům a
poplatkům s výjimkou emisních příplatků a
odkupních poplatků.

Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze
spolehlivě usuzovat, jak se bude jeho
hodnota vyvíjet v budoucnu.

Fond bal založen 2001.

* V tomto roce resp. letech měl fond jinou
strukturu (více na našich stránkách
www.c-quadrat.at v rubrice „PRODUKTE &
SERVICES“ (Produkty a služby).

Roční vývoj hodnoty

Praktické informace

Depozitářem fondu je Raiffeisen Bank International AG, Vídeň.

Prospekt včetně statutu fondu, výročních a pololetních zpráv, Klíčové
informace pro investory („KID“, „KIID“), aktuální cenu podílů a další
informace naleznete zdarma v německém a anglickém jazyce resp. v
češtině a maďarštině na našich internetových stránkách
www.c-quadrat.at v rubrice „PRODUKTE & SERVICES“ (Produkty a
služby).

Zdanění výnosů nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové
situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál
investován. V případě dotazů si vyžádejte odpovědi od profesionálů.

Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG nese odpovědnost pouze v

případě, že jsou údaje v tomto dokumentu zavádějící, nepřesné nebo
neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, České republice a
Slovenské republice a fond podléhá dohledu rakouského Úřadu pro
dohled nad finančními trhy.

Klíčové informace pro investory jsou platné a odpovídají stavu
aktuálnímu ke dni 14.02.2014.


