Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú
povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto
informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
WKN / ISIN: A0YJMN / DE000A0YJMN7

Spravovaný spoločnosťou HANSAINVEST Hanseatische
Investment-GmbH (ďalej len „spoločnosť“). Spoločnosť
HANSAINVEST patrí do skupiny SIGNAL IDUNA.

Ciele a investičná politika
Cieľom manažmentu fondu je vytvorenie čo najvyššieho
dlhodobého nárastu hodnoty, ktorý je nezávislý od benchmarku.
Aby sa toto dosiahlo, investuje fond v rámci aktívnej stratégie do
akciových fondov, dlhopisových fondov a fondov, ktoré investujú
prevažne do nástrojov peňažného trhu, cenných papierov (okrem
akcií najmä úročiteľné cenné papiere), bankových aktív, nástrojov
peňažného trhu a iných investičných nástrojov. Pritom sa investuje
najmä do investičných fondov bez obmedzenia na regionálne
kapitálové trhy. Investovanie sa môže uskutočniť aj vo forme
nástrojov, ktorých cena sa odvodí z hodnoty iných produktov
(„deriváty“).
Manažmentom fondu je externe zabezpečené spoločnosťou ARTS
Asset Management GmbH, Viedeň (A).
Manažment fondu môže pre fond použiť derivátové transakcie na
účel zaistenia, účinného riadenia portfólia a dosiahnutia dodatoč-

ných výnosov, teda aj na špekulatívne účely. Derivát je finančný
nástroj, ktorého hodnota závisí od vývoja jednej alebo viacerých
základných hodnôt, ako napríklad cenných papierov alebo úrokových mier, nie však nevyhnutne v pomere 1:1.
Spoločnosť je oprávnená v rámci investičných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia investorom zmeniť skutočnú
investičnú stratégiu.
Výnosy ostanú vo fonde a zvýšia hodnotu podielov.
Investori môžu v zásade denne požadovať od spoločnosti odkúpenie podielov. Spoločnosť však môže za mimoriadnych okolností
dočasne prerušiť spätnú kúpu podielov, ak je to potrebné vzhľadom
na záujmy investorov.
Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí
plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.

Profil rizík a výnosnosti
Normálne nižšia výnosnosť a nižšie riziko

Normálne vyššia výnosnosť a vyššie riziko

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) je zaradený do kategórie 4, pretože cena akcií sa mierne mení, a preto
môžu byť riziká straty, ako aj šance na zisk nie príliš vysoké.
Nasledovné ďalšie riziká môžu byť pre fond dôležité:
– Riziká spojené s použitím derivátov: Fond používa derivátové
transakcie na dosiahnutie vyšších nárastov hodnoty. Vyššie šance
sú spojené so zvýšeným rizikom straty.
– Riziká výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými
partnermi. Existuje riziko, že zmluvní partneri si nebudú môcť plniť
platobné, resp. dodávacie povinnosti.

Tento indikátor vychádza z historických údajov, preto nie je možné
predpovedať budúci vývoj. Zaradenie fondu sa môže v budúcnosti
zmeniť a nepredstavuje žiadnu záruku. Ani fond, ktorý je zaradený
do kategórie 1, nepredstavuje investíciu úplne bez rizika.

– Prevádzkové riziká: Ľudské alebo technické zlyhanie, v rámci
alebo mimo spoločnosti, ale takisto aj iné udalosti (ako napr.
prírodné katastrofy alebo právne riziká) môžu fondu spôsobiť
straty.
– Riziká úschovy: S úschovou investičného majetku najmä
v zahraničí môže byť spojené riziko straty, ktoré môže byť spôsobené insolventnosťou, porušením povinnosti starostlivosti alebo
nevhodným správaním uschovávateľa alebo subdodávateľa uschovávateľa.
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Poplatky
Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako
investujete:
vstupný poplatok
výstupný poplatok

5,0 %
0,0 %

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred
tým, ako sa investujú / pred tým, ako sa vám vyplatí zisk
z investície.
Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka (tieto zahŕňajú aj
poplatky fondov, do ktorých je C-QUADRAT ARTS Total Return
Flexible A investovaný (EUR)), ale nie výkonnostný honorár ani
náklady na transakcie:
Priebežný poplatok

2,02 %

Z poplatkov a iných nákladov sa financuje správa a úschova majetku fondu, ako aj predaj podielov fondu. Nabiehajúce náklady
znižujú šance na výnos investora.
Uvedený vstupný/výstupný poplatok predstavuje maximálnu sumu.
V jednotlivých prípadoch môže byť nižší. Na sumu, ktorá platí skutočne vo vašom prípade, sa môžete opýtať poskytovateľa podielov
fondu.
Uvedené priebežné náklady sa vzťahujú na posledný obchodný rok
fondu, ktorý sa skončil v decembri 2018. Môžu sa z roka na rok
meniť.
Bližšie informácie o poplatkoch môžete nájsť v odseku „Správne
a ostatné náklady“ v prospekte PKIPCP.

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok:
Poplatky za výnosnosť

Počíta sa 20 % ročne z pozitívneho vývoja hodnoty nad
referenčnou hodnotou 3M
Euribor ako odmena v závislosti od úspešnosti. Negatívny
vývoj hodnoty sa musí vyrovnať.
V poslednom obchodnom roku
bolo vypočítané 0,0 % odmeny
v závislosti od úspěšnosti.

Výnosnosť v minulom období

Vývoj hodnoty v minulosti nepredstavuje záruku pre budúci
vývoj.
Pri výpočte boli odpočítané všetky náklady a poplatky
s výnimkou emisného príplatku/príplatku za spätnú kúpu.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) bol
založený
13. 12. 2010. Údaje týkajúce sa výnosnosti v roku založenia
fondu sa preto nevzťahujú na celý kalendárny rok.
Historický vývoj hodnoty bol vypočítaný v mene euro.

Praktické informácie
Depozitárom fondu je Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt
nad Mohanom.
Prospekt PKIPCP a aktuálne výročné a polročné správy PKIPCP,
aktuálne ceny podielov, ako aj ďalšie informácie o fonde získate
v nemeckom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme bezplatne v spoločnosti alebo na našej internetovej stránke
www.hansainvest.com.
Informácie o aktuálnej politike odmeňovania v spoločnosti sú
dostupné na internetovej stránke www.hansainvest.com. Nájdete tu
opis metódy výpočtu odmien a príspevkov pre určité skupiny
zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za ich
prideľovanie. Na požiadanie vám zašleme informácie o spoločnosti
aj v papierovej podobe.

Spoločnosť HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH môže
niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku
obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný
alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP.
Tento fond je schválený v Nemecku a regulovaný Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin). Spoločnosť
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH je schválená
v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohľad nad
finančnými službami (BaFin).
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 1. 4. 2019.

Fond podlieha nemeckému daňovému zákonu o investíciách. Môže
to mať vplyv na zdaňovanie vašich príjmov z fondu.
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