PROSPECT
pentru fondul de investiţii (denumit în continuare: „fond de investiţii”, „fond“)
conform Legii fondurilor de investiţii 2011 în vigoare (denumită în continuare:
„InvFG“)

ARIQON Wachstum
Este vorba despre un organism de plasament colectiv în valori mobiliare
OGAW1 conform art. § 2 alineatul 1 şi 2 împreună cu § 50 InvFG.
Fond cu acumulare:

ISIN AT0000810650

Semper Constantia Invest GmbH
(Societate de administrare – denumită în
continuare şi „VWG“) Heßgasse 1, 1010 Viena

Acest prospect a fost redactat în iunie 2014 conform regulilor fondului (pe baza prevederilor InvFG).
Regulile fondului au intrat în vigoare la data de 01.08.2014. Prospectul a fost actualizat în luna
noiembrie şi este valabil începând cu 22.12.2016.

Înainte de subscripţia unităţilor de fond, investitorii vor primi gratuit Informaţii cheie destinate
investitorilor (Document de informare pentru clienţi, „KID“).
La cerere, se pun la dispoziţie gratuit prospectul în vigoare, regulile fondului precum
şi KID.
Acest prospect este completat de Raportul anual privind activitatea publicat ultima dată şi, eventual, de
Raportul semianual privind activitatea.
Aceste documente pot fi puse la dispoziţie în format tipărit sau electronic pe pagina de internet a VWG
la adresa www.semperconstantia.at/Partnerfonds. Documentele sunt disponibile şi la depozitar.
Publicaţiile pentru investitorii din Germania se găsesc în Monitorul federal de la adresa
www.bundesanzeiger.de.
Începând cu 01.11.2016, publicaţiile apar în formă electronică, pe pagina de internet a societăţii
de administrare (www.sc-invest.at / Veröffentlichungen). Comunicarea faptului că pe viitor
publicaţiile vor apărea doar în formă electronică pe pagina de internet a societăţii de
administrare a fost publicată în Monitorul Federal la data de 25.10.2016.
_
OGAW este abrevierea pentru „Organism de plasament colectiv în valori mobiliare“ conform
InvFG 2011.
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DECLINAREA RĂSPUNDERII pentru VÂNZAREA de fonduri non-americane către clienţi din SUA
Limitarea vânzării
Fondul de investiţii nu a fost înregistrat în conformitate cu prevederile legale din SUA. De
aceea, unităţile de fond nu sunt destinate vânzării în SUA, vânzării către cetăţeni americani (sau
persoane care îşi au domiciliul aici) sau către parteneriate sau companii fondate conform legilor
SUA.

FATCA:
În cursul implementării prevederilor fiscale americane FATCA („Foreign AccountTax
Compliance Act“) şi a procesului de înregistrare a fondului la IRS („Internal Revenue Service“),
fondului i s-a alocat următorul număr de identificare GIIN (Global Intermediary Identification
Number“): XFYRZU.
Astfel, în sensul prevederilor numite mai sus, fondul este „deemed compliant“, adică este
conform cu FATCA.

ARIQON Wachstum

2

CAPITOLUL I
INFORMAŢII DESPRE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE
1. Informaţii despre societatea de administrare cu indicarea faptului dacă
societatea de administrare are sediul într-un alt stat membru decât în statul
membru în care este înregistrat fondul
1.1.Denumirea sau firma, forma juridică, sediul sau locul centrului administrativ, dacă acesta nu
coincide cu sediul societăţii
Nu se aplică.
1.2. Momentul fondării societăţii. Informaţii despre durată, dacă durata este limitată
Informaţii despre registru şi înregistrare
Societatea de administrare a fondului descris în acest prospect ARIQON Wachstum, fond mutual
conform § 2 aliniatul 1 şi 2 InvFG 2011, este Semper Constantia Invest GmbH cu sediul în Viena,
1010, Heßgasse 1.
Semper Constantia Invest GmbH a fost fondată la data de 09.01.1987.
Semper Constantia Invest GmbH este o companie de administrare în sensul Legii federale privind
fondurile de investiţii (InvFG). Forma sa juridică este societate cu răspundere limitată (GmbH), fiind
înregistrată la Tribunalul de pe lângă Registrul Comerţului din Viena cu numărul 43 489f .

2. Informaţii despre toate fondurile administrate de Semper Constantia Invest
GmbH
Aceste informaţii se găsesc în Anexă (Pag. 30).

3. Informaţii despre conducere, alcătuirea Consiliului de Supraveghere precum
şi despre capitalul social
Aceste informaţii se găsesc în Anexă (Pag. 29).

4. Politica de remunerare
Principiile politicii de remunerare
Politica de remunerare a VWG este în acord cu strategia, obiectivele, valorile şi interesele pe termen
lung ale VWG precum şi ale fondurilor de investiţii administrate de aceasta. Sistemul de remunerare
este conceput în aşa fel încât să includă sustenabilitatea, profitul şi riscul asumat; au fost luate şi măsuri
pentru evitarea conflictelor de interese.
Politica de remunerare a VWG este concepută în aşa fel încât remunerarea – mai ales componenta
variabilă a salariului – să includă riscurile inerente afacerii din sectoarele individuale ale VWG numai
într-o măsură corespunzătoare apetitului de risc al VWG. Strategia de risc şi principiile politicii de risc
sunt concepute de echipa de conducere a VWG şi sunt discutate cu Comitetul de remunerare şi cu
Consiliul de Supraveghere. În special se are în vedere ca politica de remunerare să fie în acord şi cu
profilurile de risc şi regulile fondurilor administrate de VWG.
Dacă administrarea portofoliului fondului (managementul fondului) este externalizată/atribuită unei terţe
părţi, respectiv se folosesc serviciile unor consultanţi, VWG verifică politica de remunerare a terţei
părţi/consultantului.
Principiile remunerării variabile
Remuneraţii variabile se plătesc doar în conformitate cu directiva internă privind politica de remunerare
a VWG. Sistemul este conceput în aşa fel încât sunt luate în considerare sustenabilitatea, profitul şi
riscul asumat. În plus, angajaţii au obligaţia să nu ia nicio măsură sau să întreprindă activităţi care ar
implica un risc disproporţionat pentru atingerea obiectivelor, respectiv să îşi asume riscuri pe care nu şi
le-ar fi asumat, dacă nu ar fi existat acordul privind remuneraţia variabilă.
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Pentru stabilirea remuneraţiei variabile, se face în principiu o evaluare a performanţei la nivel de
angajat, dar aceasta include şi performanţa departamentului, respectiv sectorului, profitul total şi
situaţia riscului VWG.
În acest sens, pentru evaluarea performanţei managerilor, a managementului superior, a celor care îşi
asumă riscuri, respectiv a celorlalte persoane care îşi asumă riscuri precum şi a angajaţilor cu funcţii
de control (denumite colectiv „Identified Staff“), se are în vedere şi se analizează în special influenţa lor
asupra performanţei departamentului şi companiei. Aceasta se ia în considerare încă de la definirea
seturilor de obiective. Seturile de obiective constau în obiective cantitative care pot fi influenţate de
angajat precum şi în obiective calitative corespunzătoare; relaţia dintre ele trebuie să fie echilibrată şi
trebuie să corespundă poziţiei angajatului. Dacă pentru anumite poziţii nu pot fi definite obiective
cantitative, obiectivele calitative au prioritate. În toate seturile de obiective, pe lângă obiectivele legate
de venituri şi risc, care în orice caz trebuie să fie sustenabile, trebuie să fie incluse şi obiective care
corespund poziţiei - ca de ex. obiective legate de conformitate, calitate, instruire, organizaţie,
documentaţie etc.
Din „Identified Staff” fac parte următoarele poziţii:
- conducerea de vârf
- conducerea departamentului de Asset Management CIO/conducerea departamentului de Portfolio
Management
- conducerea departamentului de Conformitate
- conducerea departamentului de Finanţe
- conducerea departamentului de Revizie Internă
- conducerea departamentului de Management al Riscului
- conducerea departamentului Juridic – partenerul de contact pe probleme de Conformitate
- conducerea departamentului de Management al Personalului
- managerul de fond, a cărui remuneraţie variabilă se situează peste pragul de semnificaţie (vezi
anexa)
În ceea ce priveşte remuneraţia totală, salariile fixe se situează într-un raport proporţional cu
remuneraţia variabilă (denumită în continuare şi „bonus”). Remuneraţia variabilă este limitată în ceea
ce priveşte cuantumul şi, de regulă, ajunge până la 30% sau, în cazuri excepţionale, până la max. 50%
din salariul anual fix.
Plata bonusului către „Identified Staff” se face cu luarea în considerare a unui prag de semnificaţie.
Acest prag nu este atins dacă remuneraţia variabilă se situează sub 25% din salariul (fix) pe an şi nu
depăşeşte suma de 30.000,-- EUR. Prin urmare, în ceea ce priveşte remuneraţia variabilă acordată
categoiei „Identified Staff” se face următoarea diferenţiere:


Dacă remuneraţia variabilă se situează sub pragul de semnificaţie specificat, bonusul se
plăteşte 100% în numerar, imediat şi integral.



Dacă remuneraţia variabilă depăşeşte pragul de semnificaţie specificat, bonusul (per total) se
acordă, de regulă, jumătate în numerar şi jumătate în aşa-numite „instrumente echivalente,
altele decât numerar”. Concret, aceste instrumente sunt unităţi din fonduri de investiţii
reprezentative ale VWG (denumite în continuare „fonduri”). Remuneraţia variabilă se
partajează, respectiv distribuie (în timp) după cum urmează: i) de regulă 60% din bonus se
plăteşte imediat (în numerar şi în fonduri); ii) restul nu se plăteşte imediat, ci se distribuie pe
1
parcursul a trei exerciţii financiare consecutive (în numerar şi în fonduri) . De asemenea, după
primirea de către „Identified Staff”, fondurile nu pot fi înstrăinate imediat, ci trebuie respectat un
termen minim de doi ani (în cazul conducerii de vârf), respectiv un an (în cazul celorlalţi
angajaţi ce fac parte din categoria „Identified Staff”).

Comitetul de remunerare
VWG a organizat un Comitet de remunerare, alcătuit din cel puţin 3 membri ai Consiliului de
Supraveghere al VWG, care nu au sarcini de conducere şi pot fi consideraţi cel puţin în majoritate
1

Pe parcursul acestei perioade de distribuire are loc anual - la finalul fiecărui exerciţiu finaciar – o evaluare a sustenabilităţii
serviciilor oferite în anul de referinţă. În plus, aconturile ajung la plată în funcţie de rezultatele acestui process de evaluare, de
situaţia economică şi de evoluţia riscului. Dacă evaluarea anuală nu are drept urmare reducerea, respectiv eliminarea remuneraţiei
variabile, plata în perioada de distibuţie se face, în principiu, anual, sub forma a trei aconturi cu valoare egală.
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indepedenţi. Preşedintele Comitetului de remunerare este un membru independent, care nu are sarcini
de conducere.
Comitetul de remunerare susţine şi consiliază Consiliul de Supraveghere la definirea politicii de
remunerare a VWG, acordă o atenţie deosebită evaluării mecanismelor care trebuie aplicate pentru a
asigura faptul că sistemul de remunerare ia în considerare toate tipurile de riscuri precum şi lichiditatea
şi titlurile administrate şi că întreaga politică de remunerare este în acord cu strategia de afaceri,
obiectivele, valorile şi interesele VWG şi ale fondurilor administrate de aceasta.

5. Reclamaţiile investitorilor
Investitorul fondului poate depune reclamaţii ce vizează diferite situaţii care au legătură cu fondul:
• prin poştă: Semper Constantia Invest GmbH, Heßgasse 1, Austria-1010 Wien, Compliance-Abteilung;
• prin intermediul paginii de internet a Semper Constantia Invest GmbH: http://www.sc-invest.at (la
rubrica de contact).
REZUMATUL PRINCIPIILOR POLITICILOR DE REMUNERARE
În cele ce urmează sunt prezentate principiile de bază ale politicii de remunerare a VWG. Detaliile
politicii actuale de remunerare se găsesc începând cu data de 18 martie 2016 pe pagina de internet a
VWG la adresa http://www.semperconstantia.at/ Informaţii juridice / Informaţii juridice despre SEMPER
CONSTANTIA INVEST GMBH.
Principiile politicii de remunerare
Politica de remunerare este în acord cu strategia, obiectivele, valorile şi interesele pe termen lung ale
VWG precum şi ale fondurilor de investiţii administrate şi conţine prevederi pentru evitarea conflictelor
de interese.
Politica de remunerare este concepută în aşa fel încât remunerarea angajaţilor, mai ales componenta
variabilă a salariului, să includă riscurile inerente afacerii din sectoarele individuale ale VWG numai
într-o măsură corespunzătoare apetitului de risc al VWG. Strategia de risc şi principiile politicii de risc
sunt concepute de echipa de conducere şi sunt discutate cu Comitetul de remunerare. În special se
are în vedere ca politica de remunerare să fie în acord şi cu profilurile de risc şi regulile fondurilor
administrate de VWG.
Dacă administrarea portofoliului fondului (managementul fondului) este externalizată unei terţe părţi,
respectiv se folosesc serviciile unui consultant, VWG verifică politica de remunerare a terţei
părţi/consultantului.
Principiile remunerării variabile
Remuneraţii variabile se plătesc doar în conformitate cu principiile stabilite în politica de remunerare a
VWG. Sistemul este conceput în aşa fel încât sunt luate în considerare sustenabilitatea, profitul şi
riscul asumat. În plus, angajaţii au obligaţia să nu ia nicio măsură sau să întreprindă activităţi care ar
implica un risc disproporţionat pentru atingerea obiectivelor, respectiv să îşi asume riscuri pe care nu şi
le-ar fi asumat, dacă nu ar fi existat acordul despre remuneraţia variabilă.
Pentru stabilirea remuneraţiei variabile, se face în principal o evaluare a performanţei la nivel de
angajat, dar aceasta nu are loc izolat de performanţa departamentului sau de profitul total şi de situaţia
riscului la nivel de VWG, ci dimpotrivă, evaluarea performanţei include performanţa departamentului,
profitul total şi situaţia riscului.
În acest sens, pentru evaluarea performanţei managerilor, a managementului superior, a celor care îşi
asumă riscuri, respectiv a celorlalte persoane care îşi asumă riscuri precum şi a angajaţilor cu funcţii
de control („Identified Staff“), se analizează în special influenţa lor asupra performanţei
departamentului şi companiei. Aceasta se ia în considerare încă de la definirea seturilor de obiective.
Seturile de obiective constau din obiective cantitative care pot fi influenţate de angajat precum şi din
obiective calitative, relaţia dintre ele trebuie să fie echilibrată şi trebuie să corespundă poziţiei
angajatului. Dacă pentru anumite poziţii nu pot fi definite obiective cantitative, obiectivele calitative au
prioritate. În toate seturile de obiective, pe lângă obiectivele legate de venituri şi risc, care în orice caz
trebuie să fie sustenabile, trebuie să fie incluse şi obiective care corespund poziţiei - ca de ex.
obiective legate de conformitate, calitate, instruire, organizaţie, documentaţie etc.
Excluderea remuneraţiei
VWG a organizat un Comitet de remunerare, alcătuit din cel puţin 3 membri ai Consiliului de
Supraveghere al VWG, care nu au sarcini de conducere şi pot fi consideraţi cel puţin în majoritate
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indepedenţi. Preşedintele Comitetului de remunerare este un membru independent, care nu are sarcini
de conducere.
Comitetul de remunerare va susţine şi consilia Consiliul de Supraveghere la definirea politicii de
remunerare a VWG, va acorda o atenţie deosebită evaluării mecanismelor care trebuie aplicate pentru
a asigura faptul că sistemul de remunerare ia în considerare toate tipurile de riscuri precum şi
lichiditatea şi titlurile administrate şi că politica de remunerare este în acord cu strategia de afaceri,
obiectivele, valorile şi interesele VWG şi ale fondurilor administrate de aceasta.

6. Societatea de administrare a delegat unor terţe părţi activităţile prezentate
mai jos:
1. Revizia internă
2. Conformitate şi combaterea spălării banilor/finanţării terorismului
Această delegare nu presupune costuri suplimentare pentru investitor.
VWG precizează faptul că a delegat activităţi băncii depozitare / punctului de depozitare, o companie
aflată în strânsă legătură cu ea, adică o companie afiliată în sensul articolului 4 alineatul 1 nr. 38 din
Regulamentul (UE) 575/2013 (vezi Politica Semper Constantia Invest GmbH privind conflictele de
interese la www.sc-invest.at / Informaţii juridice).
VWG precizează faptul că a delegat activităţile menţionate la punctele 1. - 7. companiei SEMPER
CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, o companie aflată în strânsă legătură cu ea,
adică o companie afiliată în sensul articolului 4 alineatul 1 nr. 38 VO (EU) 575/2013, (vezi Politica
Semper Constantia Invest GmbH privind conflictele de interese la adresa www.semperconstantia.at /
Informaţii juridice).
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CAPITOLUL II
INFORMAŢII DESPRE ARIQON Wachstum
1. Denumirea fondului
Fondul se numeşte ARIQON Wachstum şi este un fond mutual conform § 2 alineatul 1 şi 2 InvFG
2011.
Fondul corespunde Directivei (EU) 2009/65/CE („Directiva OPCVM“).

2. Momentul constituirii fondului precum şi durata, în cazul în care durata este
limitată
ARIQON Wachstum a fost constituit la data de 04.01.1999 pe perioadă nedeterminată.

3. Scurte informaţii despre prevederile fiscale aplicabile fondului, dacă acestea
sunt importante pentru deţinătorii de unităţi de fond Informare dacă
veniturile din capital ale deţinătorilor de unităţi de fond sunt impozitate la
sursă:
INFORMAŢII FISCALE pentru investitorii rezidenţi plătitori de impozit pe venit
Precizare (juridică):
Explicaţiile legate de fiscalitate se bazează pe situaţia juridică actuală. Nu putem garanta că
evaluarea fiscală nu se va modifica pe baza legislaţiei, jurisprudenţei sau a altor decizii ale
Administraţiei fiscale. Eventual se poate solicita consultanţă din partea unui expert fiscal.
Rapoartele anuale privind activitatea conţin informaţii detaliate despre taxele aplicate
dividendelor sau veniturilor asimilabile dividendelor.
Explicaţiile de mai jos se referă în principal la gestionarea depozitelor în ţară şi la investitorii din Austria
plătitori de impozit pe venit.
Determinarea veniturilor la nivel de fond
Veniturile unui fond sunt alcătuite în principal din venituri ordinare şi extraordinare.
Veniturile ordinare includ în principal veniturile din dobânzi şi dividende. Cheltuielile fondului (de ex.
taxele de management, costurile de audit) reduc veniturile ordinare.
Veniturile extraordinare sunt veniturile din capital (în principal acţiuni, titluri de creanţă şi instrumente
financiare), din care se scad pierderile. Pierderile reportate precum şi eventualele cheltuieli în exces
reduc de asemenea veniturile curente. Eventualele cheltuieli în exces se pot compensa cu veniturile
ordinare.
Pierderile neluate în calcul se pot reporta fără limită de timp.
Active private
Plata completă a impozitelor (impozitare finală), investitorul nu are obligaţia de a
depune declaraţii fiscale
Din distribuţia de dividende (distribuţia intermediară de dividende) către deţinătorii de unităţi de fond se
reţine un impozit pe câştig, dacă aceste dividende provin din venituri de capital supuse impozitului pe
câştig şi dacă destinatarul dividendelor trebuie să plătească impozit pe câştig,
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impozitul pe câştig fiind calculat în procentul prevăzut de lege de către organismul austriac plătitor de
cupoane. Din acelaşi motiv, din plăţile fondurilor cu acumulare se reţine impozitul pe câştig pentru
venitul asimilabil dividendelor din valoarea unităţii de fond (cu excepţia fondurilor cu acumulare
integrală).
În principal, investitorul privat nu are niciun fel de obligaţie de a depune declaraţii fiscale. Prin
deducerea impozitului pe câştig sunt acoperite toate obligaţiile fiscale ale investitorului. Deducerea
impozitului pe câştig cuprinde toate efectele impozitării finale referitoare la impozitul pe venit.
Excepţii de la impozitarea finală
Este exclusă impozitarea finală:
a) pentru titlurile de creanţă incluse în fond care nu se supun impozitului pe câştig II (aşa numitele
emisiuni vechi), dacă nu s-a dat o declaraţie de opţiune. Asemenea venituri obligă la depunerea de
declaraţii fiscale:
b) pentru titlurile incluse în fond care nu se supun jurisdicţiei fiscale din Austria, dacă se renunţă la
fructificarea avantajelor Acordului de evitare a dublei impuneri. Aceste venituri trebuie menţionate în
Declaraţia privind impozitul pe venit în coloana „Pe lângă veniturile menţionate s-au obţinut venituri
asupra cărora se aplică impozitarea într-un alt stat pe baza Acordului de evitare a dublei impuneri“
Totuşi, în acest caz, este posibilă creditarea impozitului pe câştig dedus, respectiv cererea de
returnare a acestuia conform § 240 BAO.
Impozitarea la nivelul fondului
Asupra veniturilor ordinare ale fondului (dobânzi, dividende) din care se scad cheltuielile se aplică un
impozit pe câştig de 25% (începând cu 1.1.2016 pentru impozite cumulate: 27,5%). Pierderile din
cursul de schimb (după ce se compensează cu câştigurile din cursul de schimb) şi noile pierderi
reportate (pierderile din anii financiari începând cu 2013) se scad de asemenea din veniturile ordinare.
Un procent de cel puţin 60% din toate veniturile realizate, chiar şi din veniturile extraordinare
acumulate, se supune de asemenea impozitului pe câştig de 25% (începând cu 1.1.2016 pentru
impozite cumulate: impozit pe câştig de 27,5%). În cazul în care profiturile realizate sunt distribuite,
acestea se supun integral impozitării (dacă se distribuie de ex. 100 %, 100% se impozitează, dacă se
distribuie de ex. 75%, atunci 75% se impozitează).
Impozitarea la nivelul deţinătorilor de titluri de participare
Vânzarea unităţii de fond:
Pentru unităţile de fond achiziţionate înainte de 1.1.2011 (unităţi de fond vechi) se aplică în continuare
termenul speculativ de un an (§ 30 din Legea privind impozitul pe venit în vigoare înaintea Legii privind
bugetul 2011). Aceste unităţi de fond nu se mai supun impozitării în momentul de faţă,
Asupra unităţilor de fond achiziţionate începând cu 1.1.2011 se aplică în caz de vânzare – indiferent de
durata păstrării - un impozit asupra creşterii realizate. Impozitarea se realizează de către depozitară,
care reţine un impozit pe câştig de 25% pe diferenţa dintre suma de vânzare şi valoarea de
achiziţionare ajustată fiscal (la costurile de achiziţionare se adună veniturile asimilabile dividendelor şi
se scad distribuţiile de dividende neimpozabile (pentru vânzările de după 1.1.2016 se aplică un impozit
pe câştig de 27,5%).
Compensarea pierderii la nivelul depozitului deţinătorului de titluri de participare
Începând cu 1.4. 2012, depozitara trebuie să compenseze câştigurile şi pierderile din cursul de schimb
precum şi veniturile (cu excepţia cupoanelor vechi, veniturile din dobânzi din depozite şi economii)
provenite din toate tipurile de titluri de la toate depozitele unui deţinător la o instituţie de credit în cadrul
anului calendaristic (aşa-numita compesare a pierderii). Se poate credita doar impozitul pe câştig deja
plătit. Dacă procentul de 25 % (respectiv de 27,5% începând cu 1.1.2016) depăşeşte impozitul pe
câştig deja plătit, pierderea rămasă este păstrată în evidenţe până la sfârşitul anului calendaristic
pentru a fi compensată cu profiturile şi veniturile viitoare. Orice alte
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pierderi, care nu au fost compensate cu profiturile şi veniturile ulterioare pe parcursul anului
calendaristic, expiră. Nu este posibilă reportarea piederii dincolo de anul calendaristic.
Investitorii, a căror rată a impozitului pe venit este sub 25%, respectiv începând cu 1.1. 2016 sub
27,5%, au posibilitatea de a impozita toate veniturile din capital, asupra cărora se aplică rata de 25
resp. 27,5 %, cu o rată de impozitare mai mică în cadrul Declaraţiei privind impozitul pe venit (opţiunea
privind impozitarea). Nu este posibilă deducerea costurilor de publicitate (de ex. cheltuielele cu
depozitele). Impozitul pe câştig dedus deja se poate rambursa în cadrul Declaraţiei privind impozitul. În
cazul în care contribuabilul doreşte numai o compensare a pierderii în cadrul veniturilor impozitate cu
25% (începând cu 1.1.2016 pentru impozite cumulate: impozit pe câştig de 27,5%), acesta poate separat de opţiunea privind impozitarea - să exercite opţiunea privind compensarea pierderii.
Acelaşi lucru se aplică în cazurile în care se pot observa obligaţii de exonerare conform Acordului
pentru evitarea dublei impuneri. Publicarea tuturor veniturilor de capital impozabile nu este necesară.
Deţinerea de companii
Impozitarea şi compensarea impozitelor pentru titlurile de participare în companii ale
persoanelor fizice
Pentru persoanele fizice, care au venituri din deţinerea de companii (antreprenori, parteneri), impozitul
aplicabil veniturilor supuse impozitului pe câştig (dobânzi din titlurile de creanţă, dividende în ţară şi
străinătate şi alte venituri ordinare) se consideră plătit prin deducerea impozitului pe câştig.
Distribuţiile (distribuţiile intermediare) de profituri înregistrate de fondurile din ţară şi de profiturile
asimilabile dividendelor înregistrate de subfondurile din străinătate s-au impozitat în anii fiscali de după
2012 cu rata standard, apoi s-a aplicat procentul de impozitare specială de 25% (începând cu 1.1.2016
pentru impozite cumulate: impozit pe câştig de 27,5%) (evaluare).
În anii financiari de după 31.12.2012, toate câştigurile din cursul de schimb realizate de fond trebuie
impozitate imediat (adică nu mai este posibilă acumularea neimpozabilă a câştigurilor). Totuşi,
deducerea impozitului pe câştig în procent de 25%, respectiv de 27,5% începând cu 1.1.2016, nu are
rol de impozitare finală, ci este doar o plată în avans pentru impozitarea specială pe parcursul
evaluării.
Câştigurile din vânzarea unităţii de fond se supun în principal de asemenea procentului de impozitare
de 25% (respectiv de 27,5% începând cu 1.1.2016). Această deducere a impozitului pe câştig este din
nou doar o plată în avans pentru impozitarea specială în procent de 25% resp. de 27,5% începând cu
1.1.2016 (profit = diferenţa dintre câştigul din vânzare şi costurile de achiziţie; de aici trebuie deduse
veniturile asimilabile dividendelor impozitate deja în timpul duratei de deţinere, respectiv la momentul
vânzării; veniturile asimilabile dividendelor trebuie înregistrate în afara bilanţului sub forma unui post
despre durata de deţinere a unităţii de fond. Deprecierea unităţii de fond conform legii companiilor se
scade din veniturile asimilabile dividendelor din anul respectiv).
În cazul depozitelor incluse în activele companiei, nu este permisă compensarea pierderii de către
bancă. Compensarea este posibilă numai prin intermediul Declaraţiei fiscale.
Impozitarea pentru titlurile de participare în companii ale persoanelor juridice
Veniturile ordinare obţinute din fond (de ex. dobânzi, dividende) sunt în principal impozabile.
Totuşi neimpozabile sunt:
- dividendele înregistrate în ţară (impozitul pe câştig este rambursabil)
- părţile de profit din participaţii în entităţi din EU
- părţile de profit din participaţii în entităţi străine, comparabile unei entităţi din ţară aflate sub
incidenţa § 7 alineatul 3 din Legea austriacă privind impozitarea entităţilor, cu al căror stat
există o cooperare administrativă importantă.
Dar părţile de profit din entităţile străine nu sunt neimpozabile în cazul în care entitatea străină nu se
supune unor impozite comparabile impozitului pe entitate din Austria (acest lucru se întâmplă dacă
impozitul străin este mai mic cu mai mult de 10% decât impozitul pe entitate din Austria sau entitatea
din străinătate face obiectul unei scutiri personale sau punctuale).
Dividendele din alte ţări se supun impozitului pe entitate.
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În anii financiari de după 31.12.2012, toate câştigurile din cursul de schimb realizate de fond trebuie
impozitate imediat (adică nu mai este posibilă acumularea neimpozabilă a câştigurilor).
Dacă nu există o Declaraţie de scutire conform § 94 alineatul 5 din Legea privind impozitul de venit,
organismul plătitor de cupoane trebuie să reţină din dividende impozitul pe câştig şi pentru titlurile de
participare în companie, respectiv trebuie să plătească la Administraţia fiscală impozitul pe câştig din
fondurile cu acumulare. Impozitul pe câştig dedus şi plătit la Administraţia financiară se poate
compensa cu impozitul pe entitate, respectiv se poate rambursa.
Câştigurile din vânzarea unităţii de fond se supun impozitului pe entitate de 25%, respectiv deprecierile
parţiale sunt deductibile imediat.
Entităţi cu venituri din capital
În cazul în care entităţile (de ex. asociaţiile) înregistrează venituri din capital, impozitul austriac pe
entitate se consideră plătit prin deducerea impozitului. Impozitul pe câştig aplicat dividendelor
neimpozabile este rambursabil.
Pentru veniturile de după 1.1.2016, procentul impozitului pe câştig creşte de la 25% la 27,5%. Pentru
entităţile cu
venituri din capital, aceste venituri se supun impozitului austriac pe entitate în procent de 25%.
În cazul în care organismul plătitor de cupoane aplică în continuare o rată a impozitului pe câştig de
25% pentru aceşti contribuabili, aceştia pot solicita la Autoritatea financiară rambursarea excesului de
impozit.
Fundaţiile private se supun în principal impozitului intermediar de 25% pentru veniturile obţinute din
fonduri.
Totuşi neimpozabile sunt: dividendele înregistrate în ţară (impozitul pe câştig este rambursabil) şi
părţile de profit din participaţii în entităţi EU precum şi din participaţii în entităţi din străinătate,
comparabile unei entităţi din ţară aflate sub incidenţa § 7 alineatul 3 din Legea austriacă privind
impozitarea entităţilor, cu al căror stat există o cooperare administrativă importantă.
Dar părţile de profit din entităţile străine nu sunt neimpozabile în cazul în care entitatea străină nu se
supune unor impozite comparabile impozitului pe entitate din Austria (acest lucru se întâmplă dacă
impozitul străin este mai mic cu mai mult de 10% decât impozitul pe entitate din Austria sau entitatea
din străinătate face obiectul unei scutiri personale sau punctuale).
Dividendele din alte ţări se supun impozitului pe entitate.
Cel puţin 60% din toate câştigurile realizate, chiar şi cele acumulate (câştiguri de curs valutar din
acţiuni şi instrumente derivate pe acţiuni precum şi din obligaţiuni şi derivate pe obligaţiuni) se supun
impozitării intermediare de 25%. În cazul în care profiturile realizate sunt distribuite, acestea se supun
integral impozitării (dacă se distribuie de ex. 100 %, 100% se impozitează, dacă se distribuie de ex.
75%, atunci 75% se impozitează).
Asupra unităţilor de fond achiziţionate începând cu 1.1.2011 se aplică în caz de vânzare un impozit
asupra creşterii realizate. Baza de calcul pentru impozit este diferenţa dintre venitul din vânzări şi
valoarea de achiziţie a unităţilor de fond, ajustată cu impozitul. În ceea ce priveşte valoarea de achiziţie
ajustată cu impozitul, veniturile impozitate în timpul duratei de păstrare
măresc costurile de achiziţie ale unităţii de fond, în timp ce dividendele, respectiv impozitul pe câştig
plătite reduc costurile de achiziţie.

4. Data întocmirii bilanţului şi frecvenţa distribuţiei de dividende
Anul financiar al fondului este perioada cuprinsă între 01.07. şi 30.06 din următorul an financiar.
Distribuţia de dividende, respectiv plata impozitului pe câştig conform § 58 alineatul 2 din Legea privind
fondurile de investiţii împreună cu articolul 6 din Regulile fondului au loc începând cu 01.09. din
următorul an fiscal.
Sunt posibile plăţi intermediare de dividende.
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VWG trebuie să întocmească pentru fiecare an fiscal al fondului un raport anual privind activitatea şi
pentru primele şase luni ale fiecărui an fiscal un raport semianual. După finalul intervalului de
raportare, raportul anual privind activitatea trebuie publicat în termen de 4 luni, iar raportul semianual
în termen de 2 luni.

5. Numele persoanelor însărcinate cu auditul conform § 49 alineatul 5 din Legea
privind fondurile de investiţii
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Viena
Informaţii detaliate despre persoanele fizice insărcinate cu auditul găsiţi în Raportul anual, pe care îl
puteţi accesa pe pagina de internet a companiei de administrare www.sc-invest.at / Investmentfonds.

6. Informaţii despre tipul şi caracteristicile principale ale unităţilor de
fond, mai ales
Tipul de drept (drept in rem, drept de creanţă sau alt drept), pe care îl reprezintă
unitatea de fond

Documente originale sau certificate din aceste documente, înregistrăi într-un registru
sau pe un cont

Caracteristicile unităţilor de fond: Certificate nominale, eventual informaţii despre
valoarea nominală

Descrierea dreptului de vot al deţinătorului titlului de participare, dacă acesta există


- Fiecare deţinător al unui titlu de participare are drept de proprietate în limita coproprietăţii indicate
în documentul respectiv asupra tuturor activelor fondului (drept in rem).
- Coproprietatea asupra tuturor activelor aparţinând fondului este împărţită în titluri de coproprietate
egale. Numărul titlurilor de coproprietate nu este limitat.
- Titlurile de coproprietate sunt înscrise în certificate cu caracter de titlu financiar.
- Titlurile de participare sunt prezentate în certificate colective (§ 24 din Legea privind depozitele,
Monitorul Oficial Nr. 424/1969 în vigoare) în funcţie de tipul titlului.
- Societatea de administrare, cu acordul Consiliului său de Supraveghere poate diviza titlurile de
coproprietate şi poate emite titluri de participare, în funcţie de tipul acestora, către deţinătorii de
titluri sau poate transforma vechile titluri în titluri noi, dacă este de părere că, în urma calculării
valorii unităţii de fond, o divizare a titlurilor de coproprietate este în interesul deţinătorilor de titluri.
- Titlurile de participare sunt înregistrate pe numele deţinătorului.
- Informaţii despre valoarea nominală se găsesc în Regulile fondului la articolul 6.
- Titlurile de participare nu implică drepturi de vot.

7. Condiţiile în care se poate decide lichidarea fondului şi detalii despre
lichidare, în special în legătură cu drepturile deţinătorilor de titluri de
proprietate


Anularea administrării

Societatea de administrare poate anula/încheia administrarea fondului în următoarele cazuri:
i) cu acordul FMA, publicarea şi respectarea unui termen de (cel puţin)
şase luni. Acest termen se poate reduce la (cel puţin) 30 de zile, dacă toţi
investitorii au fost informaţi, dar în acest caz se omite publicarea. Deţinătorii de titluri pot (cu
condiţia unei suspendări a preţului) să returneze titlurile de participare în timpul termenului
indicat în schimbul plăţii preţului de răscumpărare.
ii) cu efect imediat (ziua publicării) şi notificarea simultană a FMA, dacă volumul fondului scade
sub 1.150.000 EUR.
Anularea conform ii) nu este permisă în timpul anulării conform i).
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Dacă administrarea se anulează, banca depozitară preia administrarea temporară şi trebuie să iniţieze
dizolvarea fondului, dacă nu transferă administrarea acestuia la o altă societate de administrare în
termen de şase luni. O dată cu începerea dizolvării, dreptul la administrare al deţinătorilor de titluri
este înlocuit de dreptul la dizolvare conform prevederilor, iar dreptul la răscumpărarea valorii unităţii de
fond este înlocuit cu dreptul la plata veniturilor din lichidare.


Transferul administrării

Societatea de administrare poate transfera administrarea fondului la o altă societate de administrare,
cu acordul FMA, publicarea şi respectarea unui termen de (cel puţin) 3 luni. Acest termen se poate
reduce la (cel puţin) 30 de zile, dacă toţi investitorii au fost informaţi, dar în acest caz se omite
publicarea. Deţinătorii de titluri pot să returneze titlurile de participare în timpul termenului indicat în
schimbul plăţii preţului de răscumpărare.


Fuzionarea/Unificarea fondului cu un alt fond de investiţii

Cu respectarea anumitor condiţii precum şi cu aprobarea FMA, societatea de administrare poate
unifica/fuziona fondul cu un alt fond de investiţii sau cu mai multe fonduri de investiţii, iar pentru
aceasta trebuie să existe o publicare (cu respectarea unui termen de (cel puţin) 3 luni), respectiv
trebuie trimise informaţii despre detalii la deţinătorii de titluri (cu respectarea unui termen de (cel puţin)
3 luni). În timpul termenului indicat, deţinătorii de titluri pot returna unităţile de fond în schimbul plăţii
preţului de răscumpărare sau eventual le pot schimba cu unităţile unui alt fond cu o politică de investiţii
similară.
În cazurile fuziunii fondului, deţinătorii de titluri au dreptul la schimbarea unităţilor conform raportului de
schimbare precum şi la plata unei compensări.


Divizarea activelor fondului

Societatea de administrare poate diviza titlurile devenite nelichide, care se află în fond, după
aprobarea FMA şi publicare. Conform titlurilor lor, deţinătorii de titluri de participare, devin coproprietari
ai fondului divizat, care este dizolvat de banca depozitară. După dizolvare, are loc plata câştigului către
deţinătorii de titluri.


alte motive de lichidare a fondului

Dreptul societăţii de administrare de a administra un fond dispare cu anularea licenţei pentru
activitatea de investiţii sau a autorizaţiei conform Directivei 2009/65/CE sau cu decizia privind
lichidarea sa sau cu retragerea autorizaţiei.
O dată cu începerea dizolvării, dreptul deţinătorilor de titluri la administrare este înlocuit de dreptul la
dizolvare conform prevederilor, iar dreptul la răscumpărarea valorii unităţii de fond este înlocuit cu
dreptul la plata veniturilor din lichidare.

8. Eventual informaţii despre burse sau pieţe, în care sunt cotate sau
tranzacţionate unităţile de fond
Nu s-a solicitat/iniţiat de către VWG.
Nu este cazul.

9. Modalităţi şi condiţii pentru emiterea şi/sau vânzarea de unităţi
Emiterea de unităţi de fond
Emiterea are loc în zilele bursiere (pe baza Bursei din Viena).
Emiterea are loc în zilele indicate în Regulile fondului (zile bursiere).
Numărul unităţilor de fond emise şi al titlurilor de participare aferente este în principal nelimitat.
Unităţile pot fi achiziţionate în locurile indicate în Anexă.
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Societatea de administrare îşi rezervă dreptul de a suspenda emiterea de unităţi temporar sau definitiv.
Prima de emisiune şi preţul de emisiune
La stabilirea preţului de emisiune, la valoarea unei unităţi se poate adăuga un adaos de emitere pentru
compensarea costurilor de emisiune.
Prima de emisiune reprezintă până la 5,25% din valoarea unei unităţi.
Preţul de emisiune este alcătuit din valoarea unităţii de fond plus un adaos, rotunjit la următorul cent.
În cazul unei durate scurte a investiţiei, aceat adaos de emisiune poate reduce performanţa sau o
poate chiar distruge. Din acest motiv, la achiziţionarea de titluri de participare se recomandă o durată
de investiţie mai lungă.
Data de calcul
Dacă se plasează comanda până la ora 10:00 CET, preţul de emisiune care se ia în calcul este
valoarea din a doua zi bancară din Austria, calculată de banca depozitară, plus adaosul de emisiune.
Stabilirea debitului preţului de cumpărare are loc după două zile bancare de la data de calcul.
Termenele de primire a tranzacţiilor cu unităţi de fond se referă la sosirea ordinelor de vânzare la
banca depozitară şi/sau la punctul de plată al fondului. În funcţie de punctul de primire a ordinelor,
trebuie stabilite termene de transfer. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă contactaţi
consultantul.

10.Modalităţi şi condiţii pentru răscumpărarea sau plata unităţilor de fond şi
premisele în care acestea pot fi suspendate.
Răscumpărarea unităţilor de fond
Deţinătorii de titluri de participare pot solicita în orice moment răscumpărarea unităţilor de fond prin
emiterea unui ordin de răscumpărare la banca depozitară.
Societatea de administrare are obligaţia de a răscumpăra unităţile de fond pe cheltuiala fondului, la
preţul de răscumpărare valabil la momentul respectiv.
Răscumpărarea unităţilor de fond are loc în zilele indicate în Regulile fondului (zile bursiere).
Răscumpărarea unităţilor are loc în zilele bursiere (pe baza Bursei din Viena).
Suspendare
Plata preţului de returnare precum şi calculul şi publicarea preţului de răscumpărare se pot suspenda
temporar prin notificarea simultană a FMA şi publicarea corespunzătoare şi pot fi puse într-o relaţie de
dependenţă cu vânzarea activelor fondului precum şi cu încasarea veniturilor din vânzări, dacă există
condiţii extraordinare, care pot face ca acest lucru să pară necesar ţinând cont de interesele
îndreptăţite
ale deţinătorilor de titluri de participare. Reluarea răscumpărării unităţilor de fond trebuie de asemenea
notificată deţinătorilor de titluri de participare.
Rabatul de răscumpărare şi preţul de răscumpărare
Preţul de răscumpărare este alcătuit din valoarea unităţii de fond, rotunjită la următorul cent. Nu
se aplică niciun rabat de răscumpărare.
Data de calcul
Dacă se plasează comanda până la ora 10:00 CET, preţul de răscumpărare care se ia în calcul este
valoarea din a doua zi bancară din Austria. Stabilirea creditului preţului de vânzare are loc după două
zile bancare de la data de calcul.
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Termenele de primire a tranzacţiilor cu unităţi de fond se referă la sosirea ordinelor de vânzare la
banca depozitară şi/sau la punctul de plată al fondului. În funcţie de punctul de primire a ordinelor,
trebuie stabilite termene de transfer. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă contactaţi
consultantul.

11. Calculul preţurilor de vânzare sau emitere şi de plată sau răscumpărare
a unităţilor de fond, în special:
- Metoda şi frecvenţa calculului acestor preţuri
- Indicarea costurilor legate de vânzare, emitere, răscumpărare sau plată a
costurilor legate de unităţile de fond
- Indicarea tipului, locului şi frecvenţei publicării acestor preţuri.
Metodă de calcul
Pentru calcularea preţului fondului se iau în calcul ultimele preţuri publicate (=disponibile). În cazul în
care, din cauza situaţiei politice şi economice, ultimul curs publicat nu corespunde în mod clar şi nu
numai în cazuri individuale valorilor efective, calculul preţului se poate omite, dacă fondul a investit 5%
sau mai mult din activele sale în titluri care nu au preţ sau care nu au preţ conform cu piaţa.
Frecvenţa calculului preţurilor
Calculul preţului de emisiune şi al preţului de răscumpărare se face în zilele bursiere.
Costurile implicate de emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond
Emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond sau achiziţia unităţilor de fond de la unul din punctele
indicate în Anexă au loc fără a se calcula costurile suplimentare ale societăţii de administrare, cu
excepţia calculului adaosului de emisiune la emiterea titlurilor de participare. Banca depozitară are
dreptul de a-şi calcula propriile cheltuieli pentru emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare.
La răscumpărarea titlurilor de participare nu se plăteşte niciun rabat de răscumpărare.
Tipul, locul şi frevenţa publicării preţului de emisiune şi de răscumpărare
Valoarea unei unităţi de fond, preţul de emisiune şi de răscumpărare sunt publicate în zilele bursiere
(în format electronic pe pagina VWG la adresa www.semperconstantia.at/ Partnerfonds).

12. Reguli pentru calcularea activelor
Valoarea se calculează prin împărţirea valorii totale a fondului, inclusiv a veniturilor, la numărul de
unităţi de fond.
Valoarea totală a fondului se calculează pe baza preţurilor titlurilor de valoare, a instrumentelor de
piaţă monetară, a fondurilor şi a drepturilor de subscriere plus valoarea investiţiilor financiare care
aparţin fondului, a sumelor de bani, creditelor, creanţelor şi a celorlalte drepturi, minus datorii.
Preţurile titlurilor se calculează după cum urmează:
a)

Valoarea titlurilor cotate sau tranzacţionate la o bursă sau pe o altă piaţă reglementată, se
determină în principal pe baza ultimului preţ disponibil.

b)

Dacă un titlu nu este cotat sau tranzacţionat la o bursă sau pe o piaţă reglementată sau dacă
pentru un titlu, care este cotat sau tranzacţionat la o bursă sau pe o piaţă reglementată, preţul nu
reflectă în mod corespunzător valoarea de piaţă actuală, se recurge la preţurile unor furnizori de
date de încredere sau, alternativ, la preţurile de piaţă ale unor titluri de valoare similare sau la alte
metode de calcul recunoscute.

c)

Unităţile de fond dintr-un OGAW sau OGA sunt evaluate la ultimele preţuri de răscumpărare
disponibile, respectiv, dacă sunt tranzacţionate la burse sau pe pieţe reglementate (de ex. ETF),
la ultimele preţuri de închidere disponibile.
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d)

Valoarea de lichidare a contractelor futures sau opţiunilor, tranzacţionate la o bursă sau pe o altă
piaţă reglementată, se determină în principal pe baza ultimului preţ disponibil.

13.Descrierea regulilor pentru calcularea şi folosirea veniturilor
Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu plata de dividende
(Plata de dividende)
Veniturile colectate în timpul anului financiar (dobânzi şi dividende) se pot distribui după acoperirea
costurilor, conform aprecierii societăţii de administrare. Distribuirea se poate suspenda ţinând cont de
interesele deţinătorilor de titluri. De asemenea, distribuirea veniturilor provenite din vânzarea titlurilor
fondului de investiţii, inclusiv a drepturilor de subscriere, rămâne la aprecierea societăţii de
administrare. Sunt permise distribuirea din activul fondului precum şi distribuirile intermediare.
În urma distribuţiilor, volumul fondului nu trebuie să scadă în niciun caz sub volumul minim prevăzut de
lege pentru anulare.
Sumele trebuie distribuite deţinătorilor de titluri de participare începând cu data de 01.09 a următorului
an financiar, iar restul se reportează la noul calcul.
În orice caz, începând cu data de 01.09 trebuie plătită suma calculată conform InvFG, care trebuie
folosită pentru îndeplinirea unei obligaţii de scădere a impozitului pe câştig corespunzător venitului
asimilabil dividendelor al titlului de participare, cu excepţia cazului în care societatea de administrare
se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de depozitare, că titlurile de
participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai unor deţinători de titluri, care fie nu se supun
impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există premizele unei scutiri conform § 94 din
Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul pe câştig.
Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare şi deducerea impozitului pe
câştig
(Acumulare)
Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite. În cazul
titlurilor de participare cu acumulare, începând cu data de 01.09, trebuie plătită suma calculată
conform InvFG, care trebuie folosită pentru îndeplinirea unei obligaţii de scădere a impozitului pe
câştig corespunzător venitului asimilabil dividendelor al titlului de participare, cu excepţia cazului în
care societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare
de la punctele de depozitare, că titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai
unor deţinători de titluri, care fie nu se supun impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei
există premizele unei scutiri conform § 94 din Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri
de la impozitul pe câştig.
Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe
câştig
(Acumulare integrală - tranşă în ţară şi în străinătate)
Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite. Nu se face
nicio plată conform InvFG. Data pentru încetarea plăţii impozitului pe câştig aplicat asupra venitului
anual conform InvFG este 4 luni de la închiderea anului financiar.
Societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de
depozitare, că titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai unor deţinători de
titluri, care fie nu se supun impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există premizele
unei scutiri conform § 94 din Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul
pe câştig.
Dacă aceste premize nu sunt îndeplinite la data plăţii, suma calculată conform InvFG
se plăteşte prin creditarea băncii depozitare.
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Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe
câştig
(Acumulare integrală - tranşă în străinătate)
Vânzarea de titluri de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe câştig are loc
exclusiv în străinătate.
Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite. Nu se face
nicio plată conform InvFG.
Societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de
depozitare, că titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai unor deţinători de
titluri, care fie nu se supun impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există premizele
unei scutiri conform § 94 din Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul
pe câştig.

14. Descrierea obiectivelor de investiţii ale fondului, inclusiv a obiectivelor
financiare (de ex. creşterea venitului sau capitalului), a politicii de investiţii
(de ex. specializarea pe zone geografice sau sectoare economice), a
posibilelor limitări ale acestei politici de investiţii precum şi indicarea
tehnicilor şi instrumentelor sau a drepturilor de accesare de împrumuturi,
care pot fi folosite la administrarea fondului.
INDICAŢIE:
Fondul încearcă în orice moment să îşi îndeplinească obiectivele de investiţii, dar nu se poate
garanta că aceste obiective vor fi efectiv îndeplinite.
Descrierea de mai jos nu ia în considerare profilul individual de risc al investitorului, pentru
acest lucru recomandându-se o consiliere profesională.
Indicaţie:
Din cauza unor condiţii de piaţă extraordinare, randamentele reduse sau chiar negative ale
instrumentelor de piaţă monetară, respectiv ale obligaţiunilor pot influenţa negativ valoarea
activului net a fondului, respectiv pot să nu fie suficiente pentru a acoperi costurile curente.
Denumirea ARIQON Wachstum provine de la strategia de a investi o mare parte din
activele sale în pieţele de acţiuni din întreaga lume, cu potenţial de creştere.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona direct sau indirect acţiuni emise la nivel global (orice
bonitate, monedă şi sector economic) şi titluri similare acţiunilor,
cum ar fi în special certificatele de participare (orice bonitate, monedă şi sector economic), achiziţia
directă fiind limitată la 30% din volumul fondului.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona direct sau indirect instrumente, care la rândul lor reproduc
direct sau indirect performanţa unui indice de acţiuni, obligaţiuni sau a unui altfel de indice financiar.
Cu excepţia fondurilor de investiţii care reproduc performanţa unui indice de obligaţiuni în modul
prezentat anterior, aceste fonduri de investiţii sunt adăugate la cota de acţiuni.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona şi unităţi de fond, care sunt orientate să redea, direct sau
indirect, o peformanţă neutră până la inversă a tipurilor de titluri de valoare numite mai sus.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona unităţi ale altor fonduri de investiţii, care la rândul lor
investesc în principal sau exclusiv în obligaţiuni (orice bonitate, monedă şi sector economic).
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona indirect instrumente de piaţă monetară emise la nivel
global (orice bonitate), indiferent de moneda lor.
Fondul de investiţii trebuie să investească, incluzând depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile
înainte de termen, cel puţin 70% din volumul fondului în unităţi ale altor fonduri de investiţii.
Depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile înainte de termen cu o perioadă de cel puţin 12 luni
trebuie să reprezinte maxim 49% din volumul fondului.
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Datorită alcătuirii portofoliului sau a tehnicilor de management folosite, fondul de investiţii
poate avea o volatilitate crescută, adică unităţile de fond sunt supuse şi pe perioade scurte de
timp unor fluctuaţii mari în sus şi în jos.
Deoarece instrumentele derivate trebuie folosite numai pentru hedging, riscul fondului nu este
mărit suplimentar prin folosirea lor,

15. Tehnicile şi instrumentele politicii de investiţii
Fondul investeşte conform limitelor de investiţii prevăzute de InvFG împreună cu Regulile fondului
şi respectând principiul diversificării riscurilor.
Titluri de valoare
Titlurile de valoare sunt
a) Acţiuni şi alte titluri similare acţiunilor,
b) Obligaţiuni şi alte instrumente de datorie,
c) toate celelalte instrumente financiare care se pot vinde (de ex. drepturi de subscriere), care dau
dreptul de achiziţie a instrumentelor financiare conform prevederilor InvFG prin subscriere sau schimb,
conform § 69 InvFG, dar cu excepţia tehnicilor şi instrumentelor financiare derivate numite la § 73
InvFG.
De asemenea, conform § 69 alineatul 2 InvFG, titlurile de valoare includ
1. titluri de participare la fonduri închise sub forma unei companii de investiţii sau a unui fond de
investiţii,
2. titluri de participare la fonduri închise sub formă contractuală,
3. instrumente financiare conform § 69 alineatul 2 nr. 3 InvFG.
Societatea de administrare poate achiziţiona titluri de valoare, care sunt cotate la bursele din ţară şi
străinătate menţionate în Anexa la Regulile fondului sau tranzacţionate pe pieţele reglementate
menţionate în Anexa la Regulile fondului, care sunt recunoscute şi deschise publicului şi al căror mod
de funcţionare este unul conform prevederilor. De asemenea, se pot achiziţiona şi titluri de valoare din
emisiuni noi, ale căror condiţii de emisiune conţin obligaţia
de a solicita autorizarea pentru cotarea oficială la bursă sau pe o piaţă reglementată, dacă autorizarea
este obţinută cel târziu înainte de un an de la emisiune.
Instrumente de piaţă monetară
Nu se pot achiziţiona instrumente de piaţă monetară.
Titluri de valoare şi instrumente de piaţă monetară
Achiziţia de titluri de valoare neachitate complet sau de instrumente de piaţă monetară şi de drepturi
de subscripţie asupra acestor instrumente sau de alte instrumente financiare neachitate complet este
permisă în limita a 10% din volumul fondului.
Titluri de valoare şi instrumente de piaţă monetară necotate
Cel mult 10% din valoarea fondului se poate investi în titluri de valoare sau instrumente de piaţă
financiară, care nu sunt autorizate oficial pentru cotare la una dintre bursele indicate în Anexa la
Regulile fondului sau nu sunt tranzacţionate pe una din pieţele indicate în Anexa la Regulile fondului,
iar în cazul unei emisiuni noi de titluri de valoare, nu se obţine autorizarea în termen de un an de la
emisiune.
Titluri de participare la fonduri
1. Titluri de participare la fonduri de investiţii (§ 77 InvFG)
1.1. Se pot achiziţiona titluri de participare la fonduri de investiţii (= fonduri de investiţii şi societăţi de
investiţii de tip deschis), care îndeplinesc prevederile Directivei 2009/65/CE (OGAW), până la
limita de 20% din volumul fondului, dacă acestea, la rândul lor, nu investesc mai mult de 10%
din volumul fondului în titluri de participare la alte fonduri de investiţii.
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1.2. Se pot achiziţiona titluri de participare la fonduri de investiţii conform § 71 şi § 77 alineatul 1
InvFG, care nu îndeplinesc pe deplin Directiva 2009/65/CE (OGA) şi al căror unic scop este
- să investească sumele primite de la investitori conform
principiului diversificării riscurilor în titluri de valoare şi alte active financiare lichide şi
- ale căror unităţi sunt retrase sau sunt plătite la cererea deţinătilor de titluri de participare
direct sau indirect în contul volumului fondului,
până la o limită de 20% din volumul fondului, dar în total nu mai mare de 30% din volumul
fondului, dacă
a) acestea, la rândul lor, nu investesc mai mult de 10% din volumul fondului în unităţile altor
fonduri de investiţii şi
b) au fost autorizate conform unor prevederi legale, care le supun unei supravegheri, care
conform FMA este similară supravegherii prevăzute de dreptul comunitar şi există suficientă
garanţie pentru colaborarea dintre autorităţi, şi
c) nivelul de protecţie a deţinătorilor de titluri de participare este echivalent cu nivelul de protecţie
a deţinătorilor de titluri de participare la fonduri de investiţii care îndeplinesc prevederile
Directivei 2009/65/CE (OGAW) şi, mai ales, prevederile referitoare la o custodie separată a
activelor speciale, la accesarea de împrumuturi, la acordarea de împrumuturi şi
tranzacţionarea fără acoperire a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de piaţă monetară,
sunt similare cerinţelor Directivei 2009/65/CE, şi
d) activitatea face obiectul rapoartelor anuale şi semianuale, care permit investitorilor să-şi facă
o idee despre volum şi datorii, venituri şi tranzacţii din perioada de raportare.
Pentru aprecierea echivalenţei nivelului de protecţie a deţinătorilor de titluri de participare
conform lit. c) trebuie să se facă apel la criteriile din § 3 al Ordonanţei privind informaţiile şi
stabilirea echivalenţei (IG-FestV).
1.3. Pentru fond se pot achiziţiona de asemenea unităţi din fonduri de investiţii, care sunt administrare
direct sau indirect de aceeaşi societate de administrare sau de o societate, cu care societatea
de administrare este afiliată printr-o administrare sau un control comun sau printr-o participare
importantă directă sau indirectă.
Instrumente financiare derivate
Instrumentele derivate trebuie folosite doar pentru hedging.
Instrumente financiare derivate cotate şi necotate
Pentru fond se pot folosi instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente similare, care sunt
tranzacţionate pe o piaţă reglementată menţionată în Anexa la Regulile fondului, sau instrumente
financiare derivate care nu sunt cotate la bursă şi nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată
(instrumente derivate OTC), dacă
1.
2.
3.
4.

în ceea ce priveşte valorile de bază este vorba de instrumente conform § 67 alineatul 1 nr. 1 - 4
InvFG sau de indici financiari, rate ale dobânzii, cursuri de schimb sau monede, în care fondul
poate investi conform obiectivelor de investiţii indicate în Regulile fondului,
partenerul pentru tranzacţii cu instrumente derivate OTC este o instituţie supusă supravegherii
care a fost autorizată de FMA, şi
instrumentele derivate OTC sunt supuse zilnic unei evaluări verificabile şi se pot vinde, lichida sau
compensa printr-o contratranzacţie, oricând la iniţiativa societăţii de administrare.
dacă acestea nu duc la livrarea sau transferul altor active decât cele numite la
§ 67 alineatul 1 InvFG.

Sunt incluse de asemena instrumentele care au ca obiect transferul riscului de credit ale activelor
numite anterior.
Riscul de neîndeplinirea a obligaţiilor în cazul tranzacţiilor unui fond cu instrumente derivate OTC
trebuie să nu depăşească următoarele valori:
1. dacă partenerul este o instituţie de credit în sensul § 72 InvFG, conform Directivei 2006/48/CE, 10%
din volumul fondului,
2. în celelalte cazuri 5% din volumul fondului.
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Investiţiile unui fond în instrumente derivate bazate pe indici nu sunt luate în considerare în ceea ce
priveşte limitele de investiţii specifice. Dacă un instrument derivat este încorporat într-un titlu de
valoare sau într-un instrument de piaţă monetară, acesta trebuie luat în considerare cu privire la
respectarea prevederilor menţionate anterior.
Scopul de utilizare
Utilizarea de instrumente derivate în scopuri de hedging înseamnă utilizarea pentru reducerea
anumitor riscuri ale fondului (de ex. risc de piaţă), are caracter tactic şi este pe termen scurt.
Managementul riscului
Societatea de administrare trebuie să folosească o procedură de management al riscului, care îi
permite să supravegheze şi să măsoare în orice moment riscul legat de poziţiile de investiţii precum şi
partea acestora din întregul profil de risc al volumului fondului.
Riscul total trebuie determinate pe baza abordării Commitment sau Value at Risk.
Societatea de administrare trebuie să stabilească, implementeze şi întreţină principii de management
al riscului corespunzătoare şi documentate. Principiile de management al riscului trebuie să includă
proceduri necesare pentru a evalua riscurile de piaţă, lichiditate şi partner precum şi celelalte riscuri,
inclusiv riscurile operaţionale.
Riscul total
Abordarea Commitment
Pentru determinarea riscului total, societatea de administrare aplică abordarea Commitment. În cadrul
acestei abordări, toate poziţiile instrumentelor derivate, inclusiv a instrumentelor derivate încorporate
conform § 73 alineatul 6 InvFG, sunt convertite la valoarea de piaţă a unei poziţii similare cu valoarea
de bază a instrumentului derivat respectiv (echivalent al valorii de bază).
Când se calculează riscul total, sunt luate în considerare acordurile de netting şi hedging, dacă
acestea nu fac abstracţie de aceste riscuri clare şi importante şi duc în mod clar la reducerea riscului.
Poziţiile instrumentelor derivate, care nu produc un risc suplimentar pentru
fondul de investiţii, nu trebuie incluse în calcul.
Modalităţile de calcul detaliat al riscului total la utilizarea abordării Commitment şi structura sa
cantitativă şi calitativă se găsesc în Ordonanţa privind Autoritatea de supraveghere a pieţei financiare
(FMA) în capitolul despre calculul riscului şi raportarea instrumentelor derivate.
Riscul total legat de instrumentele derivate determinat în acest mod nu trebuie să depăşească
valoarea totală netă a volumului fondului.
Depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile înainte de termen
Se pot achiţiona depuneri sub formă de depozite la vedere sau desfiinţabile înainte de termen cu un
termen de cel mult 12 luni în următoarele condiţii:
1. Se poate investi în depozite la vedere sau desfiinţabile înainte de termen cu un termen de cel mult
12 luni deschise la aceeaşi instituţie de credit până la o limită de 20% din volumul fondului, în
condiţiile în care instituţia respectivă
- are sediul într-un stat membru sau
- se află într-un stat terţ şi se supune unor prevederi de supraveghere, care conform FMA sunt
echivalente cu cele din dreptul comunitar.
2. În ciuda tuturor limitelor superioare individuale, un fond poate investi cel mult 20% din volumul
fondului la aceeaşi instituţie de credit într-o combinaţie de titluri de valoare sau instrumente de piaţă
monetară emise de această instituţie şi/sau depozite la această instituţie de credit şi/sau
instrumente derivate OTC achiziţionate de această instituţie de credit3. Nu trebuie păstrat un depozit minim, iar depozitul bancar este limitat la 49% din volumul fondului.
În cadrul regrupărilor portofoliului fondului şi/sau al presupunerii privind pierderi iminente, fondul de
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investiţii poate prezenta o parte mai mare de depozite la vedere sau desfiinţabile înainte de termen
cu o un termen de maxim 12 luni.
Accesarea de împrumuturi
Este permisă temporar accesarea de credite în limita a 10% din volumul fondului. Prin
aceasta, riscul fondului poate creşte în aceeaşi proporţie.
Contracte de report
Nu se aplică.
Împrumutul de titluri de valoare
Nu se aplică.

16. Profilul de risc al fondului
Activele în care investeşte societatea de administrare conţin, pe lângă şansele de căştig, şi riscuri.
Dacă un investitor vinde unităţi de fond la o dată la care preţurile activelor sunt scăzute în comparaţie
cu data achiziţiei, el nu va primi înapoi toţi banii investiţi în fond. Totuşi riscul investitorului se limitează
la suma investită, prin urrmare nu există o obligaţie de rezervă.
Enumerarea nu este finală, iar riscurile amintite pot avea efecte de intensităţi diferite asupra fondului.
Datorită diferitelor forme ale tipurilor de unităţi, profitul pe care investitorul îl urmăreşte cu
investiţia sa poate varia în funcţie de tipul căruia îi aparţin unităţile achiziţionate.
Pentru acest fond, în special următoarele riscuri pot fi importante:
- Riscul de piaţă
- Riscul de modificare a dobânzii
- Riscul de credit, respectiv riscul emitentului
- Riscul de îndeplinire, respectiv riscul partenerului (riscul de neîndeplinire a obligaţiilor de către
partener)
- Riscul de lichiditate
- Rscul de schimb valutar sau monedă
- Riscul de custodie
- Riscul de concentrare
- Riscul de performanţă
- Informaţii despre performanţa tuturor garanţilor
- Riscul de inflexibilitate
- Riscul de inflaţie
- Riscul de capital
- Riscul de modificare a altor condiţii cadru, cum ar fi de ex. prevederile fiscale
- Riscul de evaluare
- Riscul de ţară sau transfer
- Riscul de suspendare a răscumpărării
- Riscul legat de personalul cheie
- Riscul operaţional
- Riscul legat de titlurile de participare la fonduri de investiţii (Subfonduri)
- Riscul legat de instrumente derivate
- Riscul legat de împrumutul de titluri de valoare
- Riscul legat de activele folosite pentru garantare (risc de garanţie)


Riscul de piaţă

Evoluţia preţurilor titlurilor de valoare depinde în special de evoluţia pieţelor de capital, care, la rândul
lor, sunt influenţate de situaţia generală a economiei globale precum şi de condiţiile economice şi
politice din ţările respective.
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Riscul de modificare a dobânzii

Riscul de modificare a dobânzii este o formă specială a riscului de piaţă. Prin el se înţelege
posibilitatea ca nivelul dobânzilor de pe piaţă existent la momentul emiterii unui titlu de valoare cu
dobândă fixă sau a unui instrument de piaţă monetară să se schimbe. Modificarea nivelului dobânzii
poate fi, printre altele, rezultatul schimbării situaţiei economice şi a politicii Băncii Naţionale. Dacă
dobânzile de pe piaţă cresc, preţurile titlurilor de valoare cu dobândă fixă, respectiv a instrumentelor de
piaţă monetară scad. Dacă în schimb nivelul dobânzilor de pe piaţă scade, titlurile de valoare cu
dobândă fixă, respectiv instrumentele de piaţă monetară au o evoluţie inversă.
În ambele cazuri, evoluţia preţului duce la faptul că randamentul titlului de valoare corespunde dobânzii
de pe piaţă. Totuşi, în funcţie de termenul titlului de valoare cu dobândă fixă, fluctuaţiile fondului arată
diferit. Astfel, titlurile de valoare cu dobândă fixă şi termene mai scurte au riscuri de preţ mai mici decât
cele cu termene mai lungi. Dar de regulă, titlurile de valoare cu dobândă fixă şi termene mai scurte au
randamente mai mici comparativ cu titlurile de valoare cu dobândă fixă şi termene mai lungi.
În funcţie de condiţiile pieţei, riscul de modificare a dobânzii poate deveni important şi pentru
depozitele la vedere şi cele desfiinţabile înainte de termen, sub formă de dobânzi negative sau alte
condiţii nefavorabile, acestea din urmă putând fi supuse unei frecvenţe crescute a modificărilor atât în
sens pozitiv cât şi în sens negativ.


Riscul de credit, respectiv riscul emitentului

Pe lângă tendinţele generale ale pieţelor de capital, şi evoluţiile speciale ale emitenţilor au efect asupra
preţului unui titlu de valoare. Chiar şi în cazul unei selecţionări atente a titlurilor de valoare, nu se poate
exclude faptul că pot apărea pierderi din cauza colapsului financiar al emitenţilor.


Riscul de îndeplinire, respectiv riscul partenerului (riscul de neîndeplinire a
obligaţiilor de către partener)

În această categorie intră riscul ca decontarea într-un sistem de transfer să nu aibă loc conform
aşteptărilor, deoarece un partener nu plăteşte conform aşteptărilor sau livrează cu întârziere. Riscul de
decontare constă în faptul că nu se primeşte o contraprestaţie corespunzătoare după finalizarea unei
tranzacţii.
Mai ales în cazul achiziţionării de produse financiare necotate sau la tranzacţionarea lor printr-un punct
de transfer, există riscul ca tranzacţia încheiată să nu se desfăşoare conform aşteptărilor, deoarece un
partener nu plăteşte sau nu livrează sau există riscul să apară pierderi din cauza greşelilor din zona
operaţională în cadrul executării tranzacţiei.


Riscul de lichiditate

Luând în considerare şansele şi riscurile plasamentului în acţiuni şi obligaţiuni, societatea de
administrare achiziţionează pentru fond mai ales titluri de valoare, care sunt autorizate pe bursele din
ţară şi străinătate sau sunt tranzacţionate pe pieţe organizate, care sunt recunoscute şi deschise
publicului, iar modul lor de funcţionare este conform prevederilor.
Cu toate acestea, la anumite titluri de valoare şi în anumite etape sau pe anumite segmente de bursă
poate apărea problema de a nu le putea vinde la momentul dorit. În plus există riscul ca titlurile care
sunt tranzacţionate pe un segment de piaţă mai restrâns să fie supuse unei volatilităţi semnificative a
preţului.
De asemenea, se achiziţionează titluri de valoare din emisiuni noi, ale căror condiţii de emisiune conţin
obligaţia de a solicita autorizarea pentru cotarea oficială la bursă sau pe o piaţă organizată, dacă
autorizarea este obţinută cel târziu înainte de un an de la emisiune.
Societatea de administrare poate achiziţiona titluri de valoare care sunt tranzacţionate la o bursă sau
pe o piaţă reglementată din SEE sau la o bursă numită în Anexa la Regulile fondului sau pe o piaţă
reglementată.


Riscul de schimb valutar sau monedă

O altă variantă a riscului de piaţă o reprezintă riscul de monedă. Dacă nu există alte prevederi, activele
unui fond pot fi plasate în alte monede decât în moneda fondului. Fondul va primi veniturile,
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răscumpărările şi câştigurile din asemenea plasamente în monedele în care a investit. Valoarea
acestor monede poate fi mai mică decât moneda fondului. Prin urmare există un risc de monedă, care
afectează valoarea unităţilor de fond în măsura în care fondul investeşte în alte monede decât moneda
fondului.


Riscul de custodie

De custodia activelor fondului se leagă un risc de pierderi, care poate fi cauzat de insolvenţă,
nerespectarea obligaţiei de verificare prealabilă sau un comportament abuziv al depozitarului sau al
sub-depozitarului.


Riscul de concentrare

Pot apărea alte riscuri din cauza faptului că are loc o concentrare a plasamentului în anumite
active sau pieţe.


Riscul de performanţă

Activele achiziţionate de fond pot avea o altă evoluţie decât cea aşteptată în momentul achiziţiei. Prin
urmare nu se poate promite o evoluţie pozitivă, cu excepţia cazului în care există o garanţie din partea
unei terţe părţi.


Informatii despre performanţa tuturor garanţilor

În funcţie de performanţa garanţilor, riscul investiţiei creşte
sau scade.


Riscul de inflexibilitate

Riscul de inflexibilitate poate fi condiţionat atât de produsul însuşi cât şi de constrângerile de la
trecerea la alte fonduri.


Riscul de inflaţie

Câştigul unei investiţii poate fi influenţat negativ de evoluţia inflaţiei. Banii investiţi pot fi supuşi unei
pierderi a puterii de cumpărare, pe de o parte, şi, pe de altă parte, evoluţia inflaţiei poate avea o
influenţă directă (negativă) asupra evoluţiei preţului activelor.


Riscul de capital

Riscul referitor la capitalul fondului poate fi condiţionat în special de faptul că se poate ajunge la faptul
că activele se vând mai ieftin decât au fost cumpărate. Acest risc include şi riscul de epuizare în cazul
răscumpărărilor şi de distribuire excesivă a profitului.


Riscul de modificare a altor condiţii cadru, cum ar fi de ex. prevederile fiscale

Valoarea activelor fondului poate fi influenţată negativ de situaţiile nesigure din ţările în care se fac
plasamente, situaţii care includ evoluţiile politice internaţionale, modificarea politicii guvernamentale,
impozitare, limitarea investiţiilor străine, fluctuaţiile valutare şi alte evoluţii din domeniul legislativ sau de
reglementare. În plus se poate tranzacţiona pe burse care nu sunt atât de bine reglementate ca cele
din SUA sau statele UE.


Riscul de evaluare

Mai ales în perioadele în care, din cauza crizelor financiare precum şi din cauza unei pierdere generale
a încrederii, participaţii de pe piaţă au un deficit de lichidităţi, formarea preţului anumitor titluri de
valoare şi al altor instrumente financiare poate fi limitată, iar evaluarea în cadrul fondului poate fi
îngreunată. Dacă în asemenea momente publicul returnează multe unităţi de fond, pentru păstrarea
lichidităţii totale a fondului, managementul fondului poate fi constrâns să desfăşoare tranzacţii de
vânzare a titlurilor de valoare la preţuri diferite de preţurile efective evaluate.
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Riscul de ţară sau transfer

Vorbim de risc de ţară atunci când un debitor din străinătate nu îşi poate îndeplini prestaţiile la timp sau
chiar deloc din cauză ca ţara sa de reşedinţă nu poate sau nu este dispusă să efectueze transferul.
Astfel, este posibl ca plăţile cuvenite fondului să nu se efectueze sau să se efectueze într-o monedă
care nu mai poate fi convertită din cauza limitărilor legate de monedă.


Riscul de suspendare a răscumpărării

În principiu, deţinătorii de titluri de participare pot solicita în orice moment răscumpărarea unităţilor lor
de fond. Cu toate acestea, societatea de administrare poate suspenda temporar răscumpărarea
unităţilor de fond în cazul în care există condiţii extraordinare, preţul pe unitate putând fi mai mic decât
cel de dinaintea suspendării.


Riscul legat de personalul cheie

Fondul ale cărui investiţii au un rezultat foarte bun într-o anumită perioadă, datorează acest succes şi
calificării persoanelor implicate precum şi deciziilor managementului. Totuşi echipa de management al
fondului se poate modifica, iar noii decidenţi pot avea mai puţin succes.


Riscul operaţional

Riscul de pierderi pentru fond, care rezultă din insuficiente procese interne precum şi din cauza unor
erori umane sau de sistem din cadrul societăţii de administrare sau din cauza unor evenimente externe
şi care include riscuri legale sau de documentaţie precum şi riscuri rezultate din procedurile de
tranzacţionare, procesare şi evaluare;


Riscuri legate de titlurile de participare la fonduri de investiţii (subfonduri)

Riscurile subfondurilor achiziţionate pentru fond sunt strâns legate de riscurile activelor din aceste
subfonduri, respectiv de riscurile strategiilor de investiţii urmărite de acestea.
Deoarece managerii subfondurilor acţionează independent unii de alţii, se poate întâmpla ca mai multe
subfonduri să aplice strategii similare sau opuse. Astfel, riscurile existente se pot cumula şi eventualele
şanse se pot anula.


Riscul legat de instrumente derivate

În cadrul administrării corespunzătoare, Societatea de administrare poate achiziţiona, în anumite
condiţii, instrumente derivate.
Instrumentele derivate pot implica riscuri, după cum urmează:
a) Drepturile achiziţionate pot expira sau valoarea lor poate scădea.
b) Riscul de pierdere poate să nu fie previzibil şi poate chiar depăşi garanţiile.
c) Este posibil ca tranzacţiile pentru care riscurile sunt excluse sau trebuie limitate să nu fie
desfăşurate sau să fie desfăşurate numai la un preţ de piaţă care presupune pierderi.
d) Riscul de pierdere poate creşte, dacă obligaţia rezultată din asemenea tranzacţii sau
contraprestaţia este în monedă străină.
La tranzacţiile cu instrumente derivate OTC pot apărea următoarele riscuri suplimentare:
a) Probleme la vânzarea instrumentelor financiare achiziţionate pe piaţa OTC către terţi, deoarece
aceste instrumente nu au o piaţă organizată; lichidarea obligaţiilor poate
să fie dificilă din cauza acordului individual sau poate fi legată de costuri substanţiale
(risc de lichiditate);
b) profitul tranzacţiei OTC poate fi pus în pericol prin eşecul partenerului (risc de partener).


Riscul legat de împrumutul de titluri de valoare

Nu este cazul.
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Riscul legat de activele folosite pentru garantare (risc de garanţie)

Dacă fondul de investiţii primeşte garanţii de la terţi, aceste garanţii sunt afectate de riscul de investitor

17. Informaţii despre metoda, suma şi calculul remuneraţiilor plătite de fond
pentru societatea de administrare, banca depozitară sau terţi şi
rambursarea cheltuielilor de către fond către societatea de administrare,
banca depozitară sau terţi.
Costurile pentru introducerea de noi tipuri de titluri pentru activele existente sunt incluse în preţul noilor
tipuri de titluri.

17.1. Taxe de administrare
Societatea de administrare primeşte pentru activitatea sa o sumă anuală reprezentând maxim 2,15%
din volumul fondului, calculată pe baza valorilor finale lunare şi decontată lunar.
În plus, societatea de administrare primeşte lunar o taxă de administrare variabilă (Performance fee,
taxă de performanţă) reprezentând 20% din performanţa netă (= performanţa valorii unităţii) faţă de
aşa-numitul „High-Water Mark“. „High-Water Mark“ corespunde valorii unităţii la finalul lunii anterioare,
în care s-a plătit pentru ultima dată o taxă de performanţă şi se defineşte permanent pe baza volumului
mediu al fondului, influenţând valoarea calculată. Pentru calcul se iau în considerare unităţile circulante
la finalul lunii relevante.
Pentru titlurile de participare la alte fonduri de investiţii în care investeşte fondul („subfonduri“), se
poate calcula o taxă de administrare de până la 4% din volumul plasat în aceste subfonduri. Eventual
se poate aplica în plus o taxă de performanţă.

17.2. Alte cheltuieli
Pe lângă sumele plătite către Semper Constantia Invest GmbH / societatea de administrare, fondul
suportă următoarele cheltuieli:
Costurile tranzacţiilor
Acestea includ costurile apărute în legătură cu achiziţia şi vânzarea activelor fondului, dacă acestea nu
au fost deja luate în considerare în cadrul decontării consturilor tranzacţiilor. (se referă la costurile
explicite.)
Costurile tranzacţiilor includ şi costurile unui partener central pentru instrumente derivate OTC
(conform Ordonanţei (EU) 648/2012 (EMIR)).
Procesarea tranzacţiilor:
Societatea de administrare face cunoscut faptul că poate procesa tranzacţii pentru fond în legătură cu
o companie cu care se află într-o legătură strânsă, adică o companie afiliată conform articolul 4
alineatul 1 nr. 38 VO (EU) 575/2013.
Costurile cu auditul şi consultanţa fiscală
Suma indemnizaţiei pentru auditor are la bază, pe de o parte, volumul fondului şi, pe de altă parte,
principiile de investiţii.
Costurile legate de consultanţa fiscală cuprind stabilirea impozitelor pe unitate de fond şi pentru
deţinătorii de titluri de participare plătitori de impozit pe venit din afara Austriei (şi sunt decontate în
funcţie de caz)
Costurile cu publicitatea
Acestea includ costurile apărute în legătură cu întocmirea şi publicarea informărilor legale către
deţinătorii de titluri de participare din ţară şi străinătate. Sunt incluse şi costurile pentru realizarea şi
utilizarea unui suport de date permanent (cu excepţia cazurilor interzise conform prevederilor legale).
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Costurile cu supravegherea
Toate costurile stabillite de autorităţile de supraveghere precum şi costurile rezultate în statele de
distribuţie din îndeplinirea condiţiilor de distribuire, pot fi suportate de fond în cadrul limitelor legale. În
plus, costurile rezultate din obligaţiile de raportare impuse de legea organismelor de supraveghere, pot
fi imputate fondului.
Costurile cu banca depozitară
Fondul va suporta taxele de depozitare, costurile cu încasarea cupoanelor, inclusiv costurile pentru
păstrarea titlurilor de valoare, respectiv a instrumentelor financiare din străinătate (taxe de depozitare).
În plus, fondul va suporta o plată lunară pentru celelalte prestaţii ale băncii depozitare (taxa băncii
depozitare).
Taxă de procesare
Pentru procesarea fondului de investiţii, banca depozitară primeşte un comision de 0,5% din volumul
fondului.
Costurile cu serviciile managerilor de fond externi sau consultanţilor externi
Nu se aplică costuri suplimentare.
În Raportul anual privind activitatea, la capitolul „Profitul fondului“, subpunctul „Cheltuieli“ sunt incluse
poziţiile numite mai sus.
Avantaje:
Societatea de administrare precizează faptul că, pe baza activităţii sale de administrare a fondului, va
colecta avantaje (monetare) (de ex. cercetarea pentru brokeri, analize financiare, sisteme cu informaţii
despre piaţă şi preţuri) doar atunci când acestea sunt în interesul deţinătorilor de titluri de participare.
Societatea de administrare poate acorda rambursări (în sens de comisioane) din taxele de
administrare colectate. Acordarea acestor rambursări nu duce la supraîncărcarea fondului cu costuri
suplimentare.
Rambursările realizate de terţi (în sens de comisioane) sunt transferate fondului după scăderea
compensaţiilor pentru cheltuieli şi sunt incluse în Raportul anual privind activitatea.

18. Informaţii despre firmele de consultanţă sau consultanţii externi, dacă
prestaţiile lor au bază contractuală, iar comisioanele sunt suportate de
fond:
Societatea de administrare acceptă prestaţiile următoarelor firme de consultanţă sau consultaţi
externi:
18.1. Managerul de fond extern este ARIQON Asset Management AG, 8010 Graz.
Această delegare nu presupune costuri suplimentare pentru investitor.
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19. Informaţii despre măsurile luate pentru a efectua plăţile către deţinătorii de
titluri de participare, pentru recumpărarea sau răscumpărarea unităţilor de
fond precum şi pentru transmiterea informaţiilor despre fond. În orice caz
aceste informaţii trebuie oferite cu privire la statul membru în care se află
fondul. În cazul în care unităţile de fond sunt vândute într-un alt stat
membru, informaţiile de mai sus trebuie oferite cu privire la acest stat
membru şi în prospectul distribuit acolo.
-

În cazul în care titlurile de participare sunt incluse în certificate colective, creditarea distribuirii de
dividende, respectiv a plăţilor se realizează de către instituţia de credit depozitară a fiecărui
deţinător de titluri de participare.

- Punct de plată şi informare:
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Viena (vezi Capitolul III)
- Fondul este autorizat spre distribuire în Germania şi România.

20. Alte informaţii despre plasamente
Principii pentru cea mai bună executare a deciziilor de tranzacţionare (best execution), respectiv
strategii pentru exercitarea drepturilor de vot:
Informaţii despre principiile pentru cea mai bună executare a deciziilor de tranzacţionare (best
execution), respectiv despre strategiile pentru exercitarea drepturilor de vot pot fi găsite pe pagina de
internet a societăţii de administrare www.sc-invest.at, respectiv pot fi ridicate direct de la societatea de
administrare.

20.1. Rezultatele de până acum ale fondului

ARIQON Wachstum
02.01.2012 - 01.02.2016
160.
150.
140.
130.
120.
110.
100.
90.
02.01.2012

02.01.2013

02.01.2014

02.01.2015

02.01.2016

Performanţa din trecut nu permite formularea unor concluzii despre evoluţia viitoare.

20.2. Profilul investitorului tipic pentru care este conceput acest fond
Plasamentul în acest fond este potrivit pentru investitorii care au deja o anumită experienţă cu pieţele
financiare. Investitorul trebuie să fie pregătit pentru fluctuaţii de preţ şi eventual pentru pierderi
semnificative de capital.
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„Profilul de risc şi şi de câştig“ precum şi „Obiectivele şi politica de investiţii“ sunt prezentate în
„Informaţii cheie destinate investitorilor“.

21. Informaţii financiare
21.1. Posibilele costuri sau comisioane, cu excepţia celor menţionate la punctele 9 şi
10 (precum şi 17.), clasificate în cele plătite de deţinătorul de titluri şi cele care trebuie
plătite de fond.
Comisioanele pentru păstrarea titlurilor de participare se bazează pe acordul deţinătorului de titluri de
participare cu banca depozitară.
Dacă titlurile sunt date unor terţe părţi, pot apărea costuri la răscumpărarea titlurilor de participare.
Nu sunt implicate costuri mai mari decât cele menţionate la punctele 9., 10. şi 17. Costurile menţionate
la punctele 9. şi 10. sunt suportate de deţinătorii titlurilor de participare, iar cele menţionate la punctul
17. sunt suportate de active (adică de fond).
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CAPITOLUL III
INFORMAŢII DESPRE BANCA DEPOZITARĂ
1. Identificarea băncii depozitare a OGAW şi descrierea obligaţiilor sale precum
şi a conflictelor de interese care pot apărea
Banca depozitară este SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Heßgasse
1, 1010 Viena
Conform Deciziei din data de 03.06.2014 GZ: FMA-IF25 6300/0031- INV/2014 a Autorităţii de
supraveghere a pieţei financiare (FMA), banca depozitară a preluat funcţia de depozitare. Angajarea şi
schimbarea băncii depozitare necesită acordul FMA. Acest acord trebuie dat numai dacă se presupune
că instituţia de credit va asigura îndeplinirea sarcinilor unei bănci depozitare. Angajarea şi schimbarea
băncii depozitare trebuie publicate; publicarea trebuie să includă şi notificarea de acord.
Banca depozitară este o instituţie de credit conform legii austriece. Activitatea sa principală este cea
legată de conturi, depozite şi creditare precum şi cea legată de titluri de valoare.
Conform InvFG, ea va fi responsabilă de păstrarea activelor fondului precum şi gestionarea conturilor
şi depozitelor fondului (§ 40 alineatul 1 InvFG 2011). De asemenea, ea va fi responsabilă de păstrarea
titlurilor de participare pentru fondurile administrate de societatea de administrare (§ 39 alineatul 2
InvFG 2011). Ea trebuie să garanteze faptul că, în cazul tranzacţiilor care se referă la activele
fondului, contravaloarea se va transfera fără întârziere, iar veniturile fondului de investiţii sunt folosite
confom prevederilor legii federale şi a Regulilor fondului. De asemenea, banca depozitară va asigura
desfăşurarea operaţiilor („prelucrarea tehnică“) legate de tranzacţionarrea titlurilor de participare
(emiterea şi răscumpărarea titlurilor).
VWG menţionează faptul că a transferat sarcini unei companii cu care se află în strânsă legătură, adică
unei companii afiliate în sensul articolului 4 alineatul 1 nr. 38 VO (EU)
575/2013 (vezi Politica Semper Constantia Invest GmbH privind conflictele de interese la adresa
www.sc-invest.at / Informaţii juridice).
Informaţii despre eventualele conflicte de interese
Suma care îi revine societăţii de administrare conform Regulilor fondului şi compensarea pentru
cheltuielile legate de administrare trebuie plătite de banca depozitară pe seama conturilor gestionate
pentru fond. Banca depozitară poate pune pe cheltuiala fondului suma care îi revine ei pentru
păstrarea titlurilor de valoare ale fondului şi pentru gestionarea conturilor. Pentru a lua aceste măsuri,
banca depozitară poate acţiona numai pe baza unei comenzi din partea societăţii de administrare.

2. Descrierea tuturor funcţiilor de păstrare transferate de depozitară, lista
reprezentanţilor şi a sub-reprezentanţilor şi informaţii despre toate
conflictele de interese care pot rezulta din transferarea sarcinilor
Sub-transferuri:
Banca depozitară foloseşte puncte de depozitare subordonate pentru păstrarea activelor. Lista acestor
puncte de depozitare subordonate se găseşte pe pagina societăţii de administrare la adresa
www.semperconstantia.at / Serviciile noastre / „Puncte de depozitare subordonate ale băncii
depozitare“.
La cererea deţinătorului de titluri de participare, punctele de depozitare subordonate ale fiecărui fond
vor fi făcute cunoscute.
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3. Declaraţie conform căreia investitorilor li se pun la dispoziţie, la cerere,
informaţii actualizate despre punctele de mai sus
Investitorilor fondului li se vor pune la dispoziţie, la cerere, informaţii actuale despre indicaţiile
referitoare la banca depozitară/punctul de depozitare.

.......................................................
Semnătura Directorului Executiv
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ANEXĂ
•

Directori Executivi Semper Constantia Invest GmbH

Mag. Peter Reisenhofer (Purtător de cuvânt al Consiliului de Conducere)
MMag. Silvia Wagner
Mag. Guido Graninger
Dr. Stefan Klocker
•

Consiliul de Supraveghere Semper Constantia Invest GmbH

Dr. Mathias Bauer (Preşedinte)
(Advisor to the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG)
Mag. Dieter Rom (Înlocuitor Preşedinte)
(Consiliul de conducere al Security Kapitalanlage AG)
Mag. Claudia Badstöber
(Chief Financial Officer, SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT)
DI Alexander Budasch
(director executiv al Semper Constantia Immo Invest GmbH)
Wolfgang Ledl
Mag. Johannes Wolf
•

Capital social

2.300.000 EUR – integral vărsat
•

Puncte de distribuţie

În afara băncii depozitare nu există alte puncte de distribuţie în Austria. Pentru punctele de distribuţie din
Germania, consultaţi „INDICAŢIILE PENTRU INVESTITORI DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA“
de la finalul prospectului.
•

Toate regulile fondului, pentru care are valabilitate prospectul de vânzare

Vezi Regulile fondului din Anexă
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Fonduri administrate:
Fonduri deschise:
Accumulus One; Active Bond Select; Active Equity Select; acumo; Advanced Properties Alpha;
Aktienfonds Deutschland Spezial; Alpin Global Basic; Alpin Global Trend; Alternative Beta – Absolute
Return Fund; Alternative OTS; arcus alpha double income fund; ARIQON Konservativ; ARIQON Multi
Asset Ausgewogen; ARIQON Terra; ARIQON Wachstum; Ascensio II Absolute Return Bond Fund; CQUADRAT Gold & Resources Fund (până la 10.08.2015: APM Gold&Resources Fund); CC Portfolio Fund;
Calypso Fund; CENSEO VARIABEL; Concorde First Global Macro Fund; Condor Fund; Constantia
Multi Invest 5; Constantia Multi Invest 92; Constantia Multi Invest 39; Constantia Short-Term Strategy;
Diamind; E+S Erfolgs-Invest; Ecofin Index Aktien Global; Euro Solid; Fair Invest Balanced; FRS
Dynamik; FRS Substanz; GAC OE highly diversified moderate owner’s edition; Global Advantage
Advanced Alpha Fund; Global Alpha Plus; Helvetia Growth Fund; HYPO Dynamic Equity; INVESCO
Emerging Markets Bond Fund II; INVESCO Extra Income Bond; INVESTIS_select; Invest in the Best;
Leader-Fund Total Return Bond; Leonor Fund; mahi546; Market Timing Portfolio (MTP); Mozart one;
OMIKRON 7; Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe; Portfolio Anleihen; Portfolio Next Generation ZKB Oe;
Portfolio Rendite ZKB Oe; Portfolio Selektion ZKB Oe; Portfolio Wachstum ZKB Oe; Portfolio
Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe; Portfolio Wachstum Protect ZKB Oe; PP Global Balanced; Q1
EURO Special; SemperBond Austria; SemperBond Euro 2 (până la 02.07.2015: INVESCO Euro Rentenfonds);
SemperBond
Global;
SemperBond
Special;
SEMPERCONSERVATIVE
PORTFOLIO;
SEMPERMONEY PLUS; SEMPERPREMIUM PLUS; SemperOwners Portfolio; SemperPension
Benefit; SemperPortfolio Ausgewogen (până la 02.03.2016: Portfoliu echilibrat); SemperPortfolio Classic;
SemperPortfolio Income (până la 15.10.2015: Portofoliu conservator); SemperProperty Europe;
SemperProperty Global; SemperShare Austria; SemperShare Core Europe; SemperShare Global;
SFC Global Balanced (până la 14.03.2016: SFC Global Equities); SFC Global Opportunities; SFC Global
Select; Skandia- TOP-dynamisch; Skandia-TOP-konservativ; Skandia-TOP-offensiv; Skandia-TOPspekulativ; Skandia- TOP-Trends; Supernova Vermögensverwaltungsfonds; System Ertrag; System
Substanz; Tury Global Opportunities Equity (până la 27.09.2015: Tury Emerging Markets Equity); Tury Global
Bond Flexible Duration EUR (până la 27.09.2015: Tury Global Bond EUR); Tury Global Bond Flexible Duration
USD (până la 27.09.2015: Tury Global Bond USD); Tury Global Equity; Tury Vermögensverwaltung; Vienna
Global Fund; Value Trend Fund; Vintage 14; Wealth Preservation Fund; Weltstrategie PLUS; Wiener
Privatbank European Equity; Wiener Privatbank European Property; Wiener Privatbank Premium
Ausgewogen; Wiener Privatbank Premium Dynamisch; Wiener Privatbank Premium Konservativ;
World Select; World Wide Index Fonds; WSS Aktien- Optionenstrategie; WSS-Europa; WSSInternational; ZZ1; ZZ2; ZZ3; ZZ4; ZZ TREND
Fonduri pentru investitori mari:
Active Global Balanced; Constantia Albatros; Constantia Multi Invest 6; Constantia Multi Invest 8;
Constantia Multi Invest 9; Constantia Multi Invest 10; Constantia Multi Invest 26; Constantia Multi
Invest 53; Constantia Spezial 3; F&C; Figurella Global Invest; INVESCO Mix; Lakeview Fund; PRO
FUTURO 1; SF13; SOP 2006; SOP 3000; SOP2003; SOP 5000; Sportiva; S-Prima; Tender Global;
Zeus 100
Fonduri speciale:
A 54; A90; Adamsfonds; Apollo Diversified Fund; AUPA; C 20; CENSEO FACULTATIV II; Constantia
FFÖ; Constantia Multi Invest 1; Constantia Multi Invest 7; Constantia Multi Invest 16; Constantia Multi
Invest 28; Constantia Multi Invest 70; Constantia Multi Invest 75; Constantia Multi Invest 78; Constantia
Multi Invest 85; Constantia Multi Invest 99; Constantia Multi Invest 105; Constantia Multi Invest 113;
Constantia Multi Invest 121; Constantia Multi Invest 122; Constantia Multi Invest 123; Constantia Multi
Invest 124; Constantia Multi Invest 125; Constantia Multi Invest 126; Constantia Multi Invest 127;
Constantia Multi Invest 130; Constantia Multi Invest 131; Constantia Multi Invest 137; Constantia Multi
Invest 142; Constantia Multi Invest 143; Constantia Multi Invest 144; Constantia Multi Invest 145;
Constantia Multi Invest 146; Constantia Multi Invest 2014; EMP Global Macro Fund; Energie Ried
Pensionsfonds; Equity Billion Invest; FLIRI 14; fair-finance global equity strategy; Hill Trust; Kathrein
SF15; Kathrein SF19; Kathrein SF31; Kathrein SF51; Kathrein SF54; Kathrein SF55; Kathrein SF56;
Kathrein SF58; K 29; K 1944; LD Fonds; Medreal; Merkur Vario Top; Nawert; SemperSpecial Strategy;
SOP 200; SOP9000; SF12; SF15; SF16; Spezial 100; Spezialfonds Q 2015; VDF 1
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Regulile fondului conform InvFG 2011
Regulile fondului pentru fondul de investiţii ARIQON Wachstum, fond mutual conform Legii fondurilor de
investiţii 2011 în vigoare (InvFG), au fost aprobate de Autoritatea pentru supravegherea pieţei financiare (FMA).
Fondul de investiţii este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OGAW) şi este administrat de
Semper Constantia Invest GmbH (denumită în continuare „Societatea de administrare“) cu sediul în Viena.

Articolul 1 - Titlurile de coproprietate
Titlurile de coproprietate sunt înscrise în certificate cu caracter de titlu de valoare, înregistrate pe numele
deţinătorului.
Titlurile de participare sunt prezentate în certificate colective în funcţie de tipul titlului. Prin urmare nu pot se pot
elibera certificate separate.

Articolul 2 - Banca de depozitare (punctul de depozitare)
Banca de depozitare angajată pentru fondul de investiţii este SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK
AKTIENGESELLSCHAFT, Viena.
Punctele de plată pentru certificate sunt banca depozitară (punctul de depozitare) sau alte puncte de plată
indicate în prospect.

Articolul 3 - Instrumentele şi principiile de investiţii
Pentru fondul de investiţii pot fi alese următoarele active conform prevederilor InvFG.
ARIQON Wachstum şi-a luat numele de strategia de a investi o parte substanţială a activelor sale în pieţe de
acţiuni globale, cu potenţial de creştere.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona direct sau indirect acţiuni emise la nivel global (orice bonitate, monedă
şi sector economic) şi titluri similare acţiunilor, cum ar fi în special certificatele de participare (orice bonitate,
monedă şi sector economic), achiziţia directă fiind limitată la 30% din volumul fondului.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona direct sau indirect instrumente, care la rândul lor reproduc direct sau
indirect performanţa unui indice de acţiuni, obligaţiuni sau a unui altfel de indice financiar. Cu excepţia fondurilor
de investiţii care reproduc peformanţa unui indice de obligaţiuni în modul prezentat anterior, aceste fonduri de
investiţii sunt adăugate la cota de acţiuni.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona şi unităţi de fond, care sunt orientate să redea, direct sau indirect, o
performanţă neutră până la inversă a tipurilor de titluri de valoare numite mai sus.
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona unităţi ale altor fonduri de investiţii, care la rândul lor investesc în
principal sau exclusiv în obligaţiuni (orice bonitate, monedă şi sector economic).
Pentru fondul de investiţii se pot achiziţiona indirect instrumente de piaţă monetară emise la nivel global (orice
bonitate), indiferent de moneda lor.
Fondul de investiţii trebuie să investească, incluzând depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile înainte de
termen, cel puţin 70% din volumul fondului în unităţi ale altor fonduri de investiţii.
Se achiziţionează următoarele instrumente de investiţii, respectându-se strategia de investiţii descrisă.
-

Titluri de valoare

Se pot achiziţiona titluri de valoare (inclusiv titluri de valoare cu instrumente derivate incluse până la maxim 30%
din volumul fondului.
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-

Instrumente de piaţă monetară

Nu este cazul.
-

Titluri de valoare şi instrumente de piaţă monetară

Achiziţia de titluri de valoare neachitate complet şi de drepturi de subscripţie asupra acestor instrumente sau de
alte instrumente financiare neachitate complet este permisă în limita a 10% din volumul fondului.
Titlurile de valoare se pot achiziţiona în cazul în care corespund criteriilor referitoare la cotare sau tranzacţionarea
pe o piaţă reglementată sau la o bursă de titluri de valoare conform InvFG.
Se pot achiziţiona titluri de valoare, ca nu îndeplinesc criteriile numite în paragraful anterior până la limita de 10%
din volumul fondului.
-

Titluri de participare la fonduri de investiţii

Se pot achiziţiona titluri de participare la fonduri de investiţii (OGAW, OGA) până în limita a 20% din volumul
fondului şi în total până la limita de 100% din volumul fondului (OGAW, OGA), dacă aceste fonduri, la rândul lor,
nu investesc mai mult de 10% din volumul fondului în titluri de participare la alte fonduri de investiţii.
Se pot achiziţiona titluri de participare la OGA în limita a 30% din volumul fondului.
-

Instrumente derivate

Instrumentele derivate trebuie folosite doar pentru hedging.
-

Metoda fondului de investiţii de măsurare a riscului

Fondul de investiţii aplică următoarea metodă de măsurare a riscului:
Abordarea Commitment
Valoarea Commitment se calculează conform punctului 3 al Ordonanţei privind calculul riscului instrumentelor
derivate şi raportarea.
-

Depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile înainte de termen

Depozitele la vedere şi depozitele desfiinţabile înainte de termen cu o perioadă de cel puţin 12 luni pot
reprezenta maxim 49% volumul fondului.
Nu trebuie păstrat un depozit minim.
În cadrul regrupărilor portofoliului fondului şi/sau al presupunerii privind pierderi iminente, fondul de investiţii
poate prezenta o parte mai mare de depozite la vedere sau desfiinţabile înainte de termen cu o un termen de
maxim 12 luni.
-

Credite acceptate temporar

Compania de administrare poate accepta temporar credite, pe cheltuiala fondului de investiţii, în limita a 10% din
volumul fondului.
-

Contracte de report

Nu este cazul.
-

Împrumutul de titluri de valoare

Nu este cazul.
Achiziţia de instrumente de plasament este permisă numai pentru întregul fond de investiţii şi nu pentru un tip
de titluri sau un grup de tipuri de titluri.
- Totuşi acest lucru nu este valabil pentru tranzacţii de hedging pentru monedă. Acestea pot fi încheiate exclusiv
pentru un tip de tranzacţii. Cheltuielile şi veniturile şi determinate de o tranzacţie de hedging pentru monedă
sunt alocate exclusiv tipului de titluri respectiv.
-
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Articolul 4 - Modalităţi de emisiune şi răscumpărare
Calculul valorii titlului de participare se realizează în EUR.
Valoarea titlurilor se determină în zilele bursiere.
-

Emitere şi adaos de emitere

Preţul de emisiune rezultă din valoarea titlului plus un adaos per titlu în procent de maxim 5,25% pentru
acoperirea costurilor de emisiune ale societăţii de administrare, rotunjită la următorul cent.
Emisiunea de titluri este în principal nelimitată, dar societatea de administrare îşi rezervă dreptul de a suspenda
temporar sau integral emisiunea de titluri de participare.
-

Răscumpărare şi rabat de răscumpărare

Preţul de răscumpărare corespunde valorii unităţii de fond, rotunjită la următorul cent.
Nu se aplică niciun rabat de răscumpărare.
La cererea deţinătorului de titlu de participare, acestuia trebuie să i se plătească preţul de răscumpărare al titlului
său în urma returnării certificatului.

Articolul 5 - Anul financiar
Anul financiar al fondului este perioada cuprinsă între 01.07. şi 30.06.

Articolul 6 - Tipurile de titluri şi folosirea câştigului
Pentru fondul de investiţii se pot emite titluri de participare cu plată de dividende şi/sau titluri de participare cu
acumulare cu deducerea impozitului pe câştig şi/sau titluri de participare fără deducerea impozitului pe câştig.
Pentru acest fond de investiţii se pot emite diferite tipuri de titluri de participare. Formarea tipurilor de titluri precum
şi emiterea de titluri dintr-un anumit tip este la aprecierea societăţii de administrare.
-

Folosirea câştigului la titluri de participare cu plată de dividende

Veniturile colectate în timpul anului financiar (dobânzi şi dividende) se pot distribui după acoperirea costurilor,
conform aprecierii societăţii de administrare. Distribuirea se poate suspenda ţinând cont de interesele deţinătorilor
de titluri. De asemenea, distribuirea veniturilor provenite din vânzarea titlurilor fondului de investiţii, inclusiv a
drepturilor de subscripţie, rămâne la aprecierea societăţii de administrare. Sunt permise distribuirea din activul
fondului precum şi distribuirile intermediare.
În urma distribuţiilor, volumul fondului nu trebuie să scadă în niciun caz sub nivelul minim prevăzut.
Sumele trebuie distribuite deţinătorilor de titluri de participare începând cu data de 01.09. a anului financiar
următor, iar restul se reportează la noul calcul.
În orice caz, începând cu data de 01.09. trebuie plătită suma calculată conform InvFG, care trebuie folosită
pentru îndeplinirea unei obligaţii de scădere a impozitului pe câştig corespunzător venitului asimilabil
dividendelor al titlului de participare, cu excepţia cazului în care societatea de administrare se asigură prin
furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de depozitare, că titlurile de participare, în momentul plăţii,
pot fi în proprietatea numai unor deţinători de titluri, care fie nu se supun impozitării pe venit sau pe entitate din
ţară, fie pentru ei există premizele unei scutiri conform § 94 din Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale
unei scutiri de la impozitul pe câştig.
câştig

Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare şi deducerea impozitului pe

Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite.
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începând cu data de 01.09. trebuie plătită suma calculată conform InvFG, care trebuie folosită pentru îndeplinirea
unei obligaţii de scădere a impozitului pe câştig corespunzător venitului asimilabil dividendelor al titlului de
participare, cu excepţia cazului în care societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi
corespunzătoare de la punctele de depozitare, că titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea
numai unor deţinători de titluri, care fie nu se supun impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există
premizele unei scutiri conform § 94 din Legea privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul pe
câştig.
Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe
câştig (Acumulare integrală - tranşă în ţară şi în străinătate)
Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite. Nu se face nicio plată
conform InvFG. Data pentru încetarea plăţii impozitului pe câştig aplicat asupra venitului anual conform InvFG este
4 luni de la închiderea anului financiar.
Societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de depozitare, că
titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai unor deţinători de titluri, care fie nu se supun
impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există premizele unei scutiri conform § 94 din Legea
privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul pe câştig.
Dacă aceste premise referitoare la data plăţii nu sunt îndeplinite, suma calculată conform InvFG trebuie plătită prin
creditarea băncii depozitare.
Utilizarea veniturilor în cazul titlurilor de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe
câştig (Acumulare integrală - tranşă în străinătate)
Vânzarea de titluri de participare cu acumulare fără deducerea impozitului pe câştig are loc exclusiv în
străinătate.
Veniturile acumulate în timpul anului financiar după acoperirea costurilor nu sunt distribuite. Nu se face nicio plată
conform InvFG.
Societatea de administrare se asigură prin furnizarea de dovezi corespunzătoare de la punctele de depozitare, că
titlurile de participare, în momentul plăţii, pot fi în proprietatea numai unor deţinători de titluri, care fie nu se supun
impozitării pe venit sau pe entitate din ţară, fie pentru ei există premizele unei scutiri conform § 94 din Legea
privind impozitul pe venit, respectiv ale unei scutiri de la impozitul pe câştig.

Articolul 7 - Taxa de administrare, compensarea cheltuielilor, taxa de
procesare
Societatea de administrare primeşte pentru activitatea sa o sumă anuală reprezentând maxim 2,15% din volumul
fondului, calculată pe baza valorilor finale lunare.
În plus, societatea de administrare primeşte lunar o taxă de administrare variabilă (Performance fee, taxă de
performanţă) reprezentând 20% din performanţa netă (= performanţa valorii unităţii) faţă de aşa-numitul „HighWater Mark“. „High-Water Mark“ corespunde valorii unităţii la finalul lunii anterioare, în care s-a plătit pentru ultima
dată o taxă de performanţă şi se defineşte permanent pe baza volumului mediu al fondului, influenţând valoarea
calculată. Pentru calcul se iau în considerare unităţile circulante la finalul lunii relevante.
Rămâne la aprecierea societăţii de administrare dacă decide să realizeze o diferenţiere a taxei de
administrare.
Societatea de administrare are dreptul de a i se compensa toate cheltuielile apărute din administrare.
Costurile pentru introducerea de noi tipuri de titluri pentru activele existente sunt incluse în preţul noilor tipuri de
titluri.
Pentru procesarea fondului de investiţii, banca depozitară primeşte un comision de 0,5% din volumul fondului.

Informaţii suplimentare şi explicaţii referitoare la acest fond de investiţii se găsesc în
prospect.
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Anexa 1
Lista burselor oficiale şi a pieţelor organizate
1. Bursele oficiale şi pieţele organizate din statele membre SEE
Fiecare stat membru trebuie să aibă o listă actualizată a pieţelor aprobate de el. Această listă trebuie comunicată celorlalte state
membre şi Comisiei.
Conform acestei prevederi, Comisia are obligaţia de a publica o dată pe an o listă cu pieţele reglementate care i-au fost
comunicate.
Ca urmare a reducerii barierelor de intrare şi a specializării pe segmente de tranzacţionare, lista pieţelor tranzacţionate este
supusă unor modificări mari. Prin urmare, pe lângă publicarea anuală a listei
în Monitorul Uniunii Europene, Comisia va pune la dispoziţie o versiune actualizată pe pagina sa de internet.
1.1. Lista actualizată a pieţelor reglementate se găseşte la
http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Displ
ay&subsection_id=01
1.2. Următoarele burse trebuie adăugate la lista pieţelor reglementate:
1.2.1.

Luxemburg

Euro MTF Luxemburg

1.3. Pieţele recunoscute în UE conform § 67 alineatul 2 nr. 2 InvFG
1.3.1.

Marea Britanie

London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM)

2. Bursele din alte ţări europene decât statele membre SEE
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Bosnia Herţegovina:
Croaţia:
Muntenegru
Rusia:

2.5.
2.6.
2.7.

Elveţia:
Serbia:
Turcia

Sarajevo, Banja Luka
Zagreb Stock Exchange
Podgorica
Moskau (RTS Stock Exchange);
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)
SWX Swiss-Exchange
Belgrad
Istanbul (Stock Market numai "National Market")

3. Bursele din ţări non-europene
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Australia:
Argentina:
Brazilia:
Chile:
China:
Hong Kong:
India:
Indonezia:
Israel:
Japonia:
Canada:
Columbia:
Coreea:
Malaezia:
Mexic:
Noua Zeelandă:
Peru:
Filipine:
Singapore
Africa de Sud:
Taiwan:
Thailanda:
SUA:

3.24.
3.25.

Venezuela:
Emiratele Arabe
Unite

Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
Buenos Aires
Rio de Janeiro, Sao Paulo
Santiago
Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Hongkong Stock Exchange
Mumbay
Jakarta
Tel Aviv
Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
Toronto, Vancouver, Montreal
Bolsa de Valores de Colombia
Korea Exchange (Seoul, Busan)
Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
Mexiko City
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
Bolsa de Valores de Lima
Manila
Singapur Stock Exchange
Johannesburg
Taipei
Bangkok
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock
Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock
Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
Caracas
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

1

Pentru deschiderea listei faceţi clic pe „view all“. Linkul poate fi modificat de FMA sau ESMA. [De pe pagina FMA
ajungeţi astfel la listă: http://www.fma.gv.at/de/unternehmen/boerse-wertpapierhandel/boerse.html - derulaţi în jos- Link
„Lista pieţelor reglementate (MiFID Database; ESMA)“ – „view all“]
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4. Pieţele organizate din alte ţări decât statele membre ale Uniunii Europene
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Japonia:
Canada:
Coreea:
Elveţia:

4.5.

SUA

Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market
membru al International Capital Market Association (ICMA), Zürich
Over the Counter Market în sistem NASDAQ, Over the Counter Market
(markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond
Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation
Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities

5. Burse cu pieţe de contracte futures şi opţiuni
5.1.
5.2.
5.3.

Argentina:
Australia:
Brazilia:

5.4.
5.5.

Hong Kong:
Japonia:

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Canada:
Coreea:
Mexic:
Noua Zeelandă:
Filipine:
Singapore
Slovacia:
Africa de Sud:

5.14.
5.15.
5.16.

Elveţia:
Turcia
SUA:
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de
Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
Korea Exchange (KRX)
Mercado Mexicano de Derivados
New Zealand Futures & Options Exchange
Manila International Futures Exchange
The Singapore Exchange Limited (SGX)
RM-System Slovakia
Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange
(SAFEX)
EUREX
TurkDEX
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago,
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America
Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange,
Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange
(BOX)
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