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Oznámení pro všechny podílníky podfondů:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Pioneer P.F. – Global Changes

1) Odůvodnění
navrhovaného sloučení

Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management S.A. (dále jen „Manažerská
společnost“) tímto informuje Podílníky o tom, že se Manažerská společnost rozhodla z
důvodu zefektivnění řady nabízených lucemburských fondů skupiny Pioneer Investments a
v zájmu zvýšení jejich distribučního potenciálu sloučit podfondy Pioneer P.F. – fondy typu
fonds commun de placement (jednotlivě označované jako „Slučovaný Podfond“ a společně
jako „Slučované Podfondy“) do odpovídajících podfondů Pioneer Fund Solutions –
société d’investissement à capital variable (jednotlivě „Cílový Podfond“ a společně „Cílové
Podfondy“), jak je uvedeno v tabulce následující za tímto oddílem. Tato sloučení jsou v
souladu s Kapitolou 8 zákona o podnicích pro kolektivní investování ze dne 17. prosince
2010 (dále jen „Zákon ze dne 17. prosince 2010“) a článkem 21 Manažerských pravidel
fondu Pioneer P.F. a článkem 25 stanov fondu Pioneer Fund Solutions.

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Pioneer P.F. – Global Changes

Pioneer Fund Solutions - Conservative
Pioneer Fund Solutions - Balanced
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth

Úplný přehled o relevantní třídě podílových listů Cílového Podfondu, která převezme
odpovídající relevantní třídu podílových listů odpovídajícího Slučovaného Podfondu,
najdete v Příloze 1.
Fond Pioneer Fund Solutions je další lucemburský podnik pro kolektivní investování
do převoditelných cenných papírů založený podle části I Zákona ze 17. prosince 2010.
Jde o podnik typu société d’investissement à capital variable (investiční společnost s
proměnlivým kapitálem). Fond Pioneer Fund Solutions je také spravován Manažerskou
společností a jeho prospekt je k dispozici v registrovaném sídle Manažerské společnosti.

2) Datum sloučení a
náklady na sloučení

Sloučení nabudou účinnosti k půlnoci 13. února 2015 (dále „Datum sloučení“). K tomuto
datu budou veškerá aktiva a pasiva Slučovaných Podfondů převedena na odpovídající
Cílové Podfondy a Slučované Podfondy zaniknou.
Náklady a výlohy vzniklé při sloučení ponese Manažerská společnost.

3) Porovnání hlavních
charakteristik Slučovaných
Podfondů a Cílových
Podfondů

Porovnání charakteristik Slučovaných Podfondů a Cílových Podfondů najdete v
následujících tabulkách a v Příloze 1.
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative

Investiční cíle/ Zásady
Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a zvýšení příjmu
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do
diverzifikovaného portfolia povolených nástrojů popsaných níže.
Podfond bude běžně investovat 20 %, avšak ne více než 30 % svých aktiv do
akcií a nástrojů vázaných na akcie.
Podfond investuje primárně do otevřených investičních společností a subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), akcií
anástrojů vázaných na akcie, nástrojů peněžních trhů, do dluhových a s
dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do
vhodných certifikátů komoditních indexů.

Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a zvýšení příjmu
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do
diverzifikovaného portfolia povolených nástrojů popsaných níže.
Podfond investuje primárně do otevřených podílových společností a subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s cílem
zajistit diverzifikované portfolio investičních strategií. Podfond může investovat
i do akcií a nástrojů vázaných na akcie, nástrojů peněžních trhů, do dluhových
a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů.
Podfond může investovat až 35 % svých aktiv do akcií (přímo nebo nepřímo
prostřednictvím otevřených SKIPCP nebo investičních společností). Podfond
může investovat do komodit a nemovitostí prostřednictvím investic do
vhodných převoditelných cenných papírů, indexů a dalších likvidních
finančních aktiv (přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených SKIPCP nebo
investičních společností). Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do
vhodných komoditních indexových certifikátů. Podfond může také investovat do
SKIPCP nebo investičních společností, které se řídí alternativními strategiemi.

Profil investora
Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na
kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory
se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může
vzhledem k výkyvům na trhu docházet ke ztrátám. Podfond může být vhodný
jako základní pozice v portfoliu.

Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na kapitálových
trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým
až dlouhodobým investičním horizontem, neboť vzhledem k výkyvům na trhu
může docházet ke ztrátám. Podfond může být vhodný jako základní pozice v
portfoliu.

Měření globálních rizik
Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
80 % JP Morgan GBI EMU; 12 % MSCI Europe
6 % MSCI North America; 2 % MSCI Pacific

Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
75 % Barclays Global Agg Bond TR
25 % MSCI AC World

Maximální očekávaná úroveň pákového efektu*
50 % přesahuje čistá aktiva Slučovaného Podfondu

200 % přesahuje čistá aktiva Cílového Podfondu.

* Pákový efekt se vypočítá se jako součet jmenovitých hodnot použitých finančních derivátových nástrojů a přesahuje čistá aktiva Podfondu.
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced

Investiční cíle/ Zásady
Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a zvýšení příjmu
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do
diverzifikovaného portfolia povolených nástrojů popsaných níže.
Podfond bude běžně investovat 50 %, avšak ne více než 70 % svých aktiv do
akcií a nástrojů vázaných na akcie.
Podfond investuje primárně do otevřených investičních společností a subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), akcií
a s akciemi spojených nástrojů, nástrojů peněžních trhů, do dluhových a s
dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do
vhodných certifikátů komoditních indexů.

Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a zvýšení příjmu
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do
diverzifikovaného portfolia povolených nástrojů popsaných níže.
Podfond investuje primárně do otevřených podílových společností a a subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s cílem
zajistit diverzifikované portfolio investičních strategií. Podfond může investovat i
do akcií a s akciemi spojených nástrojů, nástrojů peněžních trhů, do dluhových
a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů.
Podfond může investovat až 65 % svých aktiv do akcií (přímo nebo nepřímo
prostřednictvím otevřených SKIPCP nebo investičních společností). Podfond
může investovat do komodit a nemovitostí prostřednictvím investic do
vhodných převoditelných cenných papírů, indexů a dalších likvidních finančních
aktiv (přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů
a společností). Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do vhodných
certifikátů komoditních indexů. Podfond může také investovat do investičních
fondů a společností, které se řídí alternativními strategiemi.

Profil investora
Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na
kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory
se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může
vzhledem k výkyvům na trhu docházet ke ztrátám. Podfond může být vhodný
jako základní pozice v portfoliu.

Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na kapitálových
trzích. Tento podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se
střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může vzhledem
k výkyvům na trhu docházet ke ztrátám. Tento podfond může být vhodný jako
základní pozice v portfoliu.

Měření globálních rizik
Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
50 % JP Morgan GBI EMU; 50 % MSCI World

Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
50 % Barclays Global Agg Bond TR
50 % MSCI AC World

Maximální očekávaná úroveň pákového efektu*
50 % přesahuje čistá aktiva Slučovaného Podfondu

250% přesahuje čistá aktiva Cílového Podfondu

* Pákový efekt se vypočítá se jako součet jmenovitých hodnot použitých finančních derivátových nástrojů a přesahuje čistá aktiva Podfondu.
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth

Investiční cíle/ Zásady
Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného
portfolia povolených nástrojů popsaných níže.
Podfond zaměří své investice na akcie a nástroje vázané na akcie, s možností
investovat do tohoto typu aktiv až 100 % svých aktiv.
Podfond investuje primárně do otevřených investičních společností a subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), akcií
a s akciemi spojených nástrojů, nástrojů peněžních trhů, do dluhových a s
dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do
vhodných komoditních indexových certifikátů.
Může investovat i do libovolného typu finančních derivátových nástrojů, mimo
jiné včetně , opcí, swapů úvěrového selhání, swapů úrokových sazeb, swapů
akcií, swapů veškerých výnosů nebo měnových forwardů, volatilních futures a
opcí, rozdílových a korelačních swapů.

Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až
dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia
povolených nástrojů popsaných níže. Cílem tohoto podfondu je dlouhodobé
dosažení výnosů odpovídajících výnosům z akcií se sníženou volatilitou.
Podfond je charakterizován aktivně řízenou alokací do širokého a
diverzifikovaného spektra tříd a správců aktiv, s investičním rámcem
zaměřeným na výběr aktiv a správců, kteří usilují o zhodnocení kapitálu v
dlouhodobém horizontu s řízenými úrovněmi volatility. Podfond investuje
primárně do otevřených podílových společností a subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s cílem zajistit
diverzifikované portfolio investičních strategií. Podfond může investovat i do
akcií a s akciemi spojených nástrojů, nástrojů peněžních trhů, do dluhových a
s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a opčních
obligací), termínovaných vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a
úvěrových certifikátů.
Podfond může investovat do komodit a nemovitostí prostřednictvím investic do
vhodných převoditelných cenných papírů, indexů a dalších likvidních finančních
aktiv (přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů
a společností). Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do vhodných
certifikátů komoditních indexů. Podfond může také investovat do investičních
fondů a společností, které se řídí alternativními strategiemi.

Profil investora
Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na
kapitálových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory
se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť vzhledem
k výkyvům na trhu může docházet ke ztrátám. Podfond může být vhodný jako
základní pozice v portfoliu.

Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří si přejí podílet se na kapitálových
trzích. Tento podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se
střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť vzhledem k
výkyvům na trhu může docházet ke ztrátám. Tento podfond může být vhodný
jako základní pozice v portfoliu.

Měření globálních rizik
Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
MSCI AC World Daily

Referenční portfolio relativní hodnoty v riziku VaR:
50 % Barclays Global Agg Bond TR
50 % MSCI AC World

Maximální očekávaná úroveň pákového efektu*
25 % přesahuje čistá aktiva Slučovaného Podfondu

280 % přesahuje čistá aktiva Cílového Podfondu

* Pákový efekt se vypočítá se jako součet jmenovitých hodnot použitých finančních derivátových nástrojů a přesahuje čistá aktiva Podfondu.

Upozorňujeme podílníky, že zatímco Pioneer P.F. je fondem typu fonds commun de placement (vzájemný investiční fond), Pioneer
Fund Solutions je fondem typu société d’investissement à capital variable. To znamená, že fond Pioneer Fund Solutions je veden jako
společnost, zatímco spoluvlastnictví fondu Pioneer P.F. nebylo zapsáno v obchodním rejstříku.
Sloučení nebudou mít žádný zásadní předvídatelný dopad na portfolio podfondů Pioneer P.F. – Global Defensive 20 ani Pioneer P.F.
Global Balanced 50, ani na Podílníky Slučovaných Podfondů, vzhledem k tomu, že Cílové Podfondy budou založeny k Datu sloučení.
Po dobu 5 pracovních dnů před Datem sloučení může dojít k rebalancování aktiv podfondu Pioneer P.F. - Global Changes, aby bylo
zajištěno plnění investičního cíle a dodržení zásad podfondu Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth.
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4) Procedurální aspekty
sloučení

Výměnou za Podílové listy příslušné Třídy podílových listů Slučovaných Podfondů obdrží
Podílníci Slučovaných Podfondů v rámci směnného poměru jedna ku jedné stejný počet
Podílových listů příslušné Třídy podílových listů Cílového Podfondu. Zlomky Podílových
listů budou vydávány až na tři desetinná místa.

Zpětné odkupy a výměny před sloučením

Podílníci Slučovaného Podfondu mohou požádat o zpětný odkup či výměnu svých
Podílových listů bez jakýchkoli výstupních poplatků (pokud jsou aplikovány) od data
tohoto oznámení až do 6. února 2015, 18.00 hodin lucemburského času, za příslušnou
čistou hodnotu aktiv připadající na Podílový list. Od 9. února 2015 včetně již zpětné
odkupy Podílových listů Slučovaného Podfondu nebudou přijímány. Podílové listy
podílníků Slučovaného Podfondu, kteří nepožádají o zpětný odkup před tímto datem,
budou vyměněny za Podílové listy Cílového Podfondu.

Převody

Od 13. února 2015 včetně nebudou přijímány převody Podílových listů Slučovaných
Podfondů.

Úpisy a výměny do před sloučením

Od 6. února 2015 včetně nebudou přijímány úpisy nebo výměny Podílových listů
Slučovaných Podfondů.
Po uplynutí těchto lhůt a do doby, než sloučení nabude účinnosti, bude jakýkoli požadavek
na úpis či zpětný odkup, který obdrží Slučované Podfondy, zamítnut.

Transakce po uskutečnění sloučení

Po uskutečnění sloučení se bývalí Podílníci Slučovaných Podfondů stanou Podílníky
Cílových Podfondů, a tedy podílníky fondu Pioneer Fund Solutions. V souladu s
ustanoveními Prospektu fondu Pioneer Fund Solutions mohou požádat o zpětný odkup
svých podílových listů v kterýkoli Den ocenění. Kromě toho mohou Podílníci požadovat
výměnu svých Podílových listů za podílové listy stejné třídy jiného Podfondu Pioneer Fund
Solutions, pokud je výměna prováděna v rámci limitů stanovených v Prospektu fondu
Pioneer Fund Solutions.

5) Další informace

Doporučujeme Podílníkům Slučovaných Podfondů, aby si přečetli přiložené dokumenty
Klíčové informace pro investory týkající se Podílových listů Cílových Podfondů.
Dokumenty Klíčové informace pro investory naleznete také na webové stránce
http://www.pioneerinvestments.eu/.
Podílníci Slučovaného Podfondu by měli vzít na vědomí, že toto sloučení může mít dopad
na jejich osobní daňovou pozici (mimo jiné zejména z důvodu změny právní formy
investičního fondu, v němž mají zainvestováno, z fondu neregistrovaného v obchodním
rejstříku na společnost) a měli by se obrátit na své osobní daňové poradce, aby posoudili
daňový dopad sloučení.
Auditor Slučovaných Podfondů a Cílových Podfondů vydá zprávu o sloučení, která bude
zahrnovat přijatá kritéria pro oceňování aktiv a/nebo pasiv za účelem výpočtu směnného
poměru podílových listů jedna ku jedné. Kopie zprávy Auditora bude Podílníkům
Slučovaných Podfondů k dispozici na požádání a bezplatně u Manažerské společnosti.
O další informace mohou Podílníci požádat Manažerskou společnost, a to dopisem
zaslaným do sídla Manažerské společnosti.
Lucemburk, 16. prosince 2014
Za představenstvo
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Příloha 1:
6) Příloha 1

		
		
		
		
		

Ukazatel syntetického rizika a výnosu

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU1121647744

3

5

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

Max. 5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,39 %

2,00 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 0,30 %

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída A EUR distribuující ročně
LU0271709270

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída A EUR distribuující ročně
LU1121647827

3

3

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu
Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

Max. 5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,29 %

1,90 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 0,30%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída A EUR nedistribuující
LU0271869470

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída A EUR nedistribuující
LU1121647660
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU0317512845

Ukazatel syntetického rizika a výnosu

3

3

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

Max. 5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,29 %

1,90 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 0,30%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída A USD nedistribuující
LU0271709866

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída A USD nedistribuující
LU1121648049

5

5

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00%

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,29 %

1,90 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 0,30 %

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída C EUR nedistribuující
LU0271711250

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída C EUR nedistribuující
LU1121648122

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

3

3

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

0 %1

0 %1

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,98 %

2,90 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 1,00 %

1,00 %

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Poznámka 1: Maximální odložený prodejní poplatek 1 % snížený na nulu po jednom roce od investice

		
		
		
		

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída E EUR nedistribuující
LU0271711508

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída E EUR nedistribuující
LU1121648395

Ukazatel syntetického rizika a výnosu

3

3

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

4,00 %

Max. 4,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,04 %

1,95 %

Manažerský poplatek

1,20 %

1,20 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Třída F EUR nedistribuující
LU0271711763

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Conservative
Třída F EUR nedistribuující
LU1121648478

3

3

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu
Úvodní a prodejní poplatek

0%

0%

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,79 %

2,55 %

Manažerský poplatek

1,95 %

1,80 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU0539737444

Ukazatel syntetického rizika a výnosu

4

5

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,58 %

2,21 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,20 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída A EUR nedistribuující
LU0539737105

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída A EUR nedistribuující
LU1121646779

4

4

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu
Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,48 %

2,11 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,20 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída A USD nedistribuující
LU0539737287

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída A USD nedistribuující
LU1121646423

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

5

5

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,48 %

2,11 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,20 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída C EUR nedistribuující
LU0539737360

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída C EUR nedistribuující
LU1121646852

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

4

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

0 %1

0 %1

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

3,48 %

3,11 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,20 %

Distribuční poplatek

Max. 1,00 %

Max. 1,00 %

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Poznámka 1: Maximální odložený prodejní poplatek 1 % snížený na nulu po jednom roce od investice
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Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU1121646696

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída E EUR nedistribuující
LU0539734698

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída E EUR nedistribuující
LU1121646936

4

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

4,00 %

Max. 4,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,53 %

2,16 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,20 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Balanced 50
Třída F EUR nedistribuující
LU0539735075

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Balanced
Třída F EUR nedistribuující
LU1121647074

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

4

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

0%

0%

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

3,28 %

2,76 %

Manažerský poplatek

2,25 %

1,80 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU0539736982

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Třída A CZK nedistribuující
měnově zajištěná
LU1121647231

		
		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

5

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

3,00 %

2,84 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,40 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes
Třída A EUR nedistribuující
LU0360560022

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Třída A EUR nedistribuující
LU1121647157

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

5

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

5,00 %

Max. 5,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,90 %

2,74 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,40 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není
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Ukazatel syntetického rizika a výnosu

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Třída E EUR nedistribuující
LU1121647314

5

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

4,00 %

Max. 4,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,95 %

2,79 %

Manažerský poplatek

1,50 %

1,40 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes
Třída F EUR nedistribuující
LU0360560535

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Třída F EUR nedistribuující
LU1121647405

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu

5

4

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

0%

0%

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

3,70 %

3,49 %

Manažerský poplatek

2,25 %

2,10 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes
Třída H EUR distribuující ročně
LU0484931224

Cílový Podfond:
Pioneer Fund Solutions – Diversified Growth
Třída H EUR distribuující ročně
LU1121647587

5

4

		
		
		
		
Ukazatel syntetického rizika a výnosu
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Slučovaný Podfond:
Pioneer P.F. – Global Changes
Třída E EUR nedistribuující
LU0360560378

Vstupní poplatek/Nákupní poplatek

2,00 %

Max. 2,00 %

Výstupní poplatek

Není

Není

Poplatek za správu

2,20 %

2,19 %

Manažerský poplatek

0,80 %

0,85 %

Distribuční poplatek

0%

0%

Výkonnostní poplatek

Není

Není

Kontaktní informace:
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 57 255
www.pioneerinvestments.eu
www.pioneerinvestments.com

