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 ARTS Total Return Flexible T (EUR)
WKN / ISIN: A0YJMN / DE000A0YJMN7

Správu vykonává HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
(„společnost“). HANSAINVEST patří do skupiny SIGNAL IDUNA.

Cíle a investiční politika
Cílem managementu fondu je dosažení co nejvyššího dlouhodobého růstu hodnoty nezávisle na benchmarku.
K dosažení tohoto cíle fond v rámci aktivní strategie investuje do
akciových fondů, dluhopisových fondů a fondů, které investují do
nástrojů peněžního trhu, do cenných papírů (kromě akcií zejména
do úročených cenných papírů), bankovních vkladů, nástrojů
peněžního trhu a dalších investičních nástrojů. Přitom investice
směřují především do investičních fondů bez omezení z hlediska
regionálních kapitálových trhů. Investice mohou být realizovány
také ve formě nástrojů, jejichž cena je odvozena od hodnoty jiných
produktů (deriváty).
Řízení fondu je převedeno na společnost ARTS Asset
Management GmbH, Vídeň (A).
Vedení fondu může používat deriváty k zajištění, účelnému řízení
portfolia a k dosažení dodatečných výnosů, tzn. i ke spekulativním

účelům. Derivát je finanční nástroj, jehož hodnota je závislá na
vývoji jednoho nebo více podkladových aktiv, např. cenných papírů
nebo úrokových sazeb, avšak ne vždy v poměru 1:1.
Společnost je v rámci investičních podmínek oprávněna změnit
kdykoliv realizovanou investiční strategii, aniž by o tom musela
investory předem informovat.
Výnosy zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.
Investoři mohou od společnosti požadovat odkoupení svých podílů
vždy v burzovní dny. 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 5 let.

Poměr rizika a výnosů
Typicky nižší výnos a menší riziko

Typicky vyšší výnos a větší riziko
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) je klasifikován
pro kategorii 4, neboť cena jeho podílů mírně kolísa a proto může
být riziko ztráty i šance na zisk středně vysoké.
Následující další rizika mohou být pro fond významná:
– Rizika plynoucí z využívání derivátů: Fond provádí derivátové
obchody za účelem dosažení vyššího růstu hodnoty. Vyšší šance
na zisk jsou spojeny s vyšším rizikem ztrát.
– Riziko selhání protistrany: Fond uzavírá obchody s různými
smluvními partnery. Existuje riziko, že některý ze smluvních
partnerů přestane být schopen plnit své platební, příp. dodavatelské závazky.

Tento 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.

– Operativní rizika: Selhání lidského nebo technického faktoru
uvnitř společnosti nebo mimo ni, ale i jiné události (jako např.
přírodní katastrofy nebo vedlejší rizika) mohou fondu přivodit ztráty.
– Riziko úschovy: S úschovou aktiv zejména v zahraničí 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.
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Poplatky
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění
investice:
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek

5,0 %
0,0 %

Jedná se o nejvyšší částku, která Vám může být účtována před
uskutečněním investice / před vyplacením výnosu.
Náklady odečtené z fondu v průběhu roku (zahrnují také náklady
fondů, v nichž má C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A
v EUR vložené své investice), nikoli však výkonnostní odměna a
transakční náklady):
Poplatek za správu

2,02 %

Z poplatků a dalších nákladů se financuje běžná režie, úschova
majetku fondu a prodej podílů fondu. Vznikající náklady snižují
výnosové šance investora.
Uvedený emisní příplatek / odkupní poplatek je reprezentuje maximální částku. V konkrétních případech může být nižší. Skutečnou
výši této částky můžete zjistit u prodejce podílů.
Běžné náklady zde uvedené vznikly v posledním obchodním roce
fondu, který skončil v prosinci 2018. Jejich výše může rok od roku
kolísat.
Bližší informace zjistíte v kapitole „Správní a jiné náklady“
prospektu SKIPCP.

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:
Poplatky vázané na vývoj
hodnoty fondu

Účtuje se roční výkonnostní
odměna ve výši 20 % z kladného zhodnocení nad referenční sazbu 3měsíčního
EURIBOR. Ztrátový vývoj
hodnoty musí být dohnán.
Za poslední hospodářský rok
bylo účtováno 0,0 %
výkonnostní odměny.

Dosavadní výkonnost

Vývoj hodnoty v minulosti není zárukou jejího vývoje v
budoucnosti.
Při výpočtu byly odečteny veškeré náklady a poplatky
s výjimkou emisní přirážky a odkupních poplatků.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
byl založen 13.12.2010.
Údaje týkající se vývoje hodnoty v roce založení fondu proto
nezahrnují celý kalendářní rok. Historický vývoj hodnoty byl
vypočten v eurech.

Praktické informace
Depozitářem fondu je CACEIS Bank France S.A. pobočka
Německo, Mnichov.
Prospekt SKIPCP a aktuální roční a půlroční zprávy SKIPCP,
aktuální ceny podílů a další informace ohledně fondu obdržíte
v německém jazyce v elektronické nebo papírové formě zdarma u
společnosti nebo na našich internetových stránkách
www.hansainvest.com.
Informace týkající se aktuální politiky odměňování společnosti jsou
zveřejněny na internetové adrese www.hansainvest.com. Patří sem
m.j. popis metod používaných pro výpočet odměn a jiných výhod
pro určité skupiny pracovníků a také seznam osob odpovědných za
jejich přidělování. Na vyžádání Vám může společnost tyto informace poskytnout rovněž v papírové formě.

Společnost HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nese
odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu
SKIPCP.
Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Německu a podléhá
dohledu ze strany německého Spolkového úřadu pro dohled nad
finančními službami (BaFin). Společnost HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH je registrována v Německu a
podléhá dohledu ze strany německého Spolkového úřadu pro
dohled nad finančními službami (BaFin).
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 22.02.2019.

Fond podléhá německému zákonu o dani z investic. Tato skutečnost může mít dopad na způsob zdanění Vašich příjmů z fondu.
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