
Fonduri de obligaţiuni

Raiffeisen-Global-Rent 

(20.06.88)
Gold EUR Global

Obligaţiuni Globale, focus regional pe America de Nord, Europa, 

Japonia, aprox. 50% obligaţiuni de stat
min. 5 ani 0,72% 3,00% 6,07 4,75 7,17 9,38 16,25 AT0000785340 AT0000859582

Raiffeisen-EuroPlus-Rent 

(17.12.1985)
Silver EUR Europa Obligaţiuni -Euro, pâna la 30% valută străină (de ex. GBP, SWK) min. 5 ani 0,60% 2,50% 5,78 4,49 4,32 6,77 6,91 AT0000689971 AT0000859509

Raiffeisen-Euro-Corporates 

(14.05.01)
Gold EUR Europa Obligaţiuni corporatiste  în euro cu grad de risc cel puţin investiţional min. 5 ani 0,72% 3,00% 4,88 4,90 5,19 8,02 6,35 AT0000712534 AT0000712518

Posebni produkt

Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced 

(03.01.06)
EUR Global Investiţii în alte fonduri de investiţiiş Absolute Return (aprox. – 3%) min. 8 ani 1,25% 3,00% -0,33 - -0,66 2,27 -1,83 AT0000500897 AT0000500897

Fonduri de acţiuni

Raiffeisen-Europa-Aktien   

(17.06.96)
EUR Europa

Acţiuni europene cu potenţial ridicat din punctul de vedere al 

analizei fundamentale
min. 10 ani 1,50% 4,00% 4,21 -1,74 -10,55 4,11 -21,61 AT0000785225 AT0000986377

Raiffeisen-Russland-Aktien

(05.05.08)
Silver EUR

Rusia şi ţările 

memre CSI
Acţiuni din Rusia min. 10 ani 2,00% 5,00% -8,84 - - 15,66 -21,15 AT0000A07FS1

AT0000A07FQ5

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien 

(21.02.94)
Silver EUR

Europa 

centrală şi de 

est

Acţiuni a ţărilor europene centrale şi de est, care trec printr-un 

proces de reformă
min. 10 ani 2,00% 5,00% 7,93 9,11 -6,29 9,49 -20,11 AT0000785241 AT0000936513

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

(02.05.00)
Silver EUR CEE + Acţiuni 30% din China, India, Rusia şi 10% din Turcia min. 10 ani 2,00% 5,00% 4,35 12,45 -0,38 10,45 -9,83 AT0000745872 AT0000745856

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

(12.05.1999)
Silver EUR Global Acţiuni a pieţelor emergente globale min. 10 ani 2,00% 5,00% 6,14 8,43 3,62 12,28 -11,54 AT0000497268 AT0000796404

* renamed on 8.8.2007(Old name: Raiffeisen-Konvergenz-Rent)

Versiunile curente ale prospectelor publicate pentru fondurile de investiţii sunt prezentate în acest document (incluzând toate schimbările survenite de la publicarea lor iniţială) şi sunt disponibile pe site-ul: www.raiffeisen-international.com. Randamentul este calculat de către Raiffeisen KAG în conformitate cu 

metoda elaborată de OeKB (Österreichische Kontrollbank AG) pe baza datelor furnizate de banca care administrează depozitul (în cazul în care preţul de răscumpărare este suspendat, aceasta utilizează un preţ informativ). Costurile individuale, cum ar fi subscrierea şi taxa de răscumpărare nu au fost incluse în 

calcularea randamentului. În cazul includerii acestor costuri, randamentul va scădea cu totalul sumei constituite din taxa de subscripţie şi din taxa de răscumpărare. Nivelul maxim al taxei de subscripţie şi de răscumpărare poate fi găsit în prospectul simplificat. Randamentul trecut al fondului de investiţii nu 

îndreptăţeşte însă la previziuni asupra rezultatelor viitoare. Randamentul apare ca un procent (fără taxe) în care s-a luat în considerare şi câştigul obţinut din reinvestirea dividendelor. Dorim însă să atenţionăm clienţii ai căror valută naţională diferă de valuta în care lucrează fondul, că randamentul poate să 

crească sau să scadă în funcţie de fluctuaţiile cotaţiei valutare. 
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