
Informaţii cheie destinate investitorilor
Prezentul document oferă informaţii cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informaţiile vă sunt prezentate conform legii pentru
a vă ajuta să înţelegeţi natura și riscurile unei investiţii în acest fond. Sunteţi invitaţi să îl citiţi pentru a putea lua o decizie în cunoștinţă de cauză dacă să investiţi sau nu.

C-QUADRAT Active PLUS
Acest Fond este administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Managementul Fondului: Impact Asset Management GmbH

Cod ISINData lansăriiValuta
Tranșei

Valuta
fondului

Tranşă

AT000072007302.02.2001EUREURISIN plătibil (A)
AT000072008102.02.2001EUREURISIN tezaurizat (T)
AT0000A0K25815.09.2010EUREURISIN valorificabil intern/extern

(VTIA)

■ Obiective și politica de investiţii
C-QUADRAT Active PLUS este un fond mixt (echilibrat) și are ca obiectiv de investiții, pe termen lung, creșterea capitalului cu preluarea unor riscuri mai mari. Se investește cel
puțin 51 % din activele sale în unități ale altor fonduri de investiții. În plus, poate, de asemenea, să investească în alte valori mobiliare, printre care, obligațiuni emise de state,
companii sau emitenti supranaționali și instrumente ale pieței monetare, precum și in depozite la vedere sau care pot fi lichidate înainte de scadență. Investițiile în fondurile de
piață monetară, respectiv în fonduri similare de piață monetară sunt limitate la 49 % din activele fondului. Investițiile în fonduri de investițiile sunt selectate în baza unei abordări
cantitative și calitative.
Fondul este administrat în mod activ fără raportare la un indice de referință.
Fondul poate investi in cadrul strategiei de investiţii în instrumente financiare derivate şi poate utiliza instrumente derivate pentru acoperirea riscului (hedging). În cazul categoriei
A, veniturile fondului de 15.02. sunt distribuite. Distribuirile din fondul de substanţă cat şi distribuirile intermediare sunt, de asemenea, posibile. Pentru toate celelalte categorii de
titluri de participare, veniturile sunt reţinute in fond şi creşte valoarea titlurilor de participare.
Deţinătorii titlurilor de participare - supuşi unei suspendări din cauza unor circumstanţe excepţionale – pot să solicite zilnic, răscumpărarea titlurilor de participare de la banca
custode la preţul de răscumpărare aplicabil.

■ Profilul de risc şi de randament al investiţiei

Profilul risc-beneficiu se referă la trecut şi nu se poate lua în considerare ca indiciu pentru viitorul profil risc-beneficiu. O clasificare în categoria 1 nu înseamnă că sistemul este
lipsit de riscuri. Clasificarea de risc se poate schimba în decursul timpului. În funcţie de fluctuaţiile anterioare ale fondului sau ale unui portofoliu similar sau în cazul aplicării unei
delimitări a riscurilor, se realizează o clasificare a riscurilor în categoria 5.

Riscuri care nu au fost cuprinse în clasificarea de risc şi totuşi sunt semnificative pentru fond:
Risc de creditare: Fondul investeşte o parte din activele sale (direct sau prin intermediul derivatelor de credit) în obligaţiuni şi/sau instrumente de piaţă financiară. Există riscul
ca emitenţii corespunzători să intre în incapacitate de plată (respectiv, ca incapacitatea lor de plată să se agraveze). Aceste obligaţiuni şi/sau instrumente de piaţă financiară (sau
derivate de credit) pot astfel să-şi piardă parţial sau integral valoarea.
Risc privind lichidităţile: există riscul ca o poziţie să nu poată fi înstrăinată la timp la un preţ corespunzător. Acest risc poate conduce şi la o suspendare a răscumpărării
certificatelor de acţiuni.
Riscul de contra-parte: Fondul încheie tranzacţii cu diferite părţi contractante. Există riscul ca aceşti parteneri contractuali, ca urmare a insolvabilităţii, să nu îşi poată onora
obligaţia faţă de fond.
Risc operaţional, risc de depozitare: Există riscul de pierderi, produse din cauza unor probleme privind procese/sisteme interne sau a unor fenomene externe (de exemplu,
catastrofe naturale). În cazul depozitelor, există riscul de pierdere a activelor fondului. Acesta poate rezulta în urma insolvenţei, a unei neglijenţei sau acţiunii necorespunzătoare
a depozitarului, sau al unui sub-depozitar.
Riscuri la utilizarea derivatelor: Fondurile pot utiliza tranzacţiile cu derivate nu doar pentru asigurare, ci şi ca instrument activ de investiţie. Astfel, creşte riscul unei oscilaţii a
valorii fondului.
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■ Comisioane şi cheltuieli
Comisionele plătite de un investitor sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile de funcţionare ale fondului. De asemenea sunt incluse şi cheltuielile de comercializare şi distributie
a titlurilor fondului. Aceste comisioane şi cheltuieli reduc creşterea potenţială a investiţiei.

costurile unice înainte şi după lansare

Adaosuri de emitere 5,25 %

şi rabaturi de răscumpărare 0,00 %

Aceasta este suma maximă care ar putea fi retrasă din investiția dvs. înainte de a fi investită/înainte ca veniturile investiției dvs. să fie plătite. Comisioanele actuale pot fi
solicitate de la biroul de vânzări. Adaosurile de emitere și rabaturile de răscumpărare specificate mai sus sunt comisioane ce vor fi percepute de Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.. După cum se menționează în prospect, biroul de vânzări poate percepe, de asemenea, taxe de intrare (de intermediere / de vânzări
/ taxe start-up) ca procent din suma investită. Informații suplimentare despre acest lucru sunt disponibile la biroul de vânzări sau - dacă este cazul - conținute în documentația
juridică suplimentară obligatorie, care este furnizată investitorului în conformitate cu reglementările legale din țara respectivă de distribuție și semnată de investitor.

Cheltuielile care sunt deduse în cursul anului din fond

Cheltuielile de funcţionare (curente) 2,46 %

Valoarea „Cheltuielilelor curente“, calculate la 31.12.2021 se bazeaza pe cheltuielile aferente celor 12 luni anterioare. „Cheltuielile curente“ includ taxa de management şi
toate taxele colectate anul anterior. Costurile tranzacţiilor externe şi taxele de succes nu sunt parte componentă a „Costurilor curente”. Valoarea „Cheltuielilor curente“
poate varia de la an la an. O prezentare detaliată a componentelor „cheltuielilor curente“ se găseşte în raportul anual curent, la rubrica „Cheltuieli“.

costurile suportate de fond în anumite circumstanţe

taxe în legătură cu valoarea de performanţă a fondului

Până la 15% pe an din performanța generată de fond peste valoarea de referință pentru aceste comisioane (ICE BofA German Treasury Bill Index plus 2,5%), luând în 
considerare așa-numita "High-Water-Mark”. Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea II, punctul 15 din prospect. În ultimul exercițiu financiar acesta a fost de 
0,41 %.

■ Performanţe anterioare
Graficul de mai jos reflectă performanţele Fondului (Tranşa AT0000720081) în EUR. Performanța Fondului este reprezentativă și pentru celelălte tranșe menționate în prima
pagină.

Performanța este calculată de Raiffeisen KAG pe baza prețurilor fondului
publicate, prin utilizarea metodei OeKB. La determinarea performanței, nu se

2013: modificare in structurarea fondului (modificarea criteriilor de performanță). Mai multe informații sunt

disponibile de la Societatea de Administrare a Investițiilor.
iau în considerare costurile individuale, cum ar fi comisioanele de tranzacție,
tariful de emisiune, comisionul de răscumpărare, comisioanele de custodie
ale investitorului, precum și impozitele. Dacă sunt luate în considerare, acestea
ar avea un impact negativ asupra performanței. Performanța anterioară nu
permite să se tragă concluzii sigure cu privire la dezvoltarea viitoare a fondului.
Notă pentru investitorii cu altă monedă locală decât moneda fondului:
Subliniem că randamentul poate crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor
valutare.
Fondul (Tranşa AT0000720081) a fost lansat in data de 02.02.2001.

■ Performanţa fondului în % per an

2021202020192018201720162015201420132012în%

16,6-10,720,4-14,16,23,00,68,89,27,0Fond

■ Informaţii practice
Banca depozitară a fondului este Raiffeisen Bank International AG.
Prospectul, inclusiv regulile fondului, rapoartele anuale și semestriale, prețurile de emisiune și de răscumpărare, precum și informații suplimentare despre fond pot fi găsite gratuit
pe internet în limba germană la www.rcm.at la rubrica „Kurse & Dokumente ”. În cazul înregistrărilor străine din țări în care nu se vorbeste limba germană, puteți găsi aceste
informații în limba engleză la www.rcm-international.com la rubrica „Prices & documents”. La această adresă sunt indicate şi punctele de plată şi distribuţie din respectivele ţări
distribuitoare.
Detalii privind politica de remunerare actualizată de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și alte beneficii)
și informații cu privire la alocarea remunerațiilor și a altor beneficii pentru persoanele competente și membrii comitetului de remunerare pot fi găsite pe Internet la www.rcm.at
sau www.rcm-international.com. La cerere oferim gratuit o copie pe suport hârtie a acestor informații.
Impozitarea câştigurilor de capital şi a veniturilor generate de fond va depinde de regimul fiscal aplicabil fiecărui investitor şi/sau de la locul în care capitalul este investit. Vă
recomandăm să consultaţi un expert fiscal. Cu privire la orice restricţii de vânzare, acestea sunt prevăzute în prospectul de emisiune.

Societatea de administrare a investitiilor Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. nu poate fi considerată responsabilă decât în baza declaraţiilor din acest document care
induc în eroare sau sunt inexacte şi necoerente cu părţile corespondente din prospect.

Acest fond este autorizat în Austria şi reglementat de Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. este înregistrată în Austria și este reglementată/supravegheată de către Autoritatea Pieței Financiare din Austria. 
Aceste informaţii cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 09.02.2022.
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Informarea de in rilor i de fond la fondul de 
ii 

C-

Raiffeisen Kapitalanlage-
ii C- , avand /custode 

Raiffeisen Bank International AG, în cel administrat de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ("LLB 
Invest"), Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG, I-  

 Wachstum), începând cu data de 23.06.2022. 

Aceste fonduri de investi  a ii. 

1. Tipul de fuziune i fondurile 

ie în care C-  în calitate de " ii 
" cu uia i pasivele aferente I-AM 

 Wachstum) în calitate de "fond de ii " 
i de i de fond vor primi în schimb i de fond la I-

( absorb ie în conformitate cu § 3 alin 2 nr. 15 lit. a coroborat cu Z 17 InvFG 2011). 

2.

Atât fondul absorbit, cât i fondul absorbant sunt administrate de Impact Asset Management GmbH în 
calitate de administrator de fonduri delegat. În consecin
produselor administrate de Impact Asset Management GmbH. Acest lucru duce la o cre tere a volumului 
de fonduri în fondul de investi ii I- i fixe 

ie, costurile de audit, costurile de publicare) pot fi 
ite pe un volum total mai mare. În plus, cre terea volumului de f , de asemenea, 

 relevante(cum ar fi, rapoarte de pia , documente de cercetare privind 
societ ile) de la societ i de investi ii externe ând astfel eforturi 
pentru a îmbun t i calitatea administr rii portofoliului. Un alt avantaj al volumului crescut de investi ii 
const  în oportunit ie a titlurilor de investi ii cu volume minime, cum ar fi, titlurile de investi i 
institu ionale cu costuri mai sc  ca parte a investi iilor fondului. 

ii cu un volum mai mare, poten ialul pentru noi participan i 
cre i, astfel, se mut  în 
centrul aten iei agen iilor de rating ale fondurilor i a platformelor de fonduri, printre altele. Ca urmare a 
cre terii de volum asociate, acest lucru aduce beneficii i de i de fond existen i, din 
motivele enumerate mai sus.  

ile de cercetare i ordine pot fi concentrate i 
duindu-se astfel s  îmbun t easc  procesul de investi ii.  
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3. i de fond la 
C-  

 
De i de fond la C- de i de fond la I-AM 

rata de conversie fix . 
 

in Raiffeisen KAG în LLB Invest în 
calitate de societate de administrare a fondului absorbant   / custodele se va 
schimba din Raiffeisen Bank International AG în Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG. 
 
Fondul absorbit C- este administrat 
referire la o valoare de referin . Acesta investe te cel pu in 51 % din activele fondului în titluri de 
participare la alte fonduri de investi ii  în special o cre tere moderat  a capitalului.  
 
Fondul absorbant I- administrat activ de Impact Asset Management GmbH 

. Acesta investe te cel pu in 70 % din activele fondului în titluri de 
participare la alte fonduri de investi ii, inclusiv vedere.  
 
Indicatorul de risc SRRI al fondului de investi ii absorbant este 4  sub SRRI-ul de 5 al fondului 
de investi ii absorbit. diferen  ional  ceva mai conservatoare a 
fondului absorbant i din volatilitatea mai sc  . În ceea ce prive ât riscul, 
cât i oportunit ile de venit pentru de in torii de unit tor. 
 
Fondul de investi ii absorbant ia în considerare, spre deosebire de fondul de investi ii absorbit, criteriile 
ecologice i sociale (articolul 8 din Regulamentul privind informa iile privind durabilitatea).  
 

ei ca urmare a  
 
Clase de i de fond iri 
 
Pentru fondul de investi ii absorbit, au fost emise certificate de i de fond cu distribuire (distribuire), 
certificate de i de fond cu acumulare cu tig de capital (reinvestire) i 
certificate de i de fond cu acumulare tig de capital (
complet ). Aceste trei clase de i de fond i de fond cu acumulare 
cu plata tig de capital din fondul absorbant. 
 
Pentru de i de fond cu distribuire ire 
în viitor.  
 
În viitor, de  vor primi plata 
câ tig de capital, cu condi ia ca investitorii respectivi s  nu fie supu ui austriac pe venit sau pe 
profit sau s  fie scuti i. 
 
 
Raiffeisen - iilor cheie 

- . 
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SSursa: 
Informa ii 
esen iale pentru 
investitori, cum 
ar fi Prospectul  
(comisionul de 
administrare)  

 
I-  

 
(Fond ) 

(Informa
– ia 

11.03.2022) 

 
C-  

 
(Fond ) 

(Informa
– ia 

09.02.2022)  

Obiective i politica 
de investi ii 

I-AM AllStars Opportunities ia în considerare criteriile 
ecologice i sociale în activitatea de administrare. 
Fondul este astfel denumit de la strategia de a investi o 
mare parte din activele sale pe pie ele globale de capital 
cu poten ial de cre tere. Fondurile de investi ii active, 
ETF-urile i strategiile alternative de capitaluri proprii 
lichide sunt utilizate pentru a reduce riscul. 
Fondul investe te în conformitate cu o strategie de 
investi ii activ  i nu face nicio referire la un indice/o 
valoare de referin . 
Fondul investe te cel pu in 70% din activele Fondului în 
alte fonduri de investi ii, inclusiv depozite la vedere (sau 
depozite care pot fi lichidate înainte de scaden ). 
Fondul poate investi pân  la 30% din activele fondului în 
ac iuni. Instrumentele derivate pot fi utilizate numai 
pentru acoperire împotriva riscurilor. 

C-QUADRAT Active PLUS este un fond mixt i î i propune s  
realizeze o cre tere a capitalului pe termen lung, acceptând 
în acela i timp riscuri mai mari ca obiectiv de investi ii. 
Investe te cel pu in 51% din activele fondului în ac iuni ale 
altor fonduri de investi ii. În plus, investi iile pot fi realizate i 
în valori mobiliare, în obliga iuni i instrumente ale pie ei 
monetare emise de state, companii sau emiten i 
suprana ionali, printre altele, precum i în depozite la vedere 
i care pot fi lichidate înainte de scaden . Investi iile în 

fonduri de pia  monetar  sau în fonduri apropiate de pia a 
monetar  sunt limitate la un total de 49% din activele 
fondului. Ac iunile fondurilor de investi ii sunt selectate în 
conformitate cu o abordare cantitativ  i calitativ . 
Fondul este gestionat în mod activ, f r  a se face referire la 
un indice de referin . 
Ca parte a strategiei sale de investi ii, fondul poate investi în 
instrumente derivate i poate utiliza instrumente derivate 
pentru acoperire împotriva riscurilor. 

Regulamentul 
privind informatiile 
privind durabilitatea 

Fondul ia în considerare criterii ecologice sau sociale în 
evaluarea sa. (art. 8 din Regulamentul privind 
durabilitatea). 

Fondul nu promoveaz  caracteristicile sociale sau de 
mediu în sensul articolului 8 din Regulamentul (UE) 
2019/2088 (Regulamentul privind informa iile privind 
durabilitatea) sau nu urm re te o investi ie durabil  în 
sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/2088 
(Regulamentul privind informa iile privind durabilitatea). 

Profilul de risc - 
ranadament SRRI: 4 SRRI: 5 

Costuri de 
func ionare 3,17% 2,46% 

Comision de 
administrare pân  la 2,15%. p.a. 

 
pân  la 1,75% p.a. 
 

Tax  de subscriere 
si r scump rare  

Adaosuri de emitere: pân  la 5,25%. 
f r  tax  de r scump rare 

Adaosuri de emitere: pân  la 5,25%. 
f r  tax  de r scump rare 

Comision de 
succes 
(în leg tur  cu 
performan a 
fondului) 

Pân  la 20% pe an din performan a generat  de fond, 
luând în considerare o a a-numit  " High-Water-Mark ". 

Pân  la 15% pe an din performan a generat  de fond peste 
valoarea de referin  pentru aceste taxe (ICE BofA German 
Treasury Bill Index plus 2,5%), luând în considerare o a a-
numit  " High-Water-Mark ". 
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C-  
 
Articolul 186 alineatul 4 din InvFG ie ale tuturor 
activelor fondului de investi ii absorbit aplicate în continuate de fondul de investi ii 
absorbant veniturile obi nuite 

i veniturile extraordinare (câ tiguri de pre ) trebuie 
-  

 
i fiscali): 

 
La nivel de titlu de participare i, prin 
urmare, este neutr  din punct de vedere fiscal. ile fondului de inute înainte de data de 01.01.2011 
vor  vechi in portofoliu  i de fond nu  

tigurile de capital ile de fond ionate  data de 
31.12.2010 ( i de fond ulterioare. 
 

ii absorbit (cum ar fi, 
investitorii iile cu 
titluri de valoare cu orice c tiguri de pre  viitoare din alte titluri de valoare i, în plus, cu venituri din 
dobâ i dividende i, astfel, de a reduce sarcina fiscal  a fondului de investi ii. 
 

i î  recomand m s  i 
 

 
 

 
 în 

ia fiscal  aplicabil , v  m s   
 

 
 
Exerci iul financiar al fondului de investi  C- oar  de la 
01.12 la 30.11. Exerci iul financiar al fondului de investi ii I- oar  de 
la 01.07 la 30.06.  
 
Prin urmare, pentru investitorii fondului de investi  C-
de raportare pentru rapoartele periodice se va modifica.  
 
În calitate de auditor (§ 49 alin 5 din InvFG 2011), Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 
Viena, a fost numit auditor pentru fondul de investi ii absorbant i KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft pentru fondul de investi ii absorbit. Prin urmare, 
pentru investitorii fondului de investi ii absorbit  
 

 
 
Ca urmare a fuziunii C- ionare vor cre
2,46% la 3,17%. 
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În plus, remunera ia variabil  ) cre  cum 
urmeaz : 
 
 I-AM  C-  

Comision în 

a fondului 

a 
 de fond, lu nd în considerare 

o a a-  - -Mark ". 

a 
 

referin  

a-  " 
- -Mark ". 

 
În C-  pentru exerci iul 

 
 
Remunera ia variabil  a I- se ridic  pân  la 20% din performan  
(folosind metoda High-Watermark). Remunera ia variabil   i se amân  te 

âr itul lunii calendaristice respective. Investitorii fondului absorbit, care 
devin investitori în fondul absorbant urmare , sunt trata i în acela i mod ca i ceilal i investitori 
in fondul absorbant.  a remunera iei variabile 
a I-  lunar   
 

 
 
Impact Asset Management GmbH inten , în ceea ce prive te decontarea opera

orice instrumente derivate care pot fi lichidate înainte de 
scaden   /custode în fondul de investi ii absorbit, în timp util înainte 

 
 
Ca urmare ii absorbit vor fi transferate fondului de investi ii 
absorbant  

4. in i în ceea ce prive
in i  

 
  

 
De i de fond C-  au dreptul de a returna ile de fond 

 ora 13:30. 
ilor de fond la un alt custode, devine necesar un timp mai anterior, care poate fi 

solicitat de la respectivul 
unei retrageri (§123 din InvFG). 
 

ilor de fond 
 

 C-
 î  
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De i de fond C- PLUS au dreptul de a solicita informa ii suplimentare, 
precum i o copie a raportului de audit al auditorului independent în conformitate cu § 119 InvFG 2011. 

în acest sens se depun la 
 
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Wipplingerstraße 35, 1010 Viena 
Telefon +43 1 536 16-0 
 
E-mail: invest@llb.at 
 

în I-  
 
De in torii de unit i de fond C- unit ile de fond vor 
deveni de in torii de unit i de fond la fondul de investi ii absorbant I- tia 

i pot r scump ra unit ile de fond toare a b ncii austriece urm i i 
pot exercita celelalte drepturi în calitate de investitori de la acea dat . Unit ile de fond I-AM AllStars 

i drepturi ca în C- – în special un drept direct 
de proprietate asupra activelor fondului i dreptul de a-si retrage unit ile. În consecin , nu exist  diferen e 
în ceea ce prive te statutul juridic al de in torilor de unit i de fond. 

 ziune  
 

 
- -

acela i timp, de i de fond C- i de fond la I-AM 
ta de conversie . Aceasta rata de conversie este 

calculat  propor ional/ pro rata uri ale fondului absorbit i 
ale fondului absorbant, rotunjite pentru 
orice decontare frac . 

ile de fond vor fi alocate de în data de 23.06.2022. 

6.  
 
Costurile de ie sunt suportate de fondurile implicate. Aceste costuri sunt taxate 
din motive de contabilitate a fondurilor în I-

i punerea î ile de 
administrare. 
  





 

Informații cheie destinate 
investitorilor 

 

Prezentul document oferă informații cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile vă 
sunt prezentate conform legii pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest fond. Sunteți invitați să îl citiți pentru a putea 
lua o decizie în cunoștință de cauză dacă să investiți sau nu. 

I-AM AllStars Opportunities  
 
ISIN: AT0000810650 (T) 
(schimbarea denumirii la 15.02.2022; denumire anterioară: ARIQON Wachstum) 
Moneda fondului: EUR 
Fondul corespunde Directivei europene 2009/65/CE. 
Acest fond este administrat de societatea LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (societate de administrare a investițiilor, SAI). 

Obiective și politica de investiții 

În investițiile sale, fondul urmărește criterii ecologice, respectiv sociale. 
 
 
Denumirea fondului I-AM AllStars Opportunities („fondul de investiții”, 
„fondul”) face referire la strategia acestuia de investire a celei mai 
consistente părți a patrimoniului său pe piețe globale de acțiuni, cu potențial 
de creștere. În acest scop, sunt utilizate preponderent fonduri de investiții 
active, fonduri tranzacționate la bursă (ETF), precum și strategii lichide 
alternative ce vizează acțiuni în vederea reducerii riscului. 
 
Fondul de investiții investește minimum 70% din activele sale în alte fonduri, 
inclusiv depozite la vedere (respectiv depozite răscumpărabile). Fondul de 
investiții poate investi până la 30% din activele sale în acțiuni. Instrumente 
derivate pot fi utilizate numai pentru acoperirea riscului. 
 
Administrator extern este societatea Impact Asset Management GmbH, 
Viena. 
 

Pentru informații detaliate cu privire la politica de investiții a fondului de 
investiții, consultați Regulile generale ale fondului (articolul 3) și Prospectul 
(punctul 14). 

Datorită structurii portofoliului sau a tehnicilor de management aplicate, fondul 
de investiții poate manifesta o volatilitate sporită, respectiv valorile unităților 
pot înregistra variații importante în sus sau în jos chiar și pentru perioade 
scurte de timp. 

Puteți returna zilnic fondul către banca depozitară la prețul de răscumpărare 
valabil la momentul respectiv. Societatea de administrare poate suspenda 
răscumpărarea, dacă circumstanțe extraordinare reclamă acest lucru. 

La unitățile de tip AT0000810650 (T), veniturile rămân în cadrul fondului, 
sporind valoarea unităților de fond.  

Profilul de risc și de randament al investiției  

 Șansă de câștig tipic mai redusă 
Risc mai redus 

Șansă de câștig tipic mai ridicată 
Risc mai mare  

1 2 3 4 5 6 7 
Profilul de risc și de randament se referă la trecut și nu poate fi folosit ca 
indicație de încredere pentru profilul viitor de risc și de randament. 

Încadrarea în categoria 1 nu înseamnă că este vorba despre o investiție fără 
risc. Încadrarea riscurilor se poate modifica în cursul timpului. 
În baza oscilațiilor cursului măsurate în trecut, are loc o încadrare în 
categoria 4. 
 

RISCURILE care nu sunt preluate în schema de încadrare a riscurilor și care 
sunt, în ciuda acestui fapt, importante pentru fond: 

Riscul de credit: Fondul investește părți ale patrimoniului său în obligațiuni 
și/sau instrumente ale pieței monetare. Emitenții acestora pot intra în 
insolvență, ceea ce face ca obligațiunile și/sau instrumentele pieței monetare 
să își piardă complet sau în mare parte valoarea. 

Riscul de lichiditate: Riscul de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție să nu 
poată fi lichidată la timp la un preț convenabil. 

Riscul de neplată: Fondul încheie tranzacții cu diferiți parteneri contractuali. 
În cazul în care un partener contractual intră în insolvență, acesta nu mai 
poate acoperi creanțele deschise ale fondului sau le poate acoperi doar 
parțial. 

Riscul operațional: Riscul operațional presupune pericolul de a înregistra 
pierderi din cauza unor procese interne, oameni sau sisteme inadecvate sau 
eșuate sau a unor evenimente externe, și include riscul juridic. 

Riscul de păstrare: Riscul de păstrare reprezintă riscul pierderii unor elemente 
de activ aflate în depozite, din cauza insolvenței, neglijenței sau actelor de 
fraudă ale băncii depozitare sau ale sub-băncii depozitare. 

Riscul rezultat din utilizarea instrumentelor derivate: Fondul utilizează 
operațiuni cu derivate numai pentru a diminua riscurile, ceea ce nu conduce la 
creșterea riscului asociat fondului. 

Randamentele scăzute sau chiar negative din cauza condițiilor pieței ale 
instrumentelor pieței monetare, respectiv ale obligațiunilor, pot influența în 
mod negativ valoarea activului net al fondului de investiții. 

Pentru explicații detaliate în ceea ce privește riscurile asociate fondului, vă 
rugăm să consultați alin. II, punctul 16 din Prospect. 

 

 

 

 

 

 



Comisioane și cheltuieli 
Taxele încasate sunt utilizate pentru administrarea fondului. Acestea includ și costurile pentru distribuția și marketingul unităților fondului. Prin preluarea 
costurilor se diminuează posibila performanță. 

Comision unic perceput înainte sau după ce investiți  

Comision de subscriere 5,25% 

Comision de răscumpărare 0,00% 

Este vorba despre suma maximă scăzută din investiția dumneavoastră. Nivelul actual al taxelor poate fi aflat în orice moment de la oficiile de distribuție. 

Comisioane percepute din fond pe parcursul anului 

Cheltuieli curente 3,17% 

„Cheltuielile curente” au fost calculate pe baza cifrelor ultimului an financiar, care s-a încheiat la 30 iunie 2021. „Cheltuielile curente” cuprind remunerația de 
administrare și toate taxele percepute în anul precedent. Costurile de tranzacționare și Performance Fees nu sunt componente ale „Cheltuielilor curente”. 
„Cheltuielile curente” pot fi diferite de la un an la altul. Pentru o prezentare exactă a componentelor de costuri cuprinse în „Cheltuielile curente”, vă rugăm să 
consultați Raportul de activitate actual, subpunctul „Cheltuieli”. 

Comisioane percepute din fond în anumite condiții 

Comision de performanță Până la 20 de procente din performanța pozitivă (cu aplicarea metodei High-
Water Mark). În ultimul an financiar, nivelul a fost de 0,99185%. 
(Pentru informații mai detaliate, consultați articolul 7 din Regulile generale ale 
fondului, respectiv punctul 17.1. din Prospect). 
 

Raportul anual de activitate al fondului pentru fiecare an financiar va conține informații detaliate cu privire la costurile calculate exact. 

Performanțe anterioare 
Graficul de mai jos prezintă performanța fondului în euro, ținând cont de toate costurile și taxelor, cu excepția comisioanelor de subscriere și de 
răscumpărare. 

I-AM AllStars Opportunities

 

Performanță anuală în % 
Calculație conform metodei OeKB 

 
Performanțele anterioare nu permit 
formularea unor concluzii de încredere cu 
privire la evoluția viitoare a unui fond de 
investiții. 
 
Fondul a fost constituit la 04.01.1999. 
 

Informații practice 
̵ Banca depozitară: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viena  

̵ Prospectul de prezentare a fondului, inclusiv Regulile fondului, Informațiile esențiale pentru investitori, rapoartele anuale și semestriale, precum și alte 
informații (toate în limba germană) pot fi solicitate în orice moment gratuit de la societatea de administrare sau pot fi consultate pe pagina de internet a 
societății de administrare, la adresa www.llbinvest.at. 

̵ Detaliile cu privire la politica actuală de remunerare (calculare, persoanele responsabile pentru distribuire, componența comitetului de remunerare) sunt 
disponibile pe site-ul www.llbinvest.at și, la cerere, sunt puse la dispoziție gratuit pe suport de hârtie. 

̵ Prețurile de emisiune și cele de răscumpărare sunt publicate pe pagina de internet a societății de administrare a investițiilor, la adresa www.llbinvest.at. 

̵ Impozitarea veniturilor sau a câștigurilor de capital depinde de situația fiscală a fiecărui deținător de unități de fond și/sau de locul în care se investește 
capitalul. În cazul în care există întrebări deschise, se recomandă solicitarea unor informații profesionale. 

̵ Societatea LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. poate fi făcută responsabilă numai pentru explicațiile cuprinse în acest document, care sunt 
înșelătoare, neadevărate sau nu sunt compatibile cu părți ale Prospectului. 

̵ Acest fond este autorizat în Austria și în Germania, Ungaria, Cehia, Slovacia, România iar activitatea sa este reglementată de Autoritatea austriacă de 
supraveghere a pieței financiare (FMA). 

̵ Informațiile cheie destinate investitorilor sunt exacte și corespund stadiului din data de 11.03.2022. 

 
 


