Slavíme tři úspěšné roky

Pioneer Funds – European Equity Target Income
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→ 3 roky vyplácíme vysokou dividendu
→ 3 roky vám nabízíme podíl na ziscích akciového trhu
→ 3 roky dosahujeme nižší volatility než trh

Pioneer Funds - European Equity Target Income dosahuje již od svého založení v listopadu 2011 vynikající výkonnosti, v letech
2012 a 2013 pohodlně překonal svoji cílovanou dividendu a svůj cíl překonal také v roce 2014. Tyto výsledky ukazují potenciál
pro generování vysokých dividend i do budoucna. Úspěch fondu je založen na prvotřídním investičním procesu se zaměřením na
fundamentální ukazatele.

Čím se tento produkt liší od ostatních?
Výběr akcií

Opční strategie:

Zaměření jak na dividendu, tak na zhodnocení kapitálu.

Specialisté na deriváty ve spolupráci s portfolio manažery individuálně vybírají vhodné opce. Pouze opce na konkrétní tituly v portfoliu,
nikoli na index nebo na tituly, které v portfoliu nejsou obsaženy.

Výsledek:
Lepší diverzifikace a širší participace na trhu.
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Výsledek:

Výplata dividend by neměla být významně ovlivněna participací na trhu.
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Diverzifikace negarantuje zisk ani vás nemusí ochránit před ztrátou.
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Pioneer Funds – European Equity Target Income
Třída A, měna EUR, očištěno o poplatky, zahrnující
reinvestovanou dividendu, k 31. 12. 2014.

Od založení

Pioneer Funds – European Equity Target Income: Slavíme tři úspěšné roky

Proč je tento produkt takto úspěšný?
→	Výrazný příjem3: cíl je stanoven začátkem každého roku (7% v roce 2014)
→	Napojení na akciový trh: výnosy jsou podobné jako u akciových produktů,
ale s nižší volatilitou
→	Pravidelná výplata: dividendy v různých měnách (USD, EUR, AUD, CZK)
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„Tento produkt je určen primárně pro investory, kteří hledají příjem a jsou

ochotni podstoupit určité akciové riziko k jeho dosažení. Zatímco výnosy ostatních tříd aktiv jako např. peněžního trhu nebo dluhopisů dále klesají, zvyšuje
se počet investorů, kteří používají akcie jako zdroj příjmů s možností kapitálového zhodnocení.“
Karl Huber – Senior portfolio manažer

 ioneer Funds – European Equity
P
Target Income dosahuje významných
výnosů a vysokých dividend kombinací
akciového portfolia, kladoucího důraz
jak na dividendový růst, tak na růst
kapitálu, a využití opčních strategií.
Portfolio dosahuje výnosů a generuje
vysoký příjem pomocí netradičních
zdrojů příjmu i v prostředí, v němž je
dosažení zisku klasickými metodami
velmi složité.
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Z droj: Pioneer Investments k 31. říjnu 2014. Cílová dividenda může být překonána, nebo nemusí byt dosažena a neměla by být chápána jako garance. Cílová dividenda je stanovována na roční bázi. Dividenda je vyplácena pololetně. Berte v úvahu, že skutečně dosažená výše dividend se může
výrazně lišit od předpovědi (také směrem dolů), zvláště v obdobích se zvýšenou fluktuací trhu. Skutečná výše výplat v roce 2012 sestává z hrubé výplaty jednotky třídy A, EUR, distribuující pololetně, z 3,1 % k 31. červenci 2012 a 4,2 % 31. lednu 2013, kalkulováno na odkupní ceně k 31. prosinci 2011. Skutečná výše výplat v roce 2013 sestává z hrubé výplaty jednotky třídy A, EUR, distribuující pololetně, z 3,5 % k 31. červenci 2013 a 4,0 % 31. lednu 2014, kalkulováno na odkupní ceně k 31. prosinci 2012. Skutečná výše výplat v roce 2014 sestává z hrubé výplaty jednotky třídy A,
EUR, distribuující pololetně, z 3,5 % k 31. červenci 2013, kalkulováno na odkupní ceně k 31. prosinci 2013. Minulá výkonnost negarantuje ani není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost fondu také v neposlední řadě závisí na tržních trendech a podléhá fluktuacím. Může tedy
snížit celkový výnos fondu a může také vést k zápornému celkovému výnosu.
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Cílová dividenda může být překonána, nebo nemusí byt dosažena a neměla by být chápána jako garance.

Klientské centrum ▸ 800 118 844, www.pioneer.cz, info@pioneer.cz
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