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SUPLIMENT  
LA PROSPECTELE DE EMISIUNE 

 
intocmite de 

Societatea de administrare a investitiilor 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Viena 
 

pentru fondurile de investitii aflate sub administrare si mentionate in 
anexa la data de referinta 1 septembrie 2011. 
 
 
 
Acest supliment la prospectele de emisiune se aplic a incepand cu data de 1 septembrie 2011 si a fost 
pregatit în august 2011 avand in vedere Legea 2011 a Fondurilor de Investitii din Austria 
[Investmentfondsgesetz = InvFG] care intra în vigoa re la 1 septembrie 2011. Societatea de administrare  a 
investitiilor (societatea de administrare) sublinia za, cu aprobarea autoritatii pietei financiare din Austria 
[Finanzmarktaufsicht = FMA], faptul ca trimiterile la reglementarile legale realizate in cadrul reguli lor 
fondurilor si prospectelor de emisiune se refera la  InvFG 1993, deoarece regulile fondurilor au fost 
aprobate în functie de reglementarile legale în vig oare la acel moment. Din 1 septembrie 2011, aceste 
referinte sau trimiteri vor fi tratate ca trimiteri  la reglementarile corespunzatoare din InvFG 2011. 
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SECTIUNEA I 
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE INVESTITII  
 
se modifica la sfarsit dupa cum urmeaza: 
 
8. Alte pozitii importante ale membrilor directorat ului si ai consiliului de 

supraveghere 
 
Va rugam sa consultati Anexa pentru lista. 
 

SECTIUNEA II 
FONDUL DE INVESTITII 
 
se modifica dupa cum urmeaza la punctul 4  „Tratamentul fiscal pentru 
investitorii ce sunt contribuabili rezidenti în Aus tria” si punctul c) „Veniturile 
fiscale dupa1 ianurie 2011”, daca este cazul, prin inlocuire dupa cum 
urmeaza:  
 
Tratamentul fiscal pentru veniturile fiscale dupa 1  ianurie 2011 
 
a) DETINERI DE UNITATI DE FOND CA BUNURI PROPRIETAT E PRIVATA 
 
Compensarea integrala a impozitului (impozitare finala), fara obligatia de depunere a declaratiei 
fiscale din partea investitorului 
In masura în care profitul provine din venituri din investitii carora li se aplica impozitul pe veniturile din 
investitii de capital de tip II, si în masura în care beneficiarul profitului distribuit se supune impozitului 
pe veniturile din investitii de capital, agentul local prin care se distribuie profitul va retine impozitul pe 
veniturile din investitii de capital din sumele distribuite (distribuirea provizorie) de catre un fond de 
investitii pentru detinatorii de unitati la suma de platit pentru acele venituri în modul stabilit de lege.În 
aceleasi conditii precum mai sus, veniturile notionale rezultate din detinerea de unitati de fond care 
retin profitul vor fi considerate ca baza de impozitare ca venituri din investitii de capital (KESt) în 
valoarea echivalenta a acestui venit notional distribuit *) 
*) nu se aplica fondurilor care retin integral profitul. 
 
Investitorii individuali nu sunt, in principiu,  supusi vreunei obligatii de declaratie de impunere in 
materie fiscala. Toate obligatiile fiscale ale investitorului vor fi indeplinite si solutionate la deducerea 
impozitului pe castigurile din capital. Aceasta deducere a castigurilor din capital  implica pe deplin 
situatia „neta” in ceea ce priveste impozitul pe venit. 
 
E x ceptii de la situatia ‚neta” 
Situatia „neta” nu se va aplica: 
a) pentrutitlurile de creantacontinute înactiveleunui fond, care sunt exceptate de laprogramul deal II-
leaimpozitul pe câstigurilede capitalîn masura în carenu a fostfacutao declaratieprivind 
optiuneapentruretinerea impozituluipe câstigurile de capital. Astfel de venituritrebuie sa fieîn 
continuaredeclaratepentru impozitul de venit. 
 
b) pentru valori mobiliareîn cadrulactivelorunui fond carenu se încadreaza îndreptulsuverande 
impozitaredin Austria, cu conditia ca titularulsa nufi renuntat la dreptulde a beneficia 
deacordurilepentru evitarea dublei impuneri. Venituri dintitluri de valoaretrebuie sa fiedeclarateîn 
coloanaprivind impozitului pe venitcude la rubrica "Neben 
denangeführtenEinkünftenwurdenEinkünftebezogen, für 
diedasBesteuerungsrechtaufgrundvonanderenDoppelbesteuerungsabkommenEINEMStaatzusteht" 
("venituri în afaraveniturilor caresuntimpozitate de catreun altstat in cadrulacordurilor privind dubla 
impunere“). 
 
Cu toate acestea,deducerea impozituluipe câstigurile de capitalpoate, întoate cazurile,sa 
fiecompensata saurestituita conform articolului §240din CodulFiscaldin Austria. 
[Bundesabgabenordnung = BAO]. 
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Veniturile ordinare ale fondului (dobânzi, dividende) sunt supuse la 25% impozit pe câstiguri de 
capital, dupa deducerea cheltuielilor. Douzeci la suta(20%) din veniturile extraordinare ale fondului 
(castigurile din pretul de vânzarea de actiuni si instrumente financiare derivate colaterale) este, de 
asemenea, obiectul a 25% impozit pe câstigurile de capital. 
 
Pentru exercitiul financiar al fondului incepand dupa data de 30 iunie 2011, baza de impozitare pentru 
veniturile extraordinare ale fondului (actiuni si instrumente financiare derivate) se va majora de la 20% 
la 30%. 
Pentru exercitiul financiar al fondului incepand dupa data de 31 decembrie 2011, baza de impozitare 
pentru veniturile extraordinare ale fondului (actiuni si instrumente financiare derivate) se va majora de 
la 30% la 40%. 
Pentru exercitiile financiare ale fondului incepand dupa data de 31 decembrie 2012, baza de 
impozitare pentru veniturile extraordinare ale fondului din castigurile din pretul obligatiunilor si 
instrumentelor financiare derivate colaterale) va fi extinsa si 50% din totalul veniturile extraordinare va 
fi supusa la 25% impozit pe câstiguri de capital. 
 
Pentru exercitiile financiare ale fondului incepand dupa data de 31 decembrie 2013, 60% din totalul 
veniturile extraordinare va fi supusa la 25% impozit pe câstiguri de capital. 
 
Perioada de speculatie in situatia vanzarii unitatilor de fond: 
 
Perioada de speculatie de un an va ramae aplicabila pentru unitatile de fond achizitionate inainte de 1 
ianuarie 2011 (art. 30 din Legea impozitului pe venit din Austria [Einkommensteuergesetz = EStG] 
inainte de Legea Bugetului 2011 din Austria [Budgetbegleitgesetz]). 
 
Unitatile de fondachizitionatedupa 1 ianuarie2011 suntimpozitatela valoarea de majorarerealizata 
lamomentul vânzariilor. În cazulvânzarilordedupa 1 aprilie2012,custodeleva impuneimpozitul pe 
câstigurilede capitalla sursa, lao ratade25 la suta, pe diferentadintrevaloarea contabila netaîn scopuri 
fiscalesiîncasarile din vânzareaunitatilor de fond. Pentru calculareavalorii contabile neteîn scopuri 
fiscale, veniturile impozitateîn cursulperioadei dedetinerevor crestecosturile de 
achizitiepentrucertificatul unitatii de fond în timp ceplatile impozitului pe castigurile de capital si 
distribuiri vor reducecosturile de achizitie. Pierderilepotfiinvocate înacelasi an calendaristic, împreuna 
cu veniturile pozitivecare rezultadin activelede capital(cu exceptia veniturilor din dobânzide lainstitutiile 
de credit), în cadrul deevaluare a impozitului(prima se aplica la exercitiile anuale contabile care 
începîn anulcalendaristic2013). 
 
O perioada de speculati extinsa se aplica (de exemplu, venitul impozabil este supus impozitarii în 
scopuri de evaluare), în cazul în care unitatile achizitionate dupa 1 ianuarie 2011 sunt vandute înainte 
de unu 1 aprilie 2012. 
 
b) ACTIVELE  
 
Impozitareasidecontarea impozituluipentru unitatile detinute caparte din 
patrimoniulpersoanelor fizice 
 
Pentru persoanele fizice care au venituri din participatiile de capital sau din întreprinderi lucrative 
(proprietar unic, coproprietar), impozitul pe venit pentru veniturile care se supun impozitarii pe 
veniturile din investitii de capital se considera compensat prin retinerea impozitului pe veniturile din 
investitii de capital de tip I si II.  
 
Distribuirile (distribuirile partiale) ale profiturilor din fondurile din Austria si valoarea echivalenta a 
castigurilor de capital din subfondurile din strainatate se vor impozita conform schemei aplicabile de 
taxare. 
 
Pentru exercitiul contabil incepand dupa 31 decembrie 2012, distribuirile si toate distribuirile 
echivalente din veniturile ordinare si extraordinare (toate casitigurile de pret realizate la nivel de fond) 
se vor impozita ca parte din participatiile de capital  (în masura în care acestearezulta dinvenitul 
impozabil). Impozitul- prin retineri scutite dincâstigurilerealizatedinpretulfondului suntposibileîn cele din 
urma pentru exercitiile contabile care începînanul calendaristic 2012. 

 
Castigurile din pretul rezultat din vanzarea unitatilor de fond achizitionate dupa 31 decembrie 2010 
sunt supuse impozitarii in scopul evaluarii (25 procente). Toate veniturile ce au fost deja impozitate vor 
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fi deduse din castigul impozabil. O rata speciala de impozitare de 25 procente va fi aplicata la unitatile 
de fond detinute ca parte din patrimoniul de active al persoanelor fizice ce vor fi vandute dupa 31 
martie 2012 si achizitionate inainte de 1 ianuarie 2011. 

 
Impozitarea si retinerea impozitului pe veniturile din investitii de capital de tip II în cazul 
unitatilor de fond parte a activelor unei persoane juridice 
 
Distribuirile si distribuirile echivante ale veniturilor ordinare (dobanzi, dividende) sunt supuse 
impozitarii. 
Distriburile din castiguri de capital din fondurile din Austria si valoarea echivalenta a castigurilor de 
capital din subfondurile din strainatate se vor impozita conform schemei aplicabile de taxare pentru 
persoane juridice [Körperschaftsteuer = KÖSt]. 
 
Pentru exercitiul contabil incepand dupa 31 decembrie 2012, distribuirile si toate distribuirile 
echivalente din veniturile ordinare si extraordinare (toate casitigurile de pret realizate la nivel de fond) 
se vor impozita ca parte din participatiile de capital  (în masura în care acestearezulta dinvenitul 
impozabil). Impozitul- prin retineri dincâstigurilerealizatedinpretulfondului suntposibileîn cele din urma 
pentru exercitiile contabile care începînanul calendaristic 2012. 
 
Dividendele din strainatate realizate in state membre UE (cu exceptiile actuale (din 6 iule 2009): 
Bulgaria, Irlanda, Cipru), Norvegia, precum si din anumite state terte sunt scutite de la impozitul pe 
venit –persoane juridice. Alte dividende din strainatate vor fi supuse impozitului pe venit persoane 
juridice.  
 
În cazul în care nu exista o declaratie de scutire de impozit conform art. 94 nr. 5 din Legea impozitului 
pe venit (EStG), atunci agentul prin care se distribuie profitul va retine impozitul pe veniturile din 
investitiile de capital sau va utiliza veniturile notionale în cazul fondurilor care retin profitul pentru a 
plati impozitul pe castiguri din capital aferent unitatilor de fond detinute ca parte a activelor. Impozitul 
pe castigurile din investitii de capital retinut si platit in plus autoritatii fiscale poate fi luat în calcul si 
dedus din impozitul pe profitul companiei subiect al evaluarii. 
 
ALTE TIPURI DE PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZ Ă VENITURI DIN PARTICIPAłIILE DE 
CAPITAL 
 
În masura în care anumite tipuri de persoane juridice (de ex. asociatiile) obtin venituri din participatiile 
de capital, aplicarea impozitului pe profitul pentru veniturile din investitiile de capital care se supun 
impozitului pe veniturile din investitii de capital de tip II se considera compensat prin retinerea 
impozitului pe venitul din investitii de capital. Impozitului pe castigurile pentru veniturile din investitiile 
de capital percepute pentru dividende scutite impozitarii este rambursabil. 
 
Fundatiile private sunt in principiu subiectul unui impozit intermediar de 12,5% pentru veniturile din 
investitii de capital care se supun impozitului pe veniturile din investitii de capital de tip II. 
 
Dividendele din strainatate realizate in state membre UE (cu exceptiile actuale (din 6 iule 2009): 
Bulgaria, Irlanda, Cipru), Norvegia, precum si din anumite state terte sunt scutite de la impozitul pe 
profit –persoane juridice. Alte dividende din strainatate vor fi supuse impozitului pe profit persoane 
juridice.  
 
Aplicabil incepand cu evaluarea impozitarii pentru 2011, fundatiile private vor fi principiu subiectul unui 
impozit intermediar de 25% pentru veniturile din investitii de capital care se supun impozitului pe 
veniturile din investitii de capital de tip II. Impozitului pe castigurile pentru veniturile din investitiile de 
capital percepute pentru dividende scutite impozitarii este rambursabil. 
 
Unitatile de fond achizitionate de la 1 ianuarie 2011 sunt supuse impozitarii pentru cresterea 
inregistrata la momentul vanzarii. Incepand cu 1 aprilie 2012 custodele va impozita castigurile de 
capital cu o rata de 25 procente aplicabila dieferentei dintre valoarea neta contabila in scop de 
impozitare si castiguri din vanzarea unitatilor. Pentru determinarea valoarii nete contabile in scop de 
impozitare, venitul impozitat in perioada de detinere va majora costurile de achizitie pentru certificatul 
unitatii in timp ce platile impozitului pe distribuiri sau castiguri de capital va reduce costurile de 
achizitie. 
 
Nota pentru toate persoanele supuse impozitarii:  
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Raportul anual al fondului cuprinde detalii privind impozitarea distribuirilorsi distribuirilor –
echiovalemnte venitului. 
sau castiguri de capital  
 
SECTIUNEA III 
BANCA CUSTODE 
 
se modifica la punctul 2 „Detalii ale contractului cu societatea de administrare a 
fondului de investitii si valoarea remuneratiei cat re banca custode, în cazul în care 
aceasta revine fondului de investitii” incepand cu a doua fraza supa cum urmeaza: 
 
Conform Legii fondurilor de investitii din Austria, banca custode este responsabila pentru 
administrarea activelor fondului de investitii si administrarea conturilor de lichiditati si depozitelor 
fondului de investitii. Din aceasta perspectiva, aceasta va garanta ca suma echivalenta este 
transferata imediat pentru tranzactiile privind activele fondului de investitii si ca veniturile fondului de 
investitii sunt utilizate in conformitate cu prevederile Legii fondurilor de investitii si regulile fondului. 
 
Mai mult, banca custode este responsabila pentru urmatoarele: 
 

o Evaluarea si determinarea pretului (inclusiv retinerile cu titlu de impozit) 
o Monitorizarea conformitatii cu prevederile constitutive 
o Administrarea registrului detinatorilor de unitati, unde este cazul 
o Distribuirea profitului in baza deciziei societatii de administrare asupra investitiilor de capital 
o Emiterea si rascumpararea unitatilor 
o Facturarea in baza contractului (incluzand  transmiterea certificatelor), unde este cazul 

 
Plata remuneratiei ce revine societatii de administrare a fondului de investitii conform regulilor 
fondului pentru aceasta administrare, precum si rambursarea cheltuielilor efectuate în legatura cu 
administrarea trebuie efectuate de catre banca custode din conturile fondului de investitii. Din 
aceasta perspectiva, banca custode va actiona numai in baza instructiunilor primite de la societatea 
de administrare. 
 
In continuare, o sectiune suplimentara va fi adauga ta 
 
SECTIUNEA IV 
INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA 
 
1. Principiile politicii de vot la adunarile action arilor 
 
1.1. Drepturile actionarilor 
 
Societatea de administrarea a fondului de investitii este adepta drepturilor uniforme de vot, conform 
principiului „o actiune, un vot”. Aceasta respinge drepturi multiple de vot pentru anumite grupuri de 
investitori, precum si categoriile  de unitati cu drepturi limitate de vot, promovand tratamentul egal al 
tuturor actionarilor. Orice masuri care limiteaza drepturile actionarilor sunt strict respinse.  
1.2. Raportul de activitatesi situatiile financiare  anuale 
 
Raportul societatii trebuie sa furnizeze, cu o transparenta absoluta, situatia financiara a societatii. 
Daca societatea de administrare a fondului de investitii considera ca reglementarile contabile 
aplicabile nu au fost respectate sau au fost aplicate in mod insuficient, se va abtine de la vot sau, daca 
va fi necesar, va vota impotriva acesteia.  
 
1.3. Auditori 
 
Auditorii trebuie sa auditeze in mod obiectiv situatiile financiare anuale  si, de aceea trebuie sa fie 
independenti fata de societatea pe care o auditeaza. Societatea de administrare a fondului de investitii 
va vota impotriva numirii auditorului daca exista dubii rezonabile cu privire la independenta acestuia.  
 
1.4. Consiliul de Administratie/Consiliul de suprav eghere  
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Societatea de administrare a fondului de investitii va sustine numirea membrilor consiliului de 
supraveghere care s-au remarcat prin calificari profesionale deosebite si prin impartialitate.  
 
Remunerarea membrilor consiliului de supraveghere 
 
Societatea de administrare a fondului de investitii va suporta remunerarea membrilor consiliului de 
supraveghere care isi indeplinesc sarcinile si sunt la curent cu situatia societatii.  
Pentru societatile al caror sistem de conducere nu face o diferenta clara intre management si 
conducere, societatea de administrare a fondului de investitii va sustine modele de remuneratie care 
sunt legate de dezvoltarea pe termen lung a societatii.  
 
Aprobarea 
 
Societatea de administrare a fondului de investitii  va vota impotriva aprobarii actiunilor membrilor 
consiliului de administratie si/sau consiliului de supraveghere in urmatoarele cazuri: 

• In cazul in care exista dubii importante cu privire la performantele 
consiliului de administratie si/sau al consiliului de supraveghere, de exemplu performante de 
afaceri slabe repetate raportat la performantele ramurii  

• Comportament nepotrivit din partea membrilor consiliului de administratie 
si/sau ai consiliului de supraveghere, comportament ce genereaza consecinte juridice  
 

1.5. Masuri privind capitalul 
 
Majorarea capitalului 
Societatea de administrare a fondului de investitii va aproba majorarea capitalului daca aceasta 
masura sporeste sansele societatii de a avea succes pe termen lung.  
 
Programe de rascumparare a capitalurilor proprii 
Societatea de administrare a fondului de investitii  va aproba solicitarea de implementare a unui 
asemenea program in orice situatie in care rascumparearea este in interesul actionarilor si 
investitorilor fondului. Societatea va vota impotriva unui asemenea program daca rascumpararea 
reprezinta o masura defensiva sau daca programul reprezinta o incercare de a consolida pozitia 
conducerii.  
 
1.6. Fuziuni si achizitii  
 
Societatea de administrare a fondului de investitii decide asupra fuziunilor si achizitiilor pentru fiecare 
caz in parte. Tratamentul corect si echitabil al actionarilor reprezinta conditia pentru fuziune /achizitie. 
In general, societatea de administrare a fondului de investitii  va vota in favoarea fuziunilor si a 
achizitiilor,  

• Daca pretul oferit pentru achizitie reprezinta pretul corect al pietii sau 
daca este probabil ca un pret mai mare nu va fi atins 

• Daca o valoare adaugata, de exemplu, prin sporirea eficientei, este 
recunoscuta 

• Daca se recunoaste o strategie care promite succes pe termen lung 
 
1.7. Reguli generale  
 
Exercitarea dreptului de vot in acord cu politica d e investitii a portofoliului de active 
Societatea de administrare a fondului de investitii isi exercita dreptul de vot luand in considerare si 
scopurile investitiei si criteriile portofoliului de active. De exemplu, atunci cand isi execita dreptul de 
vot, criteriile de ordin etic, social si/sau de mediu sunt luate in considerare cu privire la sustenabilitatea 
fondului.  
 
Exercitarea dreptului la vot printr-un mandatar sau  printr-un manager extern al fondului  
Ca si mandatar, banca custode isi exercita dreptul de vot supunandu-se specificatiilor dreptului de vot, 
specificatii emise exclusiv pe baza instructiunilor furnizate de societatea de administrare a fondului de 
investitii. 
Un suport profesional al actionarilor sustine societatea de administrare a fondului de investitii prin 
recomandari de vot in timpul procedurii independente de luare a deciziilor.   
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Daca, in anumite cazuri, societatea de administrare a fondului de investitii  autorizeaza terti, cum ar fi 
investitori institutionali (fiind inclus in scopul specializarii lor sau fonduri majore de investitii) sa exercite 
dreptul de vot in numele societatii, acesti terti vor trebui sa exercite dreptul de vot in acord cu 
instructiunile specifice ale societatii de administrare a fondului de investitii  si in interesul respectivului 
fond. 
 
Daca, in timp ce se folosesc prevederile sectiunii § 28  din InvFG, societatea de administrare a 
fondului de investitii imputerniceste un manager extern de fond cu administrarea portofoliului de 
active, managerul extern trebuie sa isi exercite intotdeauna votul in interesul detinatorilor de unitati.  
 
Conflicte de interese 
Societatea de administrare a fondului de investitii va depune diligente pentru a evita conflictele de 
interese rezultand din exercitarea drepturilor de vot in scopul solutionarii sau guvernarii acestor 
conflicte de interese in interesul investitorilor. (De exemplu, un conflict care rezulta din procedura de 
vot dintre aceasta si o companie afiliata controlata direct sau indirect). 
 
2. PLANGERI 

 
Informatii despre procedura prin care detinatorii de unitati  pot depune plangeri este disponibila pe 
site-ul societatii de administrare a fondului de investitii la adresa:  
www.rcm.at (meniu Company, submeniu Corporate Governance) 
 
3. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Detinatorii de unitati pot gasi informatii despre solutionarea conflictelor de interese pe site-ul societatii 
de administrare a fondului de investitii la adresa:  
www.rcm.at (meniu Company, submeniu Corporate Governance) 
 
4. EXECUTAREA OPTIMA A DECIZIILOR DE TRANZACTIONARE   
 
Executarea optima a deciziilor de tranzactionarea este supusa urmatoarelor principii:  

4.1. Alegerea brokerilor 
 
Alegerea partenerilor de tranzactionare (brokeri) carora sa le fie transmise ordinele, se va face pe 
baza unor criterii predefinite si dupa o prealabila consultare cu banca custode. Dupa inceperea 
relatiilor de afaceri, partenerii de tranzactionare sunt supusi unor revizuiri periodice de catre societatea 
de administrare a fondului de investitii. Vor fi avute in vedere, in special, urmatoarele criterii : 
 

• Viteza de executie 
• Volumul tranzactionat 
• Abilitatea de a indeplini ordinele intocmai si la timp 
• Asigurarea executarii optime a ordinelor 
• Informatii pentru piata si fluxuri (informatii de ordin tehnic) 
• Access  la informatii fundamentale privind piata, servicii de cercetare 
• Reputatia brokerului 

 
In mod inerent, partenerii nostri de tranzactionare au propriile Proceduri sau Politici de Buna Practica  
pentru a putea furniza in mod consecvent cele mai bune rezultate.  
 
Partenerii de tranzactionare care – in urma unor analize interne – indeplinesc criteriile predefinite 
pentru a fi considerati parteneri de tranzactionare de incredere, sunt adaugati in lista de brokeri a 
societatii de administrare a fondului de investitii pentru clasa de instrumente corespunzatoare. La 
selectarea partenerului de tranzactionare individual pentru anumite tranzactii, societatea de 
administrare a fondului de investitii va lua in considerare criteriile de indeplinire enumerate mai jos, 
pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil. 

4.2. Criterii de executare 
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Cu privire la tranzactiile concrete, urmatoarele criterii sunt relevante pentru a obtine, in mod 
consecvent, cele mai bune rezultate pe termen lung, rezultate de executare referitoare la fond sau la 
portofoliu: 
 

• Procent/pret 
• Costuri 
• Tipul si scopul ordinului 
• Viteza de executare 
• Probabilitatea de executare si inchidere 

 
Aceasta nu reprezinta o lista exhaustiva de criterii de indeplinire. Alte criterii, factori care denota 
calitatea, pot exista in afara acestor criterii, factori ce sunt de asemenea luati in considerare in 
alegerea modalitatii de executare a ordinului.  
 
Criteriile relevante, precum si caracteristici care au legatura cu acestea pot avea ponderi diferite, in 
functie de tipul de tranzactie si grupul de instrumente financiare. Privitor la performanta individuala a 
managementului portofoliului aferent clientilor individuali, relevant este cel mai bun rezultat raportat la 
cheltuielile totale.Societatea de administrare a fondului de investitii va efectua tranzactii  in asa fel 
incat cel mai bun rezultat posibil este de asteptat, in timp, luandu-se in considerare imaginea de 
ansamblu.  
 
Luand in considerare cadrul fondului si cel al managementului portofoliului individual, clientul poate 
preciza locul de executare pentru o tranzactie individuala; in acest caz, societatea de management al 
capitalului este exonerata de obligatia sa de a executa ordinul in conformitate cu Politica sa de Buna 
Executie.Societatea de administrare a fondului de investitiinoteaza, in mod expres, ca prin intermediul 
instructiunii emise de client, societatea de administrare a fondului de investitiipoate fi impiedicata sa 
obtina cel mai bun rezultat posibil pentru client, in cadrul oferit de de Politica de Buna Executie. 
 
In cazul unor circumstante exceptionale (de exemplu, deranjamente de ordin tehnic la locurile 
individuale de executare)societatea de administrare a fondului de investitii poate fi nevoita sa deroge 
de la principiile stabilite in aceasta Politica de Buna Executie. In ciuda acestui fapt, politica de investitii 
de capital va urmari obtinerea celui mai bun ordin de executare.  
 
In anumite circumstante, tranzactiile pentru un fond ar putea fi facute impreuna cu tranzactiile pentru 
alte fonduri sau impreuna cu tranzactii in contul propriu al societatii de administrare a fondului de 
investitii. Alocarile se vor face in conformitate cu principiile determinate anterior pentru executiile 
partiale. 
 
Societatea de administrare a fondului de investitiiva efecuta o verificare a conformitatii pietei dupa 
incheierea fiecarei tranzactii. Dupa implementarea verificarii, orice anomalii care depasesc parametrii 
definiti anticipat, vor fi remediate de catre salariatii nostri. 

4.3. Locul executarii 
 
Actiuni/obligatiuni/derivate tranzactionate la bursa/credit default swaps and CDs 
Ca principiu, tranzactiile pot fi efectuate nu numai pe pietele reglementate cum ar fiMultilateral Trading 
Facilities (MTFs),ci si prin intermediul altor locuri de executie (de exemplu, tranzactii OTC). Daca 
tranzactiile sunt incheiate de catre partenerii de tranzactionare, selectarea unui broker pentru o 
tranzactie specifica se va face din lista existenta de brokeri, luand in considerare criteriile de 
executare prezentate mai sus.  
 
Tranzactiile pentru diferitele clase de obligatiuni sunt de obicei incheiate prin intermediul platformelor 
de tranzactionare sau direct cu cealalta parte. Criteriile preponderente sunt determinate la alegerea 
procentului/pretului pentru tranzactiile incheiate prin intermediul platformelor de tranzactionare. 
Probabilitatea celei mai mari alocari posibile in particular este luata in considerare la emisiunea initiala 
a obligatiunilor. 
Cele ce urmeaza pot fi adaugate la criteriile mentionate mai sus, criterii pentru clasele de instrumente 
pentru actiuni, derivate tranzactionate la bursa, fonduri tranzactionate la bursa (EFT) si marfuri 
tranzactionate prin bursa (ETC): 
O diferentiere fundamentala poate fi facuta cu privire la modalitatea in care lichiditatea fiecaruia dintre 
aceste instrumente este structurata. Daca lichiditatea este relativ mare, criteriul procent/pret si criteriul 
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vitezei de executare primesc o valoare mai mare. Daca lichiditatea este mai scazuta, o mai mare 
greutate este data tipului si scorului comenzii, precum si probabilitatii de executare si incheiere.  
 
Clasele de instrumente discutate la acest subpunct beneficiaza de propria lista de brokeri.  
 
Instrumente de piata monetara (incluzand obligatiunile pe termen scurt)/depozite 
Depozitele sunt intotdeauna executate pentru fonduri oferite public in sectorul Raiffeisen Austria. 
Urmatoarele conditii sunt avute in vedere, in mod deosebit, la alegerea unei contrapartide. 
Observatiile de mai sus se aplica, de asemenea, obligatiunilor care, din perspectiva fondurilor de 
investitii, sunt calificate de instrumente ale pietei monetare din cauza termenului lor scurt. 
 
Tranzactii de curs valutar/FX forward  
Tranzactiile de curs valutar/FX forward sunt intotdeauna executate prin intermediul Raiffeisen Bank 
International AG. 
 
 
Urmatoarele puncte sunt amendate in Anexa prospectu lui: 
 
6) Alte functii principale ale membrilor Directorat ului si ai Consiliului de supraveghere 

 

Conducere 
 
Mathias Bauer 

Directorat 
Ing. Wiehsböck Privatstiftung, 1170 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului incepand 
cu 16 august 2010  

 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna (Financiar, 
Resurse Umane,Relatii publice, Juridic, Taxe, Control intern) 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului sau alt 
semnatar autorizat incepand cu 2 septembrie 2008 

Director executiv 
RVCM GmbH, 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau alt semnatar 
autorizat incepand cu 26 martie 2009 

 
Raiffeisen International Fund Advisory G.m.b.H., 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau alt semnatar 
autorizat incepand cu 1 septembrie 2002 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Immobilien Kapitalanalge-Gesellschaft m.b.H., 1010 Vienna 
Presedinteincepand cu 11 octombrie 2008 

 

Gerhard Aigner  

Director executiv 
Raiffeisen International Fund Advisory G.m.b.H., 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau alt semnatar 
autorizat incepand cu 1 ianuarie 2010 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Immobilien Kapitalanalge-Gesellschaft m.b.H., 1010 Vienna 
Vice-Presedinte incepand cu 6 decembrie 2003  

 

Dieter Aigner 

Director executiv 
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatura 
dubla incepand cu 1 octombrie 2008 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen e-force GmbH, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 8 iulie 2011 

 

 

Consiliul de Supraveghere 

Gerhard Grund, Presedinte 
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Directorat 
Raiffeisen Centrobank AG, 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului sau semnatura 
dubla incepand cu 1 ianuarie 2002 

Consiliul de 
Supraveghere 

Centrotrade Holding AG, 1010 Vienna 
Vice-Presedinte incepand cu 16 iunie 2005 

 GOA Corporate Invest AG in Abwicklung, 1010 Vienna 
Presedinte incepand cu 17 mai 2003 

 Go Equity Mittelstandsfinanzierungs AG in Abwicklung, 1010 Vienna 
Vice-Presedinte incepand cu 24 noiembrie 2005  

 Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft, 1015 Vienna 
Presedinte incepand cu 5 septembrie 2002 

 

Arndt Hallmann, Vice-Presedinte  

Directorat 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 8010 Graz (Treasury) 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului sau semnatura 
dubla incepand cu 1 iulie 2007 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 17 iunie 2008 

 Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 24 aprilie 2008 

 

Regina Reitter, Vice-Presedinte  

Director executiv 

“AKTUELL” Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst Gesellschaft m.b.H., 
1020 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatura 
dubla incepand cu1 ianuarie 2006 

 
Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH, 1020 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatura 
dubla incepand cu1 ianuarie 2006 

Semnatar autorizat 

RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, 1020 
Vienna (Investitii si Produse de pensii) 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului sau 
semnatura dubla incepand cu 1 ianuarie 2006 

 

Manfred Bayer  

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 30 decembrie 2003  

 

Sefan Grünwald  

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 5 aprilie 2008 

 

Martin Hager  

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Immobilien Kapitalanalge-Gesellschaft m.b.H., 1010 Vienna 
Membru incepand cu 1 martie 2008 

 Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 28 octombrie 2004 

Semnatura autorizata 
Raiffeisen International Fund Advisory G.m.b.H., 1010 Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatura 
dubla incepand cu2 decembrie 2005 

 

Michaela Keplinger-Mitterlehner 

Directorat Obermair Privatstiftung, 4501 Neuhofen 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului incepand 
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cu 3 iunie 1999 

 

Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
Aktiengesellschaft, 4020 Linz 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al 
directoratului incepand cu 21 august 2007  

 

RB Linz-Traun Verwaltungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung, 4020 Linz 
Vice-Presedinte avand drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al 
directoratului incepand cu 27 noiembrie 2008  

 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, 4020 Linz 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al 
directoratului sau semnatar autorizat incepand cu 30 aprilie 2008 

Consiliul de 
Supraveghere 

Energie AG Oberösterreich, 4021 Linz Postal Box 
Membru incepand cu 8 iulie 2008  

 PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, 4020 Linz 
Membru incepand cu 7 iulie 2007  

 
Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 1 decembrie 2009  

 Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 29 decembrie 2009  

 
bankdirekt.at AG, 4020 Linz 
Vice-Presedinte incepand cu 13 noiembrie 2007 

 

Sylvia Kubicek 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 5 aprilie 2008  

 

Rudolf Könighofer 

Directorat 
Internationale Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt, 7000 Eisenstadt 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu Presedintele sau Vice-
presedintele incepand cu 1 iunie 2011  

 

Raiffeisen – Bezirksbank – Jennersdorf registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung, 8380 Jennersdorf 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu Presedintele sau Vice-
presedintele incepand cu 18 iunie 2009 

 
Raiffeisen – Einlagensicherung Burgenland eGen, 7000 Eisenstadt 
drept de reprezentare cumulativ cu Presedintele sau Vice-presedintele 
incepand 14 mai 2009  

 
Raiffeisenbezirksbank Oberpullendorf eGen, 7350 Oberpullendorf 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu Presedintele sau Vice-
presedintele incepand 28 iunie 2010  

 

Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 7000 Eisenstadt 
Vice-presedinte avand drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al 
directoratului incepand cu 1 septembrie 2009 

Dircetor General 

Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 7000 Eisenstadt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu1 decembrie 2004 

Consiliul de 
Supraveghere 

RSC Raiffeisen Daten Service Center GmbH, 1190 Vienna 
Membru incepand cu 26 februarie 2008  

 Raiffeisen Informatik GmbH, 1020 Vienna 
Membru incepand cu 26 iulie 2005  

 Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 15 septembrie 2009  

 Raiffeisen Versicherung AG, 1029 Vienna 
Membru incepand cu 10 iunie 2009  
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Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 14 octombrie 2009  

 Raiffeisen e-force GmbH, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 7 septembrie 2005  

Semnatar autorizat 
RBE Holding e. Gen., 7000 Eisenstadt 
incepand cu 1 octombrie 2008 impreuna cu presedintele sau vice-
presedintele 

 

Mag. Georg Messner 

Directorat 

Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al directoratului sau 
semnatar autorizat incepand cu 18 februarie 2008 

Director executiv 
RAIFFEISEN – VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH., 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008 

 
RB Verbund GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 28 mai 2011  

 
RBK GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 7 mai 2011  

 
RLB Beteiligungsmanagement GmbH, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008  

 
RLB Innopart Beteiligungs GmbH, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008 

 
RLB Unternehmensbeteiligungs GmbH, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008 

 
RLB Verwaltungs GmbH, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008 

 
RS Beteiligungs GmbH, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 1 iulie 2008 

 
Raiffeisen Versicherungsmaklergesellschaft m.b.H., 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 2 februarie 2007  

Director General 

Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 9020 Klagenfurt 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 18 februarie 2008  

Consiliul de 
Supraveghere 

“UNSER LAGERHAUS” WARENHANDELS-GESELLSCHAFT m.b.H., 
9020 Klagenfurt 
Vice-presedinte incepand cu 2 iulie 2008  

 Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 18 decembrie 2001  

 
Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 3 mai 2002  

 Raiffeisen e-force GmbH, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 8 iulie 2011  

 
Valida Holding AG, 1020 Vienna 
Membru incepand cu 26 septembrie 2008  

 

Johann Schinwald 
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Directorat 

RAIFFEISEN REALITÄTEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung, 5020 Salzburg 
Presedinte avand drept de reprezentare cumulativ cu vice-presedintele, alt 
membru al directoratului sau semnatar autorizat incepand cu 28 aprilie 
2009 

Director General 

Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung, 5020 Salzburg (Private and Commercial Clients) 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 22 septembrie1989  

Consiliul de 
Supraveghere 

BVG Liegenschaftsverwaltung GmbH, 5020 Salzburg 
Membru incepand cu 10 iunie 1998 

 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH, 5020 Salzburg 
Membru incepand cu 20 aprilie 1995  

 Raiffeisen Salzburg Vorsorge GmbH, 5020 Salzburg 
Membru incepand cu 12 august 2010  

 Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Vice-presedinte incepand cu 5 septembrie 2000  

 Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 7 octombrie 1994  

 

Gobert Sternbach 

Directorat 
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 6020 Innsbruck 
Membru avand drept de reprezentare cumulativ cu alt membru al 
directoratului sau semnatar autorizat incepand cu 29 iunie 2002  

Director executiv 
Livera Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H., 6020 Innsbruck 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 7 mai 1996  

 
RLB Beteiligung Ges.m.b.H., 6020 Innsbruck 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 11 iunie 1996  

Consiliul de 
Supraveghere 

Alpenbank Aktiengesellschaft, 6020 Innsbruck 
Membru incepand cu 7 iulie 2004  

 Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 5 septembrie 2000 

 

Friedrich Schiller 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Immobilien Kapitalanalge-Gesellschaft m.b.H., 1010 Vienna 
Membru incepand cu 2 aprilie 2004  

 
Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 30 decembrie 2003  

Semnatar autorizat 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1010 
Vienna 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 13 aprilie 2000  

 

Anton Trojer 

 

Consiliul de 
Supraveghere 

Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, 1010 Vienna 
Membru incepand cu 4 iunie 2009  

 Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1030 Vienna 
Membru incepand cu 8 aprilie 2009  

Semnatar autorizat 

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 6901 Bregenz 
Postal Box 
drept de reprezentare cumulativ cu alt director executiv sau semnatar 
autorizat incepand cu 20 decembrie 1993  
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Dr. Heinz Macher Dr. Martin Jethan 
Authorized Signatory Authorized Signatory 
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ANEXA: LISTA FONDURILOR AFECTATE DE SUPLIMENTUL LA PROSPECTUL DE 
EMISIUNE 
 
Centropa-Aktien R 16 Fund 
Concorde Cuvee Fund of Fund R 180 Fund 
Copernic Global Fund R 192 Fund 
Dachfonds Südtirol R 201 Fund 
DURA11_1 R 202 Fund 
DURA11_2 R 203 Fund 
DURA3_1 R 210 Fund 
DURA3_2 R 211 Fund 
DURA7_1 R 212 Fund 
DURA7_2 R 213 Fund 
FlexProtection Active Fund R 214 Fund 
Global Protected R 215 Fund 
Kathrein Arche Noah Fund *) R 216 Fund 
Kathrein Corporate Bond *) R 217 Fund 
Kathrein Duration Flex Euro Government Bond *) R 218 Fund 
Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund *) R 219 Fund 
Kathrein Euro Bond *) R 220 Fund 
Kathrein Euro Core Government Bond *) R 221 Fund 
Kathrein Euro Inflation Linked Bond *) R 227 Fund 
Kathrein European Equity *) R 231 Fund 
Kathrein Global Bond *) R 32 Fund 
Kathrein Max Return *) R 45 Fund 
Kathrein Opportunity Protect 2012 *) R 5 Fund 
Kathrein Opportunity Protect USD 2013 *) R 51 Fund 
Kathrein Q.I.K. 100 *) R 53 Fund 
Kathrein Q.I.K. 15 USD *) R 55 Fund 
Kathrein Q.I.K. 25 *) R 6 Fund 
Kathrein Q.I.K. 50 *) R 770 Fund 
Kathrein Q.I.K. 70 *) R 8 Fund 
Kathrein Risk Optimizer *) R 88 Fund 
Kathrein SF13 *) R 9 Fund 
Kathrein SF29 *) R2 Euro Corporates 
Kathrein US Dollar Bond *) R2 Euro Credit 
Kathrein US Equity *) R2 Eurobond 1-3 
Kathrein Yield+ *) R2 Eurobond All 
N 192 Ostarrichi-Fonds R2 Mündel Rent 
ORS DUO *) R2 Private Portfolio 
Pension-Equity F1 R2 Total Return Portfolio 
Pension-Income C1 Raiffeisen § 14 Mix 
Prosperity Fonds progressiv *) Raiffeisen § 14 MixLight 
R-2012 Spezial Raiffeisen § 14 Rent 
R-VIP 10 Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced 
R-VIP 100 Raiffeisen Active Equities 
R-VIP 12 Raiffeisen Active Commodities 
R-VIP 24 Raiffeisen Asia Equities 
R-VIP 35 Raiffeisen Czech Click Fund 
R-VIP 50 Raiffeisen CZK LifeCycle Fund 2040 
R-VIP 75 Raiffeisen Dollar ShortTerm Bonds 
R-VIP Classic Aktien Raiffeisen Dynamic Bonds 
R 130 Fund Raiffeisen EmergingMarkets Equities 
R 15 Fund Raiffeisen EmergingMarkets 
LocalBonds 
Raiffeisen EmergingMarkets Bonds Raiffeisen-Ceský fonds konzervativnich investic 
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Raiffeisen Energy Equities Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds 
Raiffeisen-Energie-Garantiefonds Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds 
Raiffeisen Ethics Equities Raiffeisen 304 – Euro Corporates 
Raiffeisen-EU-Spezial-Rent Raiffeisen 305 – Non-Euro Equities 
Raiffeisen Eurasia Equities Raiffeisen 307 – Short Term Investments 
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds Raiffeisen 308 – Euro Equities 
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08 Raiffeisen 309 – Euro Core Gov. Bonds 
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 09 Raiffeisen 311 
Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014 Raiffeisen 311 – Euro MM Plus 
Raiffeisen Euro Corporates Raiffeisen 312 
Raiffeisen Euro Bonds Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower 
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Bonds Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked 
Raiffeisen European Equities Raiffeisen 315 
Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08 Raiffeisen 317 – Absolute Return 1 
Raiffeisen European HighYield Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration 
Raiffeisen European SmallCap Raiffeisen 323 – Euro VA Trend Follower 
Raiffeisen EuroPlus Bonds Raiffeisen 332 – Hedge FoF Diversified 
Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008 Raiffeisen 333 – Active Alpha 
Raiffeisen Global Equities Raiffeisen 334 – Total Return 1 
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Raiffeisen 336 – GTAA Overlay 
Raiffeisen Global Mix Raiffeisen 338 – Strategic Allocation Master A.R. 
II 
Raiffeisen Global Bonds Raiffeisen 339 – Systematic Directional Trading 
Raiffeisen HealthCare Equities Raiffeisen 343 – Euro Credit 2013 
Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds Raiffeisen 346 – Euro Credit 2015 
Raiffeisen-Hedge-Dachfonds Raiffeisen 372 – GTAA Plus 
Raiffeisen-Inflation-Shield Raiffeisen 902 – Treasury Zero II 
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds Raiffeisen 904 – Treasury Alpha 
Raiffeisen Infrastructure Equities Raiffeisen Centropa Regional Mix 
Raiffeisen-LaufzeitenStrategie-2015 Raiffeisen Short Term Strategy 
Raiffeisen-MultiAsset-Strategies Raiffeisen Short Term Strategy Plus 
Raiffeisen-OK-Rent Raiffeisenfonds Bonds 
Raiffeisen Austrian Equities Raiffeisenfonds Income 
Raiffeisen-Österreich-Rent Raiffeisenfonds Security 
Raiffeisen Eastern European Equities Raiffeisenfonds Growth 
Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds RPIE 
Raiffeisen Eastern European Bonds UNIQA Eastern European Debt Fund 
Raiffeisen Pacific Equities UNIQA Emerging Markets Debt Fund 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003 UNIQA European High Grade Bond 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004 UNIQA High Yield Fund 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005 UNIQA Portfolio 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006 UNIQA World Selection 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007 WALSER Euro Cash 
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008 WALSER Valor 
Raiffeisen Russia Equities ZKV-Index 
Raiffeisen-Stabilitätsfonds  
Raiffeisen Technology Equities  
Raiffeisen Top Dividend Equities  
Raiffeisen TopSelection Guarantee Fund  
Raiffeisen US Equities  
Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds  
Raiffeisen-Ceský akciový fond *) Functia banca custode: 
Raiffeisen-Ceský balancovany fond Kathrein & Co Privatgeschäftsbank AG, Vienna 


