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1. Scurtă descriere a fondului de investiţii  

 
 
Privitor la restricţiile de comercializare ale fondului de investiţii către cetăţenii americani 
găsiţi informaţiile corespunzătoare în secţiunea II, Punctul 1 din Prospectul de emisiune 
integral (detaliat). 
 

2. Informaţii despre investiţii 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Scopul investiţiilor 
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) este un fond de investiţii în acţiuni şi are ca scop al 
investiţiilor creşterea profitului pe termen lung prin asumarea unor riscuri mai ridicate (pe 
termen mai scurt). 
 
2.2. Strategia investiţiilor 
Fondul de investiţii de capital investeşte preponderent în acţiuni şi valori mobiliare echivalente 
acţiunilor de la societăţile care îşi au sediul sau centrul de greutate al activităţii pe pieţele 
emergente din Asia, America Latină, Africa, Europa şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. Ca bază 
pentru clasificarea drept „piaţă emergentă“, pe lângă lista corespunzătoare a Băncii Mondiale 
vor fi luate în considerare atât definiţia dată de MSCI Emerging Market Index, cât şi JPM EMBI 
Global Diversified Index. Fondul de investiţii mai poate investi în obligaţiuni (straight bonds), 
precum şi în împrumuturi convertibile în acţiuni şi împrumuturi obligatare cu opţiune. 
 
Pentru fondul de investiţii pot fi achiziţionate şi instrumente de piaţă monetară; acestea joacă 
un rol secundar în cadrul strategiei investiţionale a fondului. 
 
Pentru fondul de investiţii pot fi cumpărate titluri de participare la alte fonduri de investiţii în 
valoare de până la 10 procente din activele fondului, în conformitate cu art. 17 al prezentelor 
reguli ale fondului de investiţii. 
 
In principiu, până la 25% din activele fondului pot consta în depozite la vedere sau depozite la 
termen, cu scadenţă de cel mult 12 luni. Cu toate acestea, fondul de investiţii poate avea o 
cotă mai ridicată la depozitele la vedere sau la depozitele la termen cu scadente de cel mult 
12 luni în timpul restructurării portofoliului fondului de investiţii sau în vederea reducerii 
influenţei posibilelor scăderi ale preţului la valorile mobiliare. Nu trebuie păstrat un sold bancar 
minim. 
 
Instrumentele financiare derivate, ca parte a investiţiilor, vor fi utilizate pentru asigurarea 
veniturilor, ca substitut pentru valorile mobiliare, sau pentru creşterea veniturilor. Riscul total al 
instrumentelor financiare derivate care nu servesc pentru asigurare a riscurilor (hedging)nu 
poate depăşi 60 % din valoarea totală netă a activelor fondului. 
 
Fondul de investiţii de capital va fi administrat în mod proactiv, şi în acelaşi timp va fi luată în 
considerare şi o diversificare evaluată a riscului. 
 

Data înfiinţării fondului: 12 mai 1999 

Moneda fondului EUR 

Anul financiar: 01.06. – 31.05. 

Data distribuirii profitului / 
răscumpărării / reinvestirii: 

16.08. 

Data publicării: 31 martie 2011 

Societatea de administrare a 
fondului de investiţii: 
 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., 
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Viena  

Managementul fondului: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., 
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Viena  

Instituţia bancară custode: Raiffeisen Bank International AG, 
Am Stadtpark 9, A-1030 Viena  

Auditor: KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft, 
Porzellangasse 51, A-1090 Viena  

Grupul financiar care distribuie 
fondul de investiţii: 

Băncile Raiffeisen  
Băncile Raiffeisen din landuri 
Raiffeisen Bank International AG 
Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG 
precum şi alte puncte de distribuţie din străinătate  

Categorii de titluri de participare 
existente suplimentar 

Tranşa I 
Cod ISIN pentru 
tezaurizarea integrală a 
profitului (în străinătate):  

AT0000A0FT15 

 Detaliile acestei categorii de titluri de participare se 
găsesc în Prospectul simplificat respectiv. 



Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R)    
 

Pagina  2 2 

  
2.3. Evaluarea profilului de risc al fondului 
Performanta titlurilor de participare depinde de politica investiţionala pe care o duce fondul de 
investii, precum şi de performanta componentelor individuale ale activelor fondului pe piaţă şi 
nu poate fi stabilită anticipat. Valoarea titlurilor de participare poate creşte sau scădea faţă de 
preţul de emisiune. Acest lucru are ca urmare faptul că, în anumite condiţii, investitorul obţine 
la vânzarea titlurilor de participare mai puţini bani decât a investit. Pentru că fondul de 
investiţii de capital investeşte preponderent în acţiuni, riscurile de preţ şi riscurile de bonitate 
pot influenţa în special valoarea participaţiei. Pe lângă acestea, mai pot interveni şi alte riscuri, 
ca de pildă riscul legat de cursul valutar, riscul de lichiditate sau alte riscuri de piaţă. La acest 
fond de investiţii, instrumentele financiare derivate vor fi utilizate, cu respectarea 
limitelor stabilite prin prezentele reguli ale fondului, nu doar pentru asigurarea activelor 
fondului de investiţii de capital, ci şi ca instrument activ de investiţie, ceea ce poate 
duce la o creştere a riscului de pierdere legat de fondul de investiţii. În plus, fondul de 
investiţii poate prezenta o volatititate sporită, şi anume valorile participaţiei pot avea 
fluctuaţii mari în sus sau în jos în perioade scurte de timp. O descriere amănunţită a 
riscurilor individuale asociate cu investiţia în acest fond de investiţii se regăseşte în Prospectul 
integral de emisiune. 
 
Din cauza sâcompoziţiei fondului de investiţii sau a tehnicilor de management utilizate, 
fondul de investiţii prezintă o volatilitate ridicată, aceasta înseamnă că valorile 
participaţiilor sunt expuse şi pe perioade scurte unor fluctuaţii mari în sus şi în jos. 
 
 

Profilul fundamental de risc:
Risc de piaţă:  Riscul de piaţă este pierderea potenţială din cauza modificărilor 

dezavantajoase a preţurilor de piaţă sau a parametrilor care 
influenţează preţul (de ex. riscul de curs al acţiunilor, de modificare 
a ratei dobânzii sau riscul legat de cursul valutar). 

Risc de evaluare Riscul de evaluare este riscul ca, pe baza structurării cursului 
pe pieţele insolvabile, cursurile de evaluare a anumitor valori 
mobiliare să fluctueze faţă de preţurile lor efective de 
vânzare. 

Riscul de schimb 
valutar şi riscul 
monetar:  

 Riscul de schimb valutar şi riscul monetar reprezintă riscul ca 
valoarea investiţiilor să fie influenţată de modificările cursului de 
schimb valutar. 

Risc de lichiditate Riscul de lichiditate este riscul ca o valoare mobiliară să nu poată fi 
vândută la timp la un preţ adecvat. 

Risc de custodie: Riscul de custodie este riscul pierderii activelor care se află în 
custodie din cauza insolvenţei, neglijenţei sau gestiunii frauduloase 
a băncii custode sau a băncii custode subordonate. 

 

 
2.4. Performanţele de până acum ale fondului de investiţii 

(Data de referinţă: 30 decembrie 2010) 
 
Menţiune: Performanţa financiară este calculată de catre Raiffeisen KAG conform metodei 
OeKB (metoda aplicată de Oesterreichische Kontrollbank), pe baza datelor furnizate de banca 
custode (în cazul suspendării plăţii preţului de răscumparare prin revenire la eventualele valori 
indicative). La calcularea evolutiei valorii nu vor fi incluse costurile individuale ca, de exemplu, 
valoarea comisionului de subscriere, a comisionului de rascumparare, taxele si alte cheltuieli. 
Nu se pot trage concluzii despre evolutia viitoare a unui fond de investitii, in baza unor rezultate 
din anii precedenti. Performanţele trecute nu permit estimări sigure asupra evoluţiei 
viitoare a fondului de investiţii. Menţiune pentru investitorii cu o alta moneda nationala decat 
moneda fondului: Mentionam faptul ca rentabilitatea poate creste sau scade din cauza 
fluctuatiilor monetare. 
 

 

 
3 ani 5 ani 10 ani

% p.a. 6,12 12,41 10,62 
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2.5. Profilul investitorului tipic: 
 
 
Durata recomandată de deţinere: 
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 
Experienţa investitorului: 

 
Investitori Investitori 
neexperimentaţi experimentaţi 
 

 
 
 Toleranţa la risc a investitorului: 
 
Investitori Investitori 
conservatori care îşi asumă riscuri 
 

 
 
       = Siguranţă: şanse mai mici de profit, fluctuaţii scăzute de curs 
          = Venit: şanse mai mari de profit, fluctuaţii mai ridicate de curs 
          = Creştere: şanse mari de profit, sunt posibile fluctuaţii ridicate de curs 

 
 

3. Informaţii economice 
 
3.1. Prevederi legale fiscale în vigoare 
Austria: Fondul însuşi nu se supune impozitelor pe active şi pe venituri. Pentru investitorii 
persoane fizice, veniturile distribuite (incl. Distribuirile intermediare) şi veniturile ordinare 
echivalente acestora (venituri din dobanzi, dividende) şi anumite venituri ordinare echivalente 
distribuirilor (câştiguri din curs valutar realizate din vânzarea valorilor mobiliare şi instrumentelor 
financiare derivate) se supun unui impozit pe veniturile din investiţii de capital de 25 % şi sunt 
impozitate final. 
 
 

Pentru titlurile de participare la fondul de investiţii achiziţionate înainte de data de 1 ianuarie 
2011 se aplică în continuare termenul de speculaţie de un an. Începând cu data de 1 ianuarie 
2011, titlurilor de participare la fondul de investiţii achiziţionate li se va aplica, în cazul vânzării, 
un impozit pe creşterea realizată a valorii. Începând cu data de 1 octombrie 2011, în cazul 
vânzării, impozitarea se efectuează prin instituţiile care administrează depozitul, care va supune 
diferenţa dintre valoarea de achiziţie actualizată din punct de vedere fiscal şi câştigul din 
vânzarea titlurilor de participare la fondul de investiţii unui impozit final pe veniturile din investiţii 
de capital de 25%. În cazul în care titlurile de participare achiziţionate înainte de data de 
1.ianuarie 2011 vor fi vândute înainte de data de 1 octombrie 2011, atunci se va aplica în 
continuare termenul de speculaţie de un an. 
 
Străinătate/Contribuabili nerezidenţi: Tratamentul fiscal al veniturilor din fondul de investiţii 
(în cazul contribuabililor nerezidenţi)  este conform legislaţiei fiscale naţionale respective. Vă 
recomandăm consultarea unui expert în domeniul fiscal. 
 
3.2. Cheltuieli ce vor fi imputate deţinătorilor de titluri de participare 
(Data de referinţă pentru calcul este sfârşitul anului financiar al fondului de investiţii) 

Comision de subscriere 5,00 % 
Cheltuieli ce vor fi calculate ca o rată procentuală din activele fondului 
(taxă de custodie 1, comisionul instituţiei bancare custode 2), taxa de 
administrare 2):  2,22 % 
Cheltuieli, ce vor fi imputate activelor fondului conform sumelor 
(cheltuieli pentru audit, alte taxe) 3 : 0,01 % 

 
Taxa de administrare acoperă, pe lângă taxa de management, şi eventualele cheltuieli de 
distribuire şi serviciile de management extern. 
1
  Calculul se efectuează pe baza activelor din valori mobiliare. 

2 Calculul se efectuează pe baza activelor fondului.  
3  Baza de calcul o reprezintă cheltuielile conform sumelor din ultimul raportul anual al fondului 

auditat – prin rotunjire. 
 
Total Expense Ratio (TER)/Portfolio Turnover Ratio (PTR): 
 

TER 2,28 % 

PTR 175,43 % 
 

TER: „Total Expense Ratio” conţine toate cheltuielile care revin fondului de investiţii, cu 
excepţia costurilor în legătură cu tranzacţionarea şi a costurilor similare acestora şi se va 
întocmi pe baza cifrelor din ultimul Raport anual al fondului verificat de auditori. 
Informaţii despre TER actual găsiţi la: www.rcm.at 

PTR: „Portfolio Turnover Ratio” indică numărul de tranzacţii care au fost efectuate în decursul 
unui exerciţiu financiar pentru activele fondului. Tranzacţiile cu instrumente financiare 
derivate şi rambursările din obligaţiuni nu vor fi incluse în calcul. Cu cât parametrul stabilit 
se apropie mai mult de 0, cu atât tranzacţiile efectuate se află în relaţie mai directă cu 
emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare.  

1 an min. 10 ani     15 ani 
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 Astfel, un PTR pozitiv indică faptul că tranzacţiile cu valori mobiliare au fost mai mari 
decât tranzacţiile cu titluri de participare, în vreme ce un PTR negativ indică faptul că 
tranzacţiile cu valori mobiliare au fost mai scăzute decât tranzacţiile cu titluri de 
participare. 
Informaţii despre PTR actual găsiţi la: www.rcm.at 

 

4. Informaţii despre tranzacţionare 
 
4.1. Cumpărarea titlurilor de participare 
Numărul titlurilor de participare emise şi al certificatelor corespunzătoare este în principiu 
nelimitat. Titlurile de participare pot fi achiziţionate de la grupurile financiare menţionate la 
punctul 1. Societatea de administrare a fondului de investiţii îşi rezervă dreptul de a suspenda 
temporar sau definitiv emisiunea de titluri de participare. 
 
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) poate lua parte în principiu la un plan de economisire a 
fondurilor. 
 
4.2. Vânzarea titlurilor de participare 
Deţinătorii de titluri de participare pot solicita în orice moment băncii custode răscumpărarea 
titlurilor de participare deţinute prin prezentarea certificatelor de participare sau prin 
depunerea unui ordin de răscumpărare la instituţia bancară custode. 
Societatea de administrare a fondului de investiţii este obligată să răscumpere în contul 
fondului titlurile de participare la preţul de răscumpărare valabil la momentul respectiv, 
corespunzător valorii unui titlu de participare. 
 
Cu privire la stabilirea valorii de calcul a fondului de investiţii, precum şi la evaluarea activelor 
fondului vezi Prospectul de emisiune integral. 
 
4.3. Frecvenţa şi locul, precum şi modul de publicare, resp. de punere la 
dispoziţie a preţurilor titlurilor de participare 
Preţul de emisiune şi răscumpărare va fi stabilit în fiecare zi de tranzacţionare bursiera de 
către instituţia bancară custode şi va fi publicat pe pagina internet a societăţii de administrare 
a fondului de investiţii. 
 
 
 
 
 

5. Informaţii suplimentare 
 
5.1. Indicaţie despre cum pot fi solicitate gratuit informaţii despre Prospectul 

integral, precum şi despre raportul anual şi semianual înainte şi după 
încheierea contractului. 

Prospectul simplificat conţine în formă sintetizată cele mai importante informaţii despre fondul 
de investiţii. Prospectul integral conţine informaţii mai detaliate. Prospectul simplificat în 
varianta în vigoare va fi oferit gratuit investitorilor interesaţi înainte de încheierea contractului, 
resp. le va fi pus la dispoziţie gratuit după încheierea contractului. 
 
În plus, înainte şi după încheierea contractului, investitorilor interesaţi li se va pune la 
dispoziţie gratuit Prospectul integral de emisiune valabil la data respectivă şi Regulile 
generale ale fondului aflat împreună cu Regulile speciale ale fondului. Prospectul integral de 
emisiune va fi completat de fiecare dată prin cel mai recent raport anual al fondului. În cazul în 
care data de referinţă a raportului anual al fondului este mai veche de opt luni, atunci 
investitorilor interesaţi li se va înmâna şi un raport semianual al fondului. 
 
5.2. Autoritatea de supraveghere competentă 
Autoritatea de supraveghere a pieţelor financiare, 
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viena 
 
5.3. Adresa de contact pentru informaţii suplimentare 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., 
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Viena 
Tel.: +43/1/711 70-0 
E-Mail: info@rcm.at 
www.rcm.at 
 
 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
 
 
 
 __________________   __________________  
Mag. Dr. Heinz Macher  Mag. Dr. Martin Jethan 
Împuternicit  Împuternicit 
 

 


