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Vážený podílníku Pioneer Funds,
v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme „Oznámení podílníkům“, prostřednictvím kterého si Vás dovolujeme
informovat o změnách u vybraných podfondů Pioneer Funds. Veškeré změny byly provedeny s ohledem na
současné podmínky na finančním trhu a týkají se především investičních cílů těchto podfondů.
Ne všechny nyní oznamované změny se týkají konkrétně Vaší investice, avšak povinnost seznámit Vás s nimi
nám ukládá lucemburský orgán dohledu.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že chystané změny nevyžadují z Vaší strany žádnou aktivitu.
Současně Vám děkujeme za Vaši důvěru a přízeň. Investiční skupina Pioneer Investments letos oslavila již 85 let
od svého založení a je nám ctí, že jste ušli kus této cesty s námi.
Veškeré dotazy Vám s potěšením zodpoví pracovníci Klientského centra Pioneer Investments na bezplatné lince
800 118 844 nebo na e-mailové adrese info@pioneer.cz . Vaši finanční poradci a osobní bankéři jsou o celém
procesu také informováni.
S pozdravem a poděkováním za Vaše pochopení,
Pioneer Asset Management, a.s.

Novinky ze světa Pioneer Investments
Více než 2 miliardy korun pod správou podfondu Pioneer Funds – Strategic Income
Americký dluhopisový podfond Pioneer Funds – Strategic Income, jeden z klíčových produktů Pioneer Investments, se stává mezi klienty stále oblíbenějším. Aktiva pod správou podfondu v měnově zajištěné třídě do českých korun, která byla na trh uvedena v červenci 2011, v současné době přesahuje hranici 2 miliard Kč a růstový
trend stále pokračuje.
TOP podfondy Pioneer k dispozici také v korunové třídě
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund - lucemburský klon třetího nejstaršího fondu na světě – Pioneer Fund, který
byl založen již v roce 1928.
Pioneer Funds – Top European Players
Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
Pioneer Funds – Strategic Income
Pioneer Funds – Global High Yield
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
Unikátní aplikace MyPioneer
Nová aplikace umožňuje snadný přístup k aktuálním údajům o produktech skupiny Pioneer
Investments. S pomocí svého mobilního zařízení nyní můžete kdykoliv sledovat aktuální stav
a vývoj portfolia či si zobrazit aktuální data o vývoji majetku nebo výkonnosti na svých
účtech. V neposlední řadě aplikace také umožňuje zobrazit přehled o realizovaných
obchodech. Z aplikace je rovněž možné operativně generovat výpisy z majetkového účtu.
K dispozici na www.mypioneer.cz
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