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Dokument s ključnimi informacijami

Namen
V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem naložbenem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom,
da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti.

Produkt
Ime produkta: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)

Ime proizvajalca PRIIP: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0F5G98

Spletišče proizvajalca PRIIP: www.ampega.com

Telefonska številka: +49 221 790 799-799

Ime pristojnega organa: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Ta PRIIP je pridobil dovoljenje v: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko

Výrobca autorizovaný v: Ampega Investment GmbH je registrovaná v Nemecku a regulovaná Spolkovým úradom pre dohlad 
nad financnými službami (BaFin).

Datum  priprave  dokumenta  s  ključnimi
informacijami: 01.01.2023

Kaj je ta produkt?

Vrsta
Ide o aktíva založené v prospekte PKIPCP v Nemecku.

Trajanje
Doba platnosti fondu je neobmedzená. Spolocnost je oprávnená vypovedat správu fondu pri zachovaní 6-mesacnej lehoty a to na základe oznamu v
nemeckom spolkovom vestníku („Bundesanzeiger“) a okrem toho oznamom vo výrocnej a polrocnej správe.

Cilji
Cielom manažmentu  fondu  je  dosiahnutie  primeraných  výnosov  a  zabezpecenie  co  najvyššieho  dlhodobého  zvýšenia  hodnoty.  Za  týmto  úcelom
investuje  fond  najmä  do  podielov  v  iných  fondoch,  ktoré  investujú  prevažne  do  akcií.  V  prípade  negatívnej  situácie  na  burze  sa  môže  podiel
akciových  fondov  znížit  až  na  nulu  a  financné  prostriedky  môžu  byt  prerozdelené  do  investicných  fondov  s  krátkodobými  termínovanými  vkladmi
alebo  dlhopismi.  Manažment  fondu  používa  technický  obchodný  program  zameraný  na  sledovanie  strednodobých  trendov.  Výber  fondu  sa
uskutocnuje spravidla podla výlucne technických a kvantitatívnych kritérií. Manažment fondu je presunutý na spolocnost ARTS Asset Management
GmbH,  Vieden.  Deriváty  sa  používajú  na  zabezpecenie,  na  efektívne  riadenie  portfólia  a dosiahnutie  dodatocných  výnosov.  Derivát  je  financný
nástroj, ktorého hodnota závisí – nie nevyhnutne v pomere 1:1 – od vývoja jednej alebo viacerých základných hodnôt, napríklad cenných papierov
alebo úrokových sadzieb. Výkonnostná odmena je 20 % z ciastky, o ktorú vývoj hodnoty podielu na konci zúctovacieho obdobia prekrocí výnos z 3-
mesacnej  referencnej  sadzby EURIBOR v zúctovacom období,  maximálne však do výšky 20 %.  O výbere majetku aktívne rozhoduje  manažment
fondu podla vlastného uváženia a neorientuje sa na žiadnu referencnú hodnotu. Spolocnost môže zmenit investicnú politiku fondu v rámci zákonom
povoleného a zmluvne prípustného investicného spektra, a teda bez zmeny investicných podmienok a ich schválenia nemeckým Spolkovým úradom
pre  dohlad  nad  financnými  službami  (BaFin).  Výnosy  sa  vyplácajú.Depozitárom  fondu  je  Hauck  Aufhäuser  Lampe  Privatbank  AG,  so  sídlom
Kaiserstr. 24, DE-60311 Frankfurt am Main, Nemecko. Predajný prospekt, aktuálne výrocné a polrocné správy, aktuálne ceny podielov, ako aj dalšie
informácie o fonde v nemeckom jazyku nájdete na webovej stránke www.ampega.com/DE000A0F5G98.

Ciljni mali vlagatelj
Fond je zameraný na všetkých investorov, ktorých cielom je tvorba, resp. optimalizácia majetku a ktorí chcú investovat strednodobo. Investori by mali
byt schopní znášat výkyvy hodnoty a významné straty a nemali  by potrebovat záruku získania svojej investovanej sumy. Investovanie do fondu je
vhodné pre investorov, ktorí už majú urcité skúsenosti s financnými trhmi.
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Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?

Kazalnik tveganja

1 2 3 4 5 6 7

Manjše tveganje Večje tveganje

Pri  určovaní  ukazovateľa rizika sa predpokladá,  že
budete držať produkt 3 rokov.
Dejansko tveganje se lahko znatno razlikuje v primeru
predčasnega izplačila in donos je lahko manjši.

Zbirni  kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja tega produkta v primerjavi  z drugimi produkti.  Kaže stopnjo verjetnosti,  da bo produkt
izgubil  vrednost  zaradi  tržnih  gibanj  ali  ker  ne  moremo  izplačati  vlagatelja.
Tento  produkt  sme  zaradili  do  triedy  rizika  3  na  stupnici  od  1  do  7,  pričom  3
je  trieda  so  stredným  a  nízkym  rizikom. Hodnotia  sa  tým  potenciálne  straty  výkonu  v  budúcnosti  na  stredne  nízkej  úrovni  a  je  veľmi
nepravdepodobné,  Ŭe  nepriaznivé  podmienky  na  trhu  budú  maŔ  vplyv  na  naŐe  moŬnosti  platiŔ  vám. Tento produkt nezahŕňa ochranu pred
výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Výkonnosť Scenáre
To,  čo dostanete  z  tohto  produktu,  závisí  od výkonnosti  trhu v  budúcnosti.  Budúci  vývoj  na trhu je  neistý  a  nedá sa presne predvídať. Uvedené
scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu za posledných
10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Odporúčané obdobie držby: 3 rokov

Naložbe 10 000 €

Scenariji Ukončenie po 1 roku Ukončenie po 3 rokov

Minimalni Najmanjši donos ni zajamčen. Svojo naložbo lahko delno ali v celoti izgubite.

Stresni
Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov 6 110 € 6 440 €

Povprečen letni donos -38,90 % -13,64 %

Neugoden
Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov 8 300 € 8 470 €

Povprečen letni donos -17,00 % -5,38 %

Zmeren
Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov 9 790 € 10 100 €

Povprečen letni donos -2,10 % 0,33 %

Ugoden
Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku stroškov 12 350 € 12 690 €

Povprečen letni donos 23,50 % 8,26 %

Uvedené  hodnoty  zahŕňajú  všetky  náklady  samotného  produktu,  nemusia  však  zahŕňať  všetky  náklady,  ktoré  uhradíte  svojmu  poradcovi  alebo
distribútorovi.  Tieto  hodnoty  nezohľadňujú  vašu  osobnú  daňovú  situáciu,  ktorá  môže  mať  takisto  vplyv  na  to,  koľko  sa  vám  vrátiStresni  scenarij
prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah.Tento Nepriaznivý RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 12.2021 a
12.2022. Tento Neutrálny RHP scenára sa odohral v prípade investície medzi 1.2014 a 1.2017. Tento Priaznivý RHP scenára sa odohral v prípade
investície medzi 12.2018 a 12.2021.

Čo sa stane, ak Ampega Investment GmbH nebude schopný vyplácať?
Straty spolocnosti Ampega Investment GmbH nemajú žiadny priamy vplyv na výplatu, nakolko zákonná úprava stanovuje, že v prípade platobnej
neschopnosti  spolocnosti  Ampega  Investment  GmbH  zostávajú  aktíva  samostatné  a  nie  sú  súcastou  konkurznej  podstaty.  Aktíva  nepodliehajú
žiadnemu dalšiemu systému zabezpecenia.

Kakšni so stroški?
Oseba, ki vam svetuje o tem produktu ali vam ga prodaja, vam lahko zaračuna druge stroške. V tem primeru vam bo zagotovila informacije o teh
stroških in o njihovem učinku na vašo naložbo.
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Náklady v priebehu času
V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete,
ako dlho držíte produkt a ako sa mu darí. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období
investovania.
Predpoklad:
-  V  prvom  roku  by  ste  dostali  naspäť  sumu,  ktorú  ste  investovali.  Pre  ďalšie  obdobia  držby  predpokladáme,  že  výkonnosť  produktu  zodpovedá
neutrálnemu scenáru.
- Investovaná suma predstavuje 10 000 €

Ukončenie po 1 roku Ukončenie po 3 rokov

Stroški skupaj 1 152 € 2 540 €

Letni učinek stroškov (*) 11,5 % 7,8 %

(*)  Tento  údaj  ilustruje,  ako  náklady  znižujú  váš  výnos  každý  rok  počas  obdobia  držby.  Ukazuje  napríklad,  že  ak  ukončíte  produkt  po  uplynutí
odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 8,11 % pred zohľadnením nákladov a 0,33% po ich zohľadnení.

Sestava stroškov
Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady Ukončenie po 1 roku

Vstopni stroški 5,00 % ciastky, ktorú zaplatíte pri vstupe do investície. 526 €

Izstopni stroški Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok, môže to však 
urobiť predajca.

0 €

Tekoči stroški, zaračunani vsako leto
Provizije za vodenje in drugi 
upravni ali operativni stroški

2,49 % hodnoty vašej investície ročne. 263 €

Transakcijski stroški 0,000  %  hodnoty  vašej  investície  ročne.  Ide  o  odhad  nákladov,  ktoré
vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento
produkt.  Skutočná  suma  sa  bude  líšiť  v  závislosti  od  množstva,  ktoré
nakúpime a predáme.

0 €

Dodatni stroški, zaračunani pod posebnimi pogoji
Provizije za uspešnost in 
spodbujevalne provizije

Výkonnostná odmena je 10 % (horná hranica je 20 % priemernej cistej
hodnoty  aktív).  Skutocná suma sa bude líšit  v  závislosti  od výkonnosti
vašej  investície.  Uvedený  súhrnný  odhad  nákladov  zahrna  priemer  za
posledných 5 rokov.

363 €

Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?
Odporúčané obdobie držby: 3 rokov
Tento fond eventuálne nie je vhodný pre investorov,  ktorí  chcú svoje peniaze znova vybrat  z  fondu do 3 rokov.  Pretože cenné papiere vo fonde
podliehajú  kolísaniu  hodnoty,  môže  predcasné  vrátenie  investície  viest  k  výraznému  zvýšeniu  rizika.  Pri  vrátení  nevznikajú  žiadne  náklady  ani
poplatky.

Kako se lahko pritožim?
V  prípade  stažností  sa  môžete  obrátit  na  Ampega  Investment  GmbH,  Beschwerdemanagement,  Charles-de-Gaulle-Platz  1,  50679  Köln,  e-mail:
fonds@ampega.com,  https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/.  Stažnosti  voci  osobe,  ktorá  produkt  predáva  alebo  o  nom  poskytuje
poradenstvo, môžete adresovat priamo tejto osobe.

Druge pomembne informacije
Informácie  o  historickom  vývoji  hodnoty  za  ostatných  desat  rokovostatné  dva  roky,  ako  aj  mesacne  aktualizovaný  výpocet  predchádzajúcich
výkonnostných  scenárov  nájdete  na  www.ampega.com/DE000A0F5G98.  Platobným  a informacným  miestom  v Rakúsku  je  Schelhammer  Capital
Bank AG, Burgring 16, 8010 Graz, na Slovensku je to Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55. Informácie o aktuálnej politike
odmenovania spolocnosti sú uverejnené na internetovej stránke https://www.ampega.com/publikumsfonds/hinweise/. K týmto informáciám patrí opis
spôsobu výpoctu  odmien  a  príspevkov  pre  urcité  skupiny  zamestnancov,  ako  aj  údaje  o  osobách zodpovedných za  pridelovanie.  Na požiadanie
Vám  spolocnost  tieto  informácie  poskytne  bezplatne  v  papierovej  forme.  Fond  podlieha  nemeckému  Zákonu  o zdanení  investícií
(„Investmentsteuergesetz“), co môže ovplyvnit spôsob zdanenia Vašich príjmov z fondu.


