Pioneer All-Star Selection
Fond s hvězdným výběrem fondů
prvotřídních světových správců

Výběr all stars může znamenat jen jediné: ty nejlepší z nejlepších v daném oboru. A přesně takový je
i Pioneer All-Star Selection – globální akciový fond fondů v české měně. V rámci jediného portfolia
tak nyní můžete investovat do vybraných hvězdných fondů renomovaných světových správců.
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globální akciový fond fondů s potenciálem atraktivního výnosu
investice v českých korunách
výběr prvotřídních fondů světových správců
portfolio složené z různých regionů i správců snižuje riziko
daňově optimální řešení pro aktivní správu
aktivní řízení portfolia
možnost investovat jednorázově nebo pravidelně
už od 500 Kč měsíčně

Proč fond fondů?
Prostřednictvím fondu fondů držíte aktivní akciové
portfolio více správců bez daňového zatížení.*

Proč globální fond?
Globální fondy zpravidla nabízejí atraktivní
zhodnocení, lepší rozložení rizika a nižší kolísavost
ceny než fondy zaměřené na jeden region.
* V případě těch podílových listů fondu Pioneer All-Star Selection, u kterých je příjem z jejich prodeje ke dni
zpětného odkupu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v souladu s platnou úpravou daňových předpisů
České republiky (k datu zveřejnění tohoto materiálu se jedná o podíly osvobozené v souladu s ustanovením
§ 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Proč fondy několika správců?
Výběr z nabídky několika správců aktiv dává možnost sestavit portfolio z těch nejlepších fondů na trhu.
» Skupina Amundi: globální správce aktiv. Spojením s globální investiční

skupinou Pioneer Investments a majetkem pod správou přesahujícím sumu
1,3 bilionu eur se skupina Amundi stala největším správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi
10 největších společností celosvětově z pohledu tržní kapitalizace. Díky 6 investičním centrálám
ve velkých mezinárodních finančních centrech Amundi nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti
Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy
a nesrovnatelný rozsah odborných znalostí pro aktivní a pasivní investiční řešení.

» Franklin Templeton: jedna
z největších správcovských
společností, která slouží
klientům ve více než 150
zemích světa. Společnost spravuje více než 200
fondů, z nichž nejstarší vyplácí svým klientům
dividendu nepřetržitě již od roku 1948.

» Goldman Sachs Group Inc.:

» JPMorgan Chase & Co.: jedna z nejstarších
firem na světě, poskytující finanční služby
ve více než 100 zemích. Společnost má
vedoucí postavení v oblasti správy majetku,
investičního, privátního i komerčního
bankovnictví. Je součástí akciového indexu
Dow Jones Industrial Average.

Objem majetku společností zastoupených v portfoliu fondu
ve srovnání s HDP ČR, třemi nejbohatšími lidmi a třemi
nejhodnotnějšími značkami roku 2014 (v bilionech Kč).

» BlackRock: investiční společnost založená

v roce 1988 v New Yorku. Za dobu svého relativně
krátkého působení se stihla vypracovat mezi pět
největších správcovských společností na světě.
Pro zajímavost: objem majetku pod správou
společnosti Black Rock je asi třikrát větší než HDP
České republiky.

Investiční cíle fondu
Investiční horizont: 7 a více let
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Zdroj: Morningstar, IMF, Forbes, Brandirectory. Podle časopisu Forbes byli třemi nejbohatšími lidmi v roce 2014 Bill Gates, Carlos Slim Helú a Warren Buffett. Podle Brandicetory byly
v roce 2014 třemi nejhodnotnějšími značkami Apple, Samsung a Google.

Klientské centrum
800 118 844
www.pioneer.cz
info@pioneer.cz
Amundi Czech Republic
Asset Management, a. s.
budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4

Investičním cílem fondu je dosáhnout
zhodnocení majetku ve fondu investováním převážně do diverzifikovaného
portfolia akciových fondů. Oproti individuálním investicím dosahuje vyšší likvidity a nižšího rizika. Podstatná část
majetku fondu může být alokována
do fondů ze skupiny Amundi. Fond
nekopíruje ani nesleduje žádný index
nebo ukazatel (benchmark).

Měna: CZK

Klíčová fakta o fondu
I SIN (třída A): CZ0008474517
m
 in. výše počáteční investice: 5 000 Kč
m
 in. výše následné investice: 1 000 Kč
m
 in. výše pravidelné investice: 500 Kč
číslo nákupního účtu (třída A):
211 006 4135/2700
→ v ýše přirážky ke kupní ceně:
max. 3,75 % (dle ceníku)
→ aktuální výše úplaty
za obhospodařování: 1,60 %
→
→
→
→
→

TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, A NEPŘEDSTAVUJE ANI NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT. Uvedené informace
nepředstavují nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora,
zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli
investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou
investiční službu nebo produkt. Upozorňujeme, že zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím
období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní
může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte
s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení
nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Společnost ACRAM ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která
by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku a uvedené společnosti není
možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou
kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti
ACRAM nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny
americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto
sdělení nebo použití zakazovaly. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace o podmínkách investování jsou zveřejněny v českém jazyce, případně v anglickém
jazyce, ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů, v aktuálním znění obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a v ceníku příslušného pro Vámi zvolený produkt a, zejména v
případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny informace jsou zveřejněny
na www.pioneer.cz nebo www.amundi.cz, a můžete je zdarma získat v sídle společnosti ACRAM či na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz. Tento dokument je vlastnictvím
společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi (nebo jen „ACRAM“). Datum uveřejnění: 01. 11. 2017
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globální investičně bankovní
společnost založená v roce
1869 v New Yorku. Podniká
v oblasti cenných papírů, investičního
bankovnictví, správy majetku a dalších
finančních služeb, zejména pro institucionální
klienty. Společnost získává každý rok řadu
prestižních ocenění.

