Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona
a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť
informované rozhodnutie, či do fondu investovať.
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Tento fond spravuje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Manažér fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

■ Ciele a investičná politika
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) je akciový fond. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu pri vyšších rizikách. Fond investuje prevažne
(min. 51 % majetku fondu) do akcií alebo akciám rovnocenných cenných papierov podnikov, ktorých sídlo alebo ťažisko činnosti sa nachádza v Rusku a
iných nástupníckych štátoch ZSSR. Fond môže okrem toho investovať aj do iných cenných papierov, okrem iného aj do dlhopisov a nástrojov peňažného
trhu emitovaných štátmi, nadnárodnými emitentmi a/alebo podnikmi, do podielov v investičných fondoch, ako aj do bežných a vypovedateľných vkladov.
Fond sa spravuje aktívne a nie je obmedzený benchmarkom.
Fond môže v rámci investičnej stratégie investovať prevažne (vzhľadom na s tým spojené riziko) do derivátových nástrojov a zároveň môže používať derivátové
nástroje na zaistenie.
V prípade emisie A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.09. Vyplácanie dividend z majetku fondu, ako aj predbežných dividend je dodatočne možné. V prípade
všetkých ostatných tranží podielových listov ostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.
Podielnici môžu – s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností – na dennej báze požiadať o odkúpenie podielových listov v depozitnej banke
za príslušnú výplatnú cenu.
Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 10 rokov.

■

Profil rizík a výnosnosti

Profil riziko/výnos sa vzťahuje na minulosť a nemôže slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ budúceho profilu riziko/výnos. Zaradenie do kategórie 1 neznamená,
že ide o bezrizikovú investíciu. Klasifikácia rizika sa môže časom zmeniť. Na základe kolísania kurzu v minulosti alebo porovnateľného portfólia, prípade
aplikovateľného obmedzenia rizika sa uskutočnilo odstupňovanie rizikovosti na kategóriu 7.
Riziká, ktoré nie sú zahrnuté do klasifikácie rizika a napriek tomu sú pre fond dôležité:
Úverové riziko: Fond investuje časť svojho majetku (priamo alebo prostredníctvom úverových derivátov) do dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu.
Existuje riziko, že príslušní emitenti sa dostanú do platobnej neschopnosti (prípadne ich platobná schopnosť sa zhorší). Tieto dlhopisy a/alebo nástroje
peňažného trhu (alebo úverové deriváty) preto môžu čiastočne alebo úplne stratiť hodnotu.
Riziko likvidity: Existuje riziko, že pozíciu sa nepodarí včas predať za primeranú cenu. Toto riziko môže viesť aj k pozastaveniu možnosti vykúpenia
podielových listov.
Riziko výpadku: Fond uzatvára obchody s rôznymi zmluvnými partnermi. Existuje riziko, že títo zmluvní partneri napríklad z dôvodu platobnej neschopnosti
nebudú schopní uhradiť pohľadávky fondu.
Operačné riziko, riziko úschovy: Existuje riziko strát zapríčinených zlyhaním interných procesov/systémov alebo externými udalosťami (napríklad prírodné
katastrofy). S úschovou je spojené riziko straty majetku fondu. To môže vyplynúť z platobnej neschopnosti, nedbanlivosti alebo zneužitia zo strany depozitára
alebo subdepozitára.
Riziká z použitia derivátov: Fond môže využívať operácie s derivátmi nielen na zaistenie, ale aj ako aktívny investičný nástroj. V dôsledku toho sa zvyšuje
riziko kolísania hodnoty fondu.
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■ Poplatky
Vyúčtované poplatky sa využijú na správu fondu. V tom sú zahrnuté aj náklady na predaj a marketing podielových listov fondu. Zaúčtovaním poplatkov sa
zníži možný vývoj hodnoty fondu.
Jednorazové náklady pred a po investícii
Vstupné

5,00 %

a výstupné poplatky

0,00 %

Die pritom o najvyššiu sumu, ktorá sa z výšky investície odpočíta pred investovaním / pred výplatou výnosov z nej. Informácie o aktuálnych poplatkoch vám poskytnú
predajné miesta.

Náklady, ktoré sa v priebehu roka odpočítavajú z fondu.
Prevádzkové náklady

2,28 %

„Bežné výdavky“ sú vypočítané na základe výsledkov k 28.12.2018 pri zohľadnení predchádzajúcich 12 mesiacov. „Bežné výdavky“ zahŕňajú úhradu za správu a všetky
poplatky, ktoré sa vyúčtovali počas uplynulého roka. Cudzie transakčné náklady a poplatky závislé od výkonnosti nie sú súčasťou „prevádzkových nákladov“. Výška
„bežných výdavkov“ sa môže v jednotlivých rokoch odlišovať. Presný zoznam výdavkových položiek, ktoré sú súčasťou „bežných výdavkov“, sa nachádza v aktuálnej
správe o hospodárení, v bode „Výdavky“.

náklady, ktoré musí fond znášať za určitých okolností
poplatky viazané na vývoj hodnoty fondu
nevzťahuje sa

■ Minulá výnosnosť
Nižšie uvedený graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu (tranža AT0000A07FS1) v EUR. Zobrazený vývoj hodnoty platí aj pre iné tranže uvedené na prvej strane.
Spoločnosť Raiffeisen KAG kalkuluje vývoj hodnoty podľa metodiky OeKB, na
základe údajov od depozitára (v prípade pozastavenia platby odkupnej ceny
sa zohľadňujú možné, indikatívne hodnoty). Pri výpočte vývoja hodnoty sa
nezohľadňujú individuálne náklady, ako napríklad výška vstupného a výstupného
poplatku, poplatky, provízie a iné odmeny. Na základe vývoja hodnoty v
minulosti nemožno vyvodzovať spoľahlivé závery týkajúce sa budúceho
vývoja investičného fondu. Upozornenie pre investorov, ktorých domáca
mena je iná ako mena fondu: Upozorňujeme, že výnos môže stúpať alebo
klesať v súvislosti s menovými výkyvmi.
Fond (tranža AT0000A07FS1) bol založený dňa 5.5.2008.
■ Vývoj hodnoty fondu v % za rok

■ Praktické informácie
Depozitárom fondu je Raiffeisen Bank International AG.
Prospekt vrátane štatútu fondu, správy o hospodárení, polročné správy, predajné a nákupné ceny, ako aj ďalšie informácie o fonde sú k dispozícii bezplatne
na internete v nemčine na adrese www.rcm.at. V prípade zahraničných registrácií v krajinách s iným ako nemeckým úradným jazykom nájdete tieto informácie
v angličtine na adrese www.rcm-international.com. Na poslednej menovanej webovej stránke sú uvedené aj platobné a predajné miesta v jednotlivých
krajinách predaja.
Podrobnosti o politike odmeňovania spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (vrátane opisu kalkulácie odmien a iných finančných príspevkov),
ako aj informácie o osobách zodpovedných za prideľovanie odmien a iných finančných príspevkov a o členoch výboru pre odmeňovanie nájdete na
internetovej stránke www.rcm.at, resp. www.rcm-international.com. Na požiadanie vám tieto informácie poskytneme bezplatne v tlačenej podobe.
Zdanenie výnosov a kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie každého investora a/alebo miesta, v ktorom sa kapitál investuje. Odporúčame
konzultovať s daňovým odborníkom. Pokiaľ ide o prípadné obmedzenia predaja, odkazujeme na prospekt.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto
dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu.
Tento fond je tranžový fond s viacerými triedami podielov. Informácie o ďalších triedach podielov fondu nájdete v prospekte (odsek II, bod 7).
Tento fond je schválený v Rakúsku a regulovaný rakúskym Úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. je v Rakúsku schválená a regulovaná rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom.
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 1.2.2019.
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