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Comisioane percepute din fond pe parcursul anului
Cheltuieli curente

3,75%

„Cheltuielile curente” au fost calculate pe baza cifrelor ultimului an financiar, care s-a încheiat la 30 iunie 2018. „Cheltuielile curente” cuprind remunerația de
administrare și toate taxele percepute în anul precedent. Costurile de tranzacționare și Performance Fees nu sunt componente ale „Cheltuielilor curente”.
„Cheltuielile curente” pot fi diferite de la un an la altul. Pentru o prezentare exactă a componentelor de costuri cuprinse în „Cheltuielile curente”, vă rugăm să
consultați Raportul de activitate actual, subpunctul „Cheltuieli”.
Comisioane percepute din fond în anumite condiții
Comision de performanță

20 de procente anual din performanța pozitivă (cu aplicarea metodei HighWatermark). În ultimul an financiar, valoarea a fost 0,48%. (Pentru informații
mai detaliate, consultați articolul 7 din Regulile generale ale fondului, respectiv
punctul 17.1. din Prospect).

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

Performanțe anterioare
Graficul de mai jos prezintă performanța fondului în euro, ținând cont de toate costurile și taxelor, cu excepția comisioanelor de subscriere și de
răscumpărare.
Performanțele anterioare nu permit formularea unor concluzii de încredere
cu privire la evoluția viitoare a unui fond de investiții.
Fondul a fost constituit la data de 1 august 2017.

Performanță anuală în %
Calculație conform metodei OeKB

Informații practice
̵ Banca depozitară: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viena (modificarea denumirii societății la 28 septembrie 2018; fostă SEMPER
CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT).
̵ Prospectul de prezentare a fondului, inclusiv Regulile fondului, Informațiile esențiale pentru investitori, rapoartele anuale și semestriale, precum și alte
informații (toate în limba germană) pot fi solicitate în orice moment gratuit de la societatea de administrare sau pot fi consultate pe pagina de internet
a societății de administrare, la adresa www.llbinvest.at.
̵ Detaliile cu privire la politica actuală de remunerare (calculare, persoanele responsabile pentru distribuire, componența comitetului de remunerare)
sunt disponibile pe site-ul www.llbinvest.at și, la cerere, sunt puse la dispoziție gratuit pe suport de hârtie.
̵ Prețurile de emisiune și cele de răscumpărare sunt publicate pe pagina de internet a societății de administrare a investițiilor, la adresa
www.llbinvest.at.
̵ Impozitarea veniturilor sau a câștigurilor de capital depinde de situația fiscală a fiecărui deținător de unități de fond și/sau de locul în care se
investește capitalul. În cazul în care există întrebări deschise, se recomandă solicitarea unor informații profesionale.
̵ Societatea LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. poate fi făcută responsabilă numai pentru explicațiile cuprinse în acest document, care sunt
înșelătoare, neadevărate sau nu sunt compatibile cu părți ale Prospectului.
̵ Acest fond este autorizat în Austria, Germania și România, iar activitatea sa este reglementată de Autoritatea austriacă de supraveghere a pieței
financiare.
̵ Informațiile cheie destinate investitorilor sunt exacte și corespund stadiului din data de 07.02.2019.

