AMUNDI ETF
ASSET MANAGEMENT
UniCredit Private Banking

„Trpezlivosť je horká,
ale jej plody sú sladké.“
Jean-Jacques Rousseau,
francúzsky filozof a spisovateľ
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Umenie
investovat’
„Dôvera a zodpovednosť sú pre nás na prvom mieste.“
Hlavným cieľom správy aktív je čo najlepšie zhodnotiť a ochrániť zverené finančné prostriedky. K tomu
je potrebné vedieť správne vyhodnotiť prostredie okolo nás – odhaliť príležitosti aj všetky riziká.
Umenie investovať je kombináciou vedomostí, trpezlivosti a dôsledného dodržiavania investičnej stratégie.
Úspešne pôsobíme v oblasti správy aktív v Českej a Slovenskej republike viac ako 20 rokov.
Pritom čerpáme zo skúsenosti silnej analytickej základne skupiny Amundi, najväčšieho správcu
aktív v Európe. Expertné tímy Amundi sídlia po celom svete a vďaka tomu vieme sprostredkovať
tie najlepšie príležitosti v rámci svetových regiónov.
Vážime si vašu prejavenú dôveru a pri výbere jednotlivých investícií vždy využívame dôkladnú
analýzu daného aktíva, firmy aj celého odvetvia a možných budúcich scenárov. Každá transakcia
je u nás posudzovaná ako tá najdôležitejšia.
Veľký dôraz kladieme na diverzifikáciu: nikdy sa nespoliehame len na jeden druh investícií.
V portfóliu sú vždy zastúpené rôzne triedy aktív a investičné nástroje tak aby sme dosiahli
optimálny výsledok pomeru zhodnotenia a minimalizovania možného rizika.
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Sme motivovaní
dosahovat’ výkonnost’
Transparentne nastavený systém poplatkov a odmien využíva princíp tzv. high-water mark. To
znamená, že si účtujeme podiel zo zisku iba v prípade prekonania najvyššej v minulosti dosiahnutej
čistej hodnoty portfólia. Zároveň sú minimalizované všetky ostatné náklady a poplatky.
Súčasťou profesionálnej správy majetku je aj kvalitný, prehľadný a zrozumiteľný reporting.
Samozrejmosťou je pravidelný osobný kontakt presne podľa vaších preferencií a požiadaviek.
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Tajomstvo úspechu?
Správna diverzifikácia
David Swensen patrí medzi najúspešnejších investičných stratégov súčasnosti. Už viac ako
20 rokov spravuje nadačný fond americkej Yale
univerzity, zatiaľ čo odmieta množstvo ponúk
z Wall Street. Za posledných 10 rokov jeho portfólio dosiahlo priemerné ročné zhodnotenie
7,51%. Túto výkonnosť dosiahol pri veľmi nízkej
volatilite pod úrovňou 10%. Výsledkom jeho receptu je výborný pomer výnosu a rizika.
David je Michaelom Jordanom v odvetví správy
aktív. Dokáže “skórovať aj z ťažko uveriteľných pozícií” a jeho portfólio pritom vykazuje vysokú stabilitu. Tajomstvom jeho úspechu je široká diverzifikácia – využitie investičných príležitostí naprieč celým trhom.
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Americké dlhopisy,
všetky splatnosti

30%

Akcie, US
Large Cap
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dlhodobé
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Swensenov
model
alokácie aktív1
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Akcie EM trhov
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Real Estate, US

Akcie rozvinutých trhov okrem US

Polovicu investícií nadačného fondu tvoria akciové investície. Tretina investícií pripadá na
vládne dlhopisy a dlhopisy viazané na infláciu,
zvyšná časť potom na realitné fondy. Väčšina
investícií je realizovaná prostredníctvom ETF,
ktoré zaisťujú lacný a efektívny spôsob investovania s poskytnutím vysokej likvidity.

Data k 31. 1. 2022
http://www.lazyportfolioetf.com/allocation/david-swensen-yale-endowment/
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Ako investujú dolároví milionári?
Úspešní ľudia majú jedno spoločné: dokážu využívať znalosti a skúsenosti iných vo svoj
prospech. Ak ide o správu bohatstva, vzorce správania bohatých ľudí sú veľmi podobné. Sami
seba často označujú za konzervatívnych investorov. Ich hlavným cieľom je ochrana majetku pred
infláciou, pravidelný príjem a mierny rast. Od správcu svojho majetku očakávajú profesionalitu,
transparentnosť a férovosť.
Svoje bohatstvo majú rozložené medzi všetky aktíva:
• akcie (okolo 30%),
• dlhopisy (cca 18%),
• nehnuteľnosti (necelých 15%),
• alternatívne investície (okolo 14%),
• a tiež samozrejme hotovosť (okolo 23%).
Za posledných 10 rokov sa pritom štruktúra majetku bohatých ľudí príliš nezmenila. Napríklad
podiel akciových investícií zostáva pomerne stabilný a pohybuje sa okolo 30%.
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Rozloženie majetku dolárových milionárov:

Priemer za celú periódu:
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Alternatívne investície

Nehnuteľnosti

Zdroj: Capgemini
World Wealth
Report 2021
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Portfólio dolárových milionárov (zdroj: World Wealth Report):
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Zdroj: Capgemini World Wealth Report, 2006–2021*
* Ide o hodnoty pre prvý kvartál roku 2021
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Predstavujeme ETF Asset Management
Profesionálna správa

Využitie trhových príležitostí

Inovácie

Transparentnosť

Jednoduchosť

Dôsledná kontrola rizík

To sú základné charakteristiky Amundi ETF Asset Management, inovatívneho riešenia pre
správu Vášho portfólia.
Jednotlivé investície sú realizované prostredníctvom ETF fondov, kopírujúce trhové indexy
vďaka čomu je správa investícií jednoduchšia a efektívnejšia. ETF portfólia Vám umožnia rýchly
a jednoduchý prístup k zhodnoteniu na trhu. Naša ponuka obsahuje štyri portfólia podľa vašich
cieľov – konzervatívne, balancované, dynamické a akciové.
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Prečo ETF?
Prvé ETF sa objavilo v roku 1993 a ponúklo investorom možnosť investovať prostredníctvom
jedného cenného papiera do širokého amerického indexu S&P 500, v ktorom nájdeme
500 najväčších amerických spoločností. O viac ako dve dekády zostávajú výhody ETF stále
rovnaké a preto ich popularita a využívanosť medzi investorskou verejnosťou rastie. Objem aktív
investovaný prostredníctvom ETF sa za poslednú dekádu späťnásobil a dosiahol hodnotu viac
ako 5,75 biliónov dolárov.

ETF ponúkajú investorom niekoľko zásadných výhod:.

Nízke náklady

Vysoká likvidita

Široká
diverzifikácia

Daňové výhody*

Operačná
efektivita

Dostupnosť

Transparentnosť

Flexilibita

* Stav v SR k 2021
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„Žiadny vynález v rámci správy aktív
nebol v poslednom štvrťstoročí
taký prevratný ako ETF.“
Crystal Kim
Barron’s
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Uplynulá dekáda ponúkla svetu niekoľko zásadných inovácií, ktoré úplne alebo čiastočne
zmenili celé odvetvia. V rámci investičného sveta patrí k najviac prevratným inováciám
masívne rozšírenie využitia ETF.
Miera vývoja technológií od 2009
Zložená ročná miera rastu

24,3%

Smartfóny 1

18,0%
13,0%

ETF AUM 2
Sociálne médiá 3

11,8%
10,9%

4

Priemyselné roboty 5

1

Zdroj: Statistica, 08/30/2019. Údaje z roku 2019.
	Zdroj: BlackRock od 09/30/2019. AUM zahŕ ňa celú kategóriu produktov obchodovaných na burze, ktorá zahŕňa akúkoľvek expozíciu
portfólia ktorá obchoduje počas dňa na burze. AUM nezahŕňa krajiny Blízkeho Východu a Afriku. Všetky hodnoty sú uvedené v USD.
3
	Zdroj: We are Social, 01/30/2019. Založené na dostupných dátach od roku 2012-2019. V roku 2012 a 2013 sa bral do úvahy počet
užívateľov špičkových sociálnych sietí. Od rokov 2014-2019 sú počty stanovené na základe počtu mesačných aktívnych užívateľov
najaktívnejších sociálnych mediálnych platforiem v každej krajine.
4
Zdroj: Retail Indicator Branch, U.S. Census Bureau, 08/19/2019.
5
Zdroj: International Federation of Robotics (Medzinárodná Federácia Robotiky) 10/18/2018. Údaje z rokov 2018 a 2019.
2
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ETF podrobne
ETF je anglické označenie pre verejne obchodované fondy (Exchange Traded Funds). Sú to
atraktívne a inovatívne investičné nástroje, ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý prístup na
finančné trhy.
Cieľom každého ETF je čo možno najpresnejšie sledovať výkonnosť konkrétneho indexu napríklad akciového alebo dlhopisového. Tento index alebo tiež benchmark sa používa na
meranie výkonnosti daného trhu alebo odvetvia. Nájdeme v ňom často zastúpené tie najväčšie
a najdôležitejšie spoločnosti pre danú ekonomiku vôbec.
Ak ekonomika rastie, rastie aj hodnota indexu a tým aj cena daného ETF. A naopak, ak klesá
index, potom aj dané ETF klesá. V tom spočíva aj jeho hlavná výhoda – tranparentnosť. Nemusíte
už sledovať svoju investíciu, stačí sledovať vývoj trhu.
ETF vám neponúknu možnosť nadvýkonnosti ako aktívne riadené investície, neponúkajú ani
nulové riziko, ale dodajú vám rovnaké výsledky ako trh. Prostredníctvom jedného ETF môžete
investovať do širokého alebo veľmi špecifického trhu. Výber aktív, tém, geografických zón
a sektorov je takmer neobmedzený.
Nepriamo potom môžete vlastniť „top“ spoločnosti, ktoré sú vo vybranom indexe zahrnuté
a určujú smer daného trhu.
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Investičný proces
Pridaná hodnota multi asset managementu:

KROK

DLHODOBÝ POHĽAD

KRÁTKODOBÝ POHĽAD

STRATEGICKÁ ALOKÁCIA

TAKTICKÉ ZMENY

CIEĽ

ÚČASTNÍCI

Analýza prostredia
Definícia niekoľkých
trhových scenárov

Stratégovia
PM (celý tím)
Výskum

2.FINANČNÉ
PREDPOVEDE

Stanovenie očakávaní
pre každé z troch aktív
pre daný scenár:
Summary predpovedí

PM (celý tím)
Stratégovia
Výskum

Monitoring portfólia
a využívanie
taktických príležitostí

3.ALOKÁCIA

Optimálna alokácia
pre každú stratégiu
na základe vstupov
a obmedzení

Výskum
Multi asset tím

Multi asset tím

1.MAKRO
SCENÁR

AKTÍVNE ÚPRAVY PORTFÓLIA
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Investičné stratégie
Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a finančné riešenie volíme podľa jeho požiadaviek
a cieľov.
Ponúkame 4 portfólia, ktoré v čase prispôsobujeme aktuálnym podmienkam. Odlišujú sa od
seba alokáciou aktív, rizikovým profilom a odporúčanou dĺžkou investície.
Všetky portfólia sú dostupné v mene EUR.

Naše portfólia ponúkajú široké investičné možnosti:
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Aktíva

Témy

akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity, ...

inovácie, životný štýl, starnutie obyvateľstva, voda, ...

Geografia

Sektory

vyspelé trhy, rozvíjajúce sa trhy, ...

technológie, energetika, financie, priemysel, ...

Konzervatívne portfólio

Balancované portfólio

Investičný horizont: 3 roky
Volatilita: 10%

Investičný horizont: 5 rokov
Volatilita: 15%

Neutrálna alokácia:
Akcie: 20% (0–40%)
Dlhopisy: 80% (60–100%)

Neutrálna alokácia:
Akcie: 50% (30–70%)
Dlhopisy: 50% (30–70%)

Akcie

Dlhopisy

Akcie

Dlhopisy

Dynamické portfólio

Akciové portfólio

Investičný horizont: 10 rokov
Volatilita: 20%

Investičný horizont: 10 rokov a viac
Volatilita: 20%

Neutrálna alokácia:
Akcie: 75% (55–95%)
Dlhopisy: 25% (5–45%)

Neutrálna alokácia:
Akcie: 100% (80–100%)
Dlhopisy: 0% (0–20%)

Akcie

Dlhopisy

Akcie

Dlhopisy

* Neutrálne úrovne, (minimum / maximum), očakávaná maximálna volatilita
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Konzervatívne portfólio
– vzor zloženia*
Investičný horizont: 3 roky

Volatilita: 10%

Neutrálna alokácia:
• Akcie: 20% (0–40%)

• Dlhopisy: 80% (60–100%)

Max 10% EM (rozvojové krajiny) + SMALL / MID
CAP (spoločnosti s nízkou kapitalizáciou)

Názov cenného papiera

Max 20% HY (dlhopisy investičného stupňa)+EM
(dlhopisy rozvojových krajín)

Váha v portfóliu

DB X-TRACK II GLOB SOV ETF 1C

31,00%

DB X-TR II IBX SOV EURZ 1-3 1C-OBLI EURO

20,00%

AM GOVT BD LOW RAT EUROMTS INV GRADE (C)

12,50%

A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRC

10,00%

AMUNDI GBL EM BD MRK IBOXX UCITS ETF-ITA

10,00%

AM EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX (C)

6,00%

DB X-TR EURO STOXX 50-1C

4,00%

EURO

2,50%

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)

2,00%

AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR

2,00%

* Uvedené cenné papiere už nemusia byť v portfóliu zastúpené. Aktuálne informácie získate u svojho privátneho bankára, prípadne
nájdete v mesačnom komentári na stránkach amundi.sk.
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Balancované portfólio
– vzor zloženia*
Investičný horizont: 5 rokov

Volatilita: 15%

Neutrálna alokácia:
• Akcie: 50% (30–70%)

• Dlhopisy: 50% (30–70%)

Max 20% EM (rozvojové krajiny) + SMALL / MID
CAP (spoločnosti s nízkou kapitalizáciou)

Názov cenného papiera

Max 20% HY (dlhopisy investičného stupňa)+EM
(dlhopisy rozvojových krajín)

Váha v portfóliu

A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRC

25,00%

DB X-TRACK II GLOB SOV ETF 1C

18,00%

AM GOVT BD LOW RAT EUROMTS INV GRADE (C)

10,00%

DB X-TR EURO STOXX 50-1C

10,00%

AM EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX (C)

10,00%

AMUNDI GBL EM BD MRK IBOXX UCITS ETF-ITA

7,00%

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)

6,00%

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

5,00%

A-I SP 500-UCITS ETF DRC

3,00%

EURO

2,00%

ISHARES MSCI JAPAN HED-MI

2,00%

AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR

2,00%

*U
 vedené cenné papiere už nemusia byť v portfóliu zastúpené. Aktuálne informácie získate u svojho privátneho bankára, prípadne
nájdete v mesačnom komentári na stránkach amundi.sk.
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Dynamické portfólio
–vzor zloženia*
Investičný horizont: 10 rokov

Volatilita: 20%

Neutrálna alokácia:
• Akcie: 75% (55–95%)

• Dlhopisy: 25% (5–45%)

Max 25% EM (rozvojové krajiny) + SMALL / MID
CAP (spoločnosti s nízkou kapitalizáciou)

Názov cenného papiera

Max 20% HY (dlhopisy investičného stupňa)
+EM (dlhopisy rozvojových krajín)

Váha v portfóliu

A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRC

30,00%

DB X-TR EURO STOXX 50-1C

12,50%

A-I SP 500-UCITS ETF DRC

12,00%

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)

8,50%

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

7,50%

AM GOVT BD LOW RAT EUROMTS INV GRADE (C)

7,00%

DB X-TRACK II GLOB SOV ETF 1C

6,00%

AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR

5,00%

AMUNDI GBL EM BD MRK IBOXX UCITS ETF-ITA

5,00%

ISHARES MSCI JAPAN HED-MI

4,50%

EURO

2,00%

* Uvedené cenné papiere už nemusia byť v portfóliu zastúpené. Aktuálne informácie získate u svojho privátneho bankára, prípadne
nájdete v mesačnom komentári na stránkach amundi.sk.
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Akciové portfólio
–vzor zloženia*
Investičný horizont: 10 rokov a viac

Volatilita: 20%

Neutrálna alokácia:
• Akcie: 100% (80–100%)

• Dlhopisy: 0% (0–20%)

Max 30% EM (rozvojové krajiny) + SMALL / MID
CAP (spoločnosti s nízkou kapitalizáciou)

Názov cenného papiera

Max 10% HY (dlhopisy investičného stupňa)+EM
(dlhopisy rozvojových krajín)

Váha v portfóliu

A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRC

30,00%

DB X-TR EURO STOXX 50-1C

15,00%

A-I SP 500-UCITS ETF DRC

12,50%

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C)

10,00%

AMUNDI S&P 500 UC ETF - DAILY HED EUR

10,00%

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

9,00%

ISHARES MSCI JAPAN HED-MI

6,50%

AM GOVT BD LOW RAT EUROMTS INV GRADE (C)

5,00%

EURO

2,00%

*U
 vedené cenné papiere už nemusia byť v portfóliu zastúpené. Aktuálne informácie získate u svojho privátneho bankára, prípadne
nájdete v mesačnom komentári na stránkach amundi.sk.
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Motivačná schéma odmien
V rámci ETF Asset Managementu kladieme dôraz na zrozumiteľnosť investičného procesu
a maximálnu transparentnosť. Samozrejmosťou je informovanosť klienta o všetkých nákladoch
súvisiacich so správou portfólia. Oproti klasickým podielovým fondom je celková odmena
plynúca nám ako správcovi závislá na výkonnosti portfólia a len časť je nastavená fixne.
Výkonnostná odmena funguje na princípe „high-water mark“, čo znamená, že je uplatňovaná iba
v prípade, kedy sa výkonnosť investičného portfólia pohybuje nad predchádzajúcim maximom.
Investor tak má istotu, že nebude platiť odmenu za nízku výkonnosť. Odmenu zároveň platí
len z nového zisku, teda z rozdielu medzi minulým a novým maximom. Nedochádza tak
k viacnásobnému účtovaniu výkonnostnej odmeny.

20

Príklad fungovania princípu high-water marku pri výkonnostnej odmene:
• p
 očiatočná investícia 100 000 EUR
• štandardný výkonnostný poplatok 10% zo zisku
(hranica pre prekonanie = počiatočná investícia = 100 000 EUR)
140 000 EUR

132 000 EUR

Hodnota investície
130 000 EUR
High water mark
120 000 EUR
110 000 EUR
110 000 EUR
100 000 EUR

108 700 EUR

100 000 EUR

95 000 EUR

90 000 EUR
80 000 EUR
70 000 EUR
60 000 EUR
Poč.
investícia
Poplatok?

OBDOBIE A

OBDOBIE B

OBDOBIE C

OBDOBIE D

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

Princíp high-water mark teda zamedzuje dvojitému účtovaniu výkonnostnej odmeny a motivuje správcu k prekonávaniu historických maxím.

OBDOBIE A:
hodnota investície
vzrástla na 110 000 EUR

Za obdobie A bola prekročená hranica 100 000 EUR.
Za obdobie A nad hranicou: 10 000 EUR = výkonnostný poplatok 1 000 EUR (10% zo
zisku). (110 000 EUR sa zároveň stáva dosiahnutým maximom a novou hranicou.)

OBDOBIE B:
hodnota investície
klesla až na 95 000 EUR

Za obdobie B nebola prekročená hranica 110 000 EUR.
Zisk za obdobie B nad hranicou: 0 EUR = klient neplatí nič.
(110 000 EUR zostáva ako dosiahnuté maximum a hranica.)

OBDOBIE C:
hodnota investície stúpla
na 108 700 EUR

Za obdobie C nebola prekonaná hranica 110 000 EUR.
Zisk za obdobie C nad hranicou: 0 EUR = klient neplatí nič.
(110 000 EUR zostáva ako dosiahnuté maximum a hranica.)

OBDOBIE D:
hodnota investície stúpla
na 132 000 EUR

Za obdobie D bola prekročená hranica 110 000 EUR.
Zisk za obdobie D nad hranicou: 22 000 EUR = klient platí 2 200 EUR.
(10 % zo zisku nad predchádzajúce minimum = hranicou.)
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Vaša dôvera a spokojnost’
sú pre nás na prvom mieste.
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Transparentná správa,
kvalitný reporting
Na štvrťročnej báze vás budeme pravidelne informovať o štruktúre a výkonnosti vášho
portfólia prostredníctvom prehľadných reportov. Identifikujeme hlavných prispievateľov do
celkovej výkonnosti, ukážeme vám „hviezdy“ portfólia spoločne s nástrojmi, ktoré rast brzdili.
Zrozumiteľne odôvodníme zmeny v portfóliu, ku ktorým došlo v priebehu uplynulého štvrťroka,
a ukážeme vám, kde vidíme príležitosti a hrozby ďalšieho vývoja.
Súčasťou prehľadu je aj tzv. look-through koncept – transparentne vás budeme informovať
opresnom rozložení vaších aktív do jednotlivých pozícií vo vašom portfóliu z regionálneho
a sektorového pohľadu.
Pravidelná a transparentná komunikácia k vývoju portfólia a individuálny prístup pri správe
vášho majetku sú pre nás prioritou. Zástupca spoločnosti Amundi a Váš privátny bankár vám
budú kedykoľvek k dispozícii a priebežne budú s vami konzultovať výkonnosť portfólia, vaše
požiadavky a potreby.
Vaša dôvera a spokojnosť s investíciou je pre nás na prvom mieste.
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Základné informácie
Názov portfólia

Konzervatívne

Balancované

Mena

Dynamické

Akciové

Dostupné v EUR

Odporúčaný horizont

3 roky

5 rokov

Minimálna investícia
Výkonnostný poplatok
Poplatok za správu
Vstupný poplatok
Výstupný poplatok
Oceňovanie portfólia
Dostupnosť prostriedkov

10 rokov

10 rokov a viac

100 000 EUR
10% (platí sa len zo zisku nad predchádzajúce dosiahnuté maximum)
0,5%

0,8%

1%

1,2%

Max. 4%
bez poplatku
Denne
O odkup je možné požiadať kedykoľvek. Prostriedky sú dostupné podľa dátumu
zadania pokynu spravidla do 15 dní.

Pre viac informácií prosím kontaktujte vášho privátneho bankára.
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Profesionálna správa Amundi
Amundi je podľa majetku pod správou najväčším správcom investícií
v Európe a z celosvetového hľadiska sa radí do top 10.
Pre svojích klientov spravuje aktíva v hodnote viac ako 2 064 miliárd EUR s pôsobnosťou na
lokálnych trhoch aj v kľúčových svetových investičných centrách. Vďaka tomu vám investiční
profesionáli a analytici Amundi dokážu nájsť tie najlepšie príležitosti zhodnotenia vašich financií.
Schopnosť skupiny Amundi získať si dôveru širokého spektra privátnych aj verejných investorov
na celom svete dokazuje viac ako 100 miliónov retailových, privátnych, inštitucionálnych a
firemných klientov.

2 064 miliárd €

Číslo 1

Top 10

6

majetku pod správou1

v Európe2

celosvetovo2

investičných centier
po celom svete3

1
Amundi dáta k 31. decembru 2021. 2 Zdroj: Rebríček IPE „Top 500 Asset Managers“ (500 najväčších správcov aktív) zverejnený v júni
2020, podľa údajov o aktívach spravovaných v decembri 2019. 3 Investičné centrá: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paríž a Tokio.
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Právne upozornenie:
Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčanie ani analýzu
investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny AMUNDI. Predchádzajúca
ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období. Pred
investíciou by mal klient uskutočniť vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných
konzekvencií a toho, či jeho profil korešponduje so stanoveným cieľovým trhom bez toho, aby sa
výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať
i klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy.
U dividendových tried rozhodne alebo nerozhodne o vyplatení dividendy za príslušné obdobie
predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos pri cudzomenových
investičných nástrojoch môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy na
osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad
výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície,
a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom jazyku (Amundi SK) alebo anglickom jazyku (Amundi
AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov, oznámeniach kľúčových informácií alebo prospektoch
fondov. Bližšie informácie získate na infosk@amundi.com alebo www.amundi.sk. Uvedené informácie
reflektujú názor Amundi, sú považované za spoľahlivé, avšak nie je garantovaná ich úplnosť, presnosť
alebo platnosť. Žiadna zo spoločností zo skupiny AMUNDI (vrátane CPR a First Eagle) neprijíma
žiadnu priamu, ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií
uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné akýmkoľvek spôsobom vyzývať
k zodpovednosti za akékoľvek rozhodnutia alebo za akúkoľvek investíciu zrealizovanú na základe
informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované,
reprodukované, upravované, prekladané alebo šírené medzi tretie osoby bez predchádzajúceho
písomného súhlasu ani medzi subjekty v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali
registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo
v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom
finančného trhu. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre zoznámenie
alebo použitie akoukoľvek osobou, či už ide o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny
alebo jurisdikcie, ktorej zákony alebo predpisy by takéto zdieľanie alebo použitie zakazovali.

27

Amundi Asset Management
Mýtna 48/7838, 811 07 Bratislava 1
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