Informace o rizikovosti a nákladovosti investičního produktu
V tomto dokumentu nalezne investor informace týkající se hodnocení rizika a výnosu investičního produktu a dále souhrnný odhad nákladů a poplatků
souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice. Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích
(MIFID II).
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Hodnocení rizika a výnosu

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno
prostřednictvím syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Název produktu
(ISIN)

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být
spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota
ukazatele se v průběhu času může změnit.
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potenciální Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko –
výnos
obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

Souhrnný odhad nákladů a poplatků souvisejících se správou produktu a pořízením a ukončením investice.

Informace o nákladech a poplatcích jsou rozkryty, aby zákazník porozuměl celkovým nákladům a jejich možnému souhrnnému dopadu na návratnost investice.
Struktura uveřejněných informací vychází ze směrnice o trzích a finančních nástrojích (MIFID II). Celkový dopad nákladů na investici klienta je ve skutečnosti

Odhad ročních nákladů při
předpokládané investici 10 000 Kč
Pioneer - akciový fond
Jednorázové náklady

v%
Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována
distributorem před uskutečněním investice)

Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována
distributorem před uskutečněním investice)

Průběžné náklady

3.75%
0.00%

Celková nákladovost

2.30%

Z toho manažerský poplatek

2.00%

Transakční náklady (průměrné náklady na nákup a prodej aktiv do fondu)
Výkonnostní poplatek

0.00%

v Kč
375.00 Kč
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Celkové průběžné náklady

2.30%

229.54 Kč

Průměrné roční náklady za doporučený investiční horizont (p.a.)

2.92%

292.04 Kč

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány
distributorem. dopad nákladů na investici klienta je ve skutečnosti nižší.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
společnost skupiny Amundi
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika
E-mail: info@pioneer.cz, www.pioneer.cz / www.amundi.cz

