CPR Global Disruptive Opportunities
Akciový - sektorově orientovaný

ISIN: LU1734694620

Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

3x rychlejší než trh – to je potenciál růstu budoucnosti; investujte dnes
do světa zítřka a využijte převratných inovací měnící náš každodenní
život

Doporučená délka investice

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019
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Hodnota majetku (AUM) k 30.9.2019

RIZIKO
1

POPIS FONDU

- Fond investuje do společností, které vytváří megatrendy produkující nezávislý růst, změnu zaběhlého nebo
nový trh (např. Google, Paypal, CISCO, Siemens), tedy silné hráče. Jedná se tak o jak typické inovátorské
firmy, tak firmy, které jsou na trhu již desítky let a změnily svůj původní obchodní model, aby se staly leadery
v oblasti inovací.
- Šíření inovací se zároveň díky globalizaci a technologickému pokroku neustále zrychluje a tržby těchto
společností rostou až 3x rychleji než trh (zdroj CPR AM). Zatímco televizi trvalo získat 50 mil. uživatelů 13
let, Facebooku 3,5 roku, Instagramu už jen 6 měsíců a hře Pokemon Go pouhých 19 dní. Výběr firem je
založen na kvalitativní a de-korelační analýze (nezávislosti), kdy se vybírá ze 4 hlavních oblastí: digitální
technologie, průmysl 4.0 (robotizace, automatizace), zdravotnictví a obnovitelné zdroje.
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Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-11.1%); (12.64%)
Základní údaje k 21.10.2019

Aktuální kurz 12 016,7500 CZK
ISIN LU1734694620
Měna CZK
Číslo účtu 115-6654590297/0100
Frekvence oceňování denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK

Manažerský poplatek 2.00%
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CPR Global Disruptive Opportunities

infocr@amundi.com

www.amundi-kb.cz
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Vysoké riziko

Vstupní poplatek 3.00%

Fond je zajištěn do CZK.

800 111 166

3

Nízké riziko

- Unikátní fond investující do akcií společností, které mění pravidla hry díky převratným inovacím.
Společností, které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pracovní postupy a výrobní a
komunikační procesy. Tzv. disruptivní/převratná inovace je fenomén, který není závislý na ekonomických
podmínkách či tržních změnách, jde o změnu, novinku, která je natolik revoluční, že se stane běžným
standardem. Výkonnost fondu může být tak mnohem více robustnější a stálejšího charakteru.
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CPR Global Disruptive Opportunities
Akciový - sektorově orientovaný

ISIN: LU1734694620

Měna: CZK
VÍCE O RIZICÍCH

VÝHODY FONDU
- Tematický fond se silným zaměřením na sektory související s celosvětovým fenoménem převratných
inovací
- Převratné inovace se šíří samovolně, nezávisle -> způsobují nezávislý a až 3x rychlejší růst firem než běžný
trh, mají vyšší potenciál výkonnosti, který nezávisí nutně na ekonomických či tržních změnách a nemusí být
jimi tolik vychýlen
- Jedinečný – fond nemá konkurenta co se tématu týče i vzhledem k vysoké diverzifikaci díky 4 sektorovém
přístupu (vyšší sektorová diverzifikace snižuje rizikovost)
- 2 typy firem: klasické inovátorské firmy (zaměřené jen na inovace) a firmy, které působí na trhu několik
desítek let, reinvestují a jsou leadery v oblasti inovací v některých svých specializacích x nejedná se o malé
start-upy
- Precizní výběr cca 80 firem do portfolia, založen na kvalitativní a dekorelační analýze, s detailní pak
analýzou trendů pomáhá světové vyhlášená auditorská firma Deloitte

Podílníci fondu by měli zvážit především
následující rizika:
Tržní riziko vyplývající z investic do akcií.
Riziko likvidity představuje riziko, že určité
aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou
cenu a nebo některý majetek fondu nebo
podkladových fondů nemusí být prodán
včas.
Měnové riziko představuje riziko, že
hodnota investice bude ovlivněna kolísáním
měnového kurzu.

PODÍVEJTE SE I NA DALŠÍ VIDEA
Produktové video:
Video teaser:

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny
Amundi. 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 nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo
nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových
investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy
podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou
zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových
informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují
názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi
nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. 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 kterékoli společnosti ze skupiny 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.
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