POMEMBNE INFORMACIJE ZA VLAGATELJE
Predmet tega dokumenta so pomembne informacije vlagatelju o teh skladih. To ni reklamni material. Te informacije so zakonsko
predpisane, da bi Vam pojasnile naravo tega sklada in tveganj pri nalobi v njega. Svetujemo Vam, da preberete ta dokument, tako da se
lahko utemeljeno odločite za nalobo.

Cilji in naložbena politika

'Sklad je delniški sklad. Upravljalci sklada investirajo predvsem (najmanj 51 % premoenja sklada) mednarodno v izbrane delnice podjetij,
ki se ukvarjajo z zlatarstvom in s pridobivanjem plemenitih kovin in rude.
Derivativni ﬁnančni instrumenti se poleg zavarovalnih namenov v večjem obsegu uporabljajo tudi kot predmet nalobene politike.
Nalobeni cilj sklada je dosega dolgoročne kapitalske rasti s primerno razpršitvijo tveganj. Sklad strmi k strategiji aktivnega upravljanja.
Nalobeni cilj sklada je z namenskim upravljanjem regionalnih struktur in rangiranjem posameznih naslovov doseči optimizacijo razvoja
vrednosti.
V okviru premoenja sklada doseeni izkupički se reinvestirajo znotraj sklada. Vrnitev enot premoenja: Vlagatelji lahko preko upravljalske
drube pri depotni banki ob dnevih obratovanja borze zahtevajo odkup enote premoenja na podlagi izrednih okoliščin, s pridrkom
prekinitve odkupa.Ta sklad v določenih primerih ni primeren za investitorje, ki elijo svoja sredstva v obdobju 8 let ponovno vzeti nazaj
iz sklada.

Tveganje in donos

Manjše tveganje

Navadno nižja možnost
dobička Mera donosnosti
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Večje tveganje
Navadno višja možnost
dobička Mera donosnosti
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Proﬁl tveganja in donosa se nanaša na preteklost in se ne more
upoštevati kot zanesljiv napotek za prihodnje proﬁle tveganja in
donosa. Uvrstitev v kategorijo 1 ne pomeni, da gre za nalobo brez
tveganja. Uvrstitev tveganja se lahko s časom spremeni.

Uvrstitev v kategorijo 7 izraa pretekla nihanja cen na trgih, kamor se
investira sklad, kot je opisano v odstavku »Cilji in politika nalob«.
Tveganja, ki niso zadostno zajeta pri uvrstitvi tveganja in so kljub temu pomembna za sklad:
Operacionalno tveganje: sklad lahko utrpi izgubo tudi zaradi človeške napake ali zamude, napake v postopku, motnje v sistemu in zunanjih
dogodkov. Vrednosti premoenja lahko shranjuje podskrbniška banka in lahko obstaja tveganje, da depotna banka ne da garancije za odkup
teh vrednosti premoenja.
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Stroški

Enkratni stroški pred in po naložbi
Vstopna provizija
5,00 %
Izstopna provizija
0,00 %
Pri tem gre za najvišji znesek, ki se odtegne od vaše investicije pred
naložbo oz. pred izplačilom Vašega donosa.
Stroški, ki se od sklada odtegnejo med letom
Tekoči stroški
1,82 %

Iz naslova taks in ostalih stroškov se ﬁnancira tekoče upravljanje
in hranjene premoenja sklada kot tudi prodaja enot premoenja
sklada. Obvezni stroški zmanjšajo monost donosa vlagatelju.
Tukaj podana vstopna/izstopna provizija je najvišji znesek. V
posameznih primerih je lahko tudi niji. O veljavnih taksah se
lahko povpraša na prodajnih mestih. Podani tekoči stroški so
nastali v zadnjem poslovnem letu sklada, ki se je končalo april 2015,
in zajemajo stroške upravljanja in vse prispevke, ki so nastali v letu
pred tem. Stroški transakcij niso sestavni del »tekočih stroškov«.
»Tekoči stroški« se lahko od leta do leta razlikujejo. Natančnejša
predstavitev sestavnih delov, zajetih v »tekočih stroških« se nahaja
v aktualnem poslovnem poročilu, pod točko »Izstopi«.

Prejšnji razvoj vrednosti

Zgodovinski razvoj vrednosti se preračunava v EUR. Pri izračunu se odštejejo vsi stroški in takse z izjemo izstopne provizije/ponovnega
vstopa. Razvoj vrednosti ni jamstvo za prihodnji razvoj. Sklad je bil ustanovljen 1985 in razred delnic 2002.
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Razvoj vrednosti sklada

Uporabne informacije:

Depotna banka sklada: UniCredit Bank Austria AG
Prodajni prospekt, poročila o veljavnih izstopnih in odkupnih cenah kot tudi pomembne informacije vlagateljem sklada dobite brezplačno
pri upraviteljski drubi, v nemškem jeziku: Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestrase 1, A-1020 Dunaj, ali na internetni strani
www.pioneerinvestments.at. V primeru registracije iz tujine najdete vse pomembne podatke o monostih investiranja v domačih jezikih,
preostale dokuemnte pa v angleškem jeziku na spletnih straneh: www.pioneerinvestments.at.
Podrobnosti sedanje politike izplačil (obračuni, odgovorne osebe za dodeljevanje oz. sestavljanje odbora za izplačila) so objavljene na domači
spletni strani drube za upravljanje na naslovu www.pioneerinvestments.at/pod zavihkom Politika izplačil, na eljo pa so brezplačno na voljo
tudi v papirnati obliki.
Obdavčenje prihodkov oziroma dobička na kapital iz skladov je odvisno od davčnega poloaja posameznega vlagatelja in/ali mesta, kamor
se kapital investira. Za odprta vprašanja poiščite strokovno pomoč.
Pioneer Investements Austria GmbH lahko odgovarja samo na podlagi. če je katerakoli navedba v tem dokumentu zavajajoča, nepravilna
ali neskladna sz odgovarjajočimi deli prodajnega prospekta.
Dovoljenje za sklad je bilo izdano v Avstriji in se ureja s strani FMA – Avstrijski bančni nadzorni organ.
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