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HLAVNÍ INFORMAČNÍ DOKUMENT 
Účel Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. 
Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a porovnat 

je s jinými produkty. 

 

Produkt 

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc 
Podfond CPR Invest LU2570612056 – Měna: CZK 

Tento podfond je schválen v Lucembursku. 

Manažer: Společnost CPR Asset Management (dále jen „my“), člen skupiny společností Amundi, je schválena v Lucembursku a regulována Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

CSSF odpovídá za dohled nad správou prostředků CPR ve vztahu k tomuto klíčovému informačnímu dokumentu. 

Další informace naleznete na webu www.cpr-am.com nebo na tel. č. +33 53157000. 

 
Tento dokument byl zveřejněn 23. 1. 2023. 

 
 
 
 
 

 

O jaký produkt se jedná? 

Typ: Akcie podfondu CPR Invest, SICAV. 

 
Doba trvání: Doba trvání podfondu je do 29/02/2028. Manažer může fond 

ukončit likvidací nebo fúzí s jiným fondem v souladu s právními požadavky. 

Cíle: Investičním cílem je dosáhnout výnosů a zhodnocení kapitálu po 

doporučenou dobu držení 5 let budováním diverzifikovaného úvěrového 

portfolia „koupit a sledovat“, které přispívá k oživení a odolnosti Evropy a 

zároveň integruje do investičního procesu environmentální, sociální a správní 

kritéria (E, S a G – nebo, je-li tato zkratka dohromady, kritéria ESG). 
Tato podfond bude zahájen dne 27. února 2023 nebo k dřívějšímu či pozdějšímu 

datu dle uvážení Manažera („datum zahájení činnosti“) a jeho splatnost bude 

dne 29. února 2028 („datum splatnosti“). 

 
K dosažení tohoto cíle podfond usiluje o výběr cenných papírů společností 

působících v ekonomických sektorech, které mají přímé nebo nepřímé spojení s 

evropskou odolností a/nebo které přispívají k ekonomické autonomii a rozvoji 

Evropy, jako je potravinářství, zdravotnictví, průmysl, energetika, digitální 

obrana... Manažer integruje udržitelný přístup vylučující společnosti na základě 

následujícího: 

- nejhorší celkové hodnocení ESG; 

- vysoká míra kontroverzí týkajících se ESG; 

 
Podfond se snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je 

hodnocení jeho referenčního indexu nebo investičního prostoru. 

 
Podfond investuje zejména do dluhopisů denominovaných v eurech a 

amerických dolarech vydaných veřejnými (vládními, nadnárodními, 

místními/mezinárodními veřejnými orgány) a soukromými emitenty, kteří mají 

sídlo nebo s hlavní činností na území Evropské unie. 

Podfond investuje nejméně 50 % do cenných papírů investičního stupně. 

 

 
HLAVNÍ 

INFORMAČNÍ 

DOKUMENT 
 
 
 
 

Podfond může investovat až 50 % svých aktiv do cenných papírů s hodnocením 

„Speculative Grade“. 

Investice tohoto podfondu mohou zahrnovat mimo jiné podřízené dluhopisy, 

seniorní dluhopisy, prioritní cenné papíry a věčné dluhopisy (v rámci 25% limitu 

svých aktiv u věčných dluhopisů). Podfond může investovat až 25 % do 

korporátních hybridních dluhopisů. 

 
Derivační nástroje budou použity pro zajištění, arbitráž, účely expozice a/nebo 

efektivní správu portfolia. 

 
Podfond je aktivně spravován a není spravován s ohledem na benchmark. 

 
Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 

8 nařízení o zveřejňování informací. 
 

Zamýšlený retailový investor: Tento produkt je určen pro investory se 

základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním 

do fondů usilujících o zvýšení hodnoty jejich investice během doporučené doby 

držby, kteří jsou připraveni přijmout vysokou míru rizika pro svůj původní 

kapitál. 
 

Zpětný odkup a obchodování: Akcie mohou být prodány (zpětně odkoupeny), 

jak je uvedeno v prospektu za příslušnou transakční cenu (čistá hodnota aktiv). 

Další podrobnosti jsou uvedeny v prospektu společnosti CPR Invest. 
 

Distribuční zásady: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, jsou 

investiční příjmy reinvestovány. 
 

Další informace: Další informace o podfondu, včetně statutu a finančních zpráv, 

které jsou k dispozici na vyžádání, můžete získat na adrese: CPR Asset 

Management na 91-93, Boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15. 

Čistá hodnota aktiv podfondu je k dispozici na adrese www.cpr-am.com. 

 
Depozitář CACEIS Bank, pobočka v Lucembursku. 

http://www.cpr-am.com/
http://www.cpr-am.com/
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Jaká jsou rizika a jaké návratnosti bych mohl dosáhnout? 

Tomuto produktu jsme na škále do 7 přiřadili klasifikaci 2, což znamená nízkou 

třídu rizika. To hodnotí potenciální ztráty z budoucího výkonu na nízké úrovni, 

přičemž je velmi nepravděpodobné, že by špatné podmínky na trhu ovlivnily 

naši schopnost vás vyplatit. 

Další rizika: Riziko likvidity na trhu by mohlo zesílit kolísání výkonu produktu. 

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže 

můžete přijít o část své investice nebo o celou svou investici. 

Kromě rizik uvedených v indikátoru rizika mohou výkonnost podfondu ovlivnit  

i další rizika. Viz prospekt společnosti CPR Invest. 
 
 

 
Souhrnný indikátor rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze 

v důsledku pohybu na trzích nebo proto, že vás nejsme schopni vyplatit. 

VÝKONNOSTNÍ SCÉNÁŘE 
Nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustrace za použití nejhorší, průměrné a nejlepší výkonnosti podfondu za posledních 5 let. Trhy se mohou v budoucnu 

vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při extrémních okolnostech na trhu. 

Co získáte z tohoto produktu, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Vývoj trhu je v budoucnu nejistý a nelze jej přesně předpovědět. 

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale mohou nebo 

nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo 

distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může 

rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. 

 
K tomuto scénáři došlo u investice za použití vhodné náhrady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co se stane, když společnost CPR Asset Management nebude schopna vyplacení? 
Pro každý podfond CPR Invest je investován a udržován samostatný fond aktiv. 

Aktiva a pasiva podfondu jsou oddělena od aktiv a pasiv manažera, přičemž u 

nich vzájemně není křížový závazek. Podfond by nenesl odpovědnost v případě 

selhání nebo neplnění ze strany manažera nebo jakéhokoli pověřeného 

poskytovatele služeb. 

 
 

 

Jaké jsou náklady? 
 

 

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat jiné 

náklady. Pokud tomu tak je, tato osoba vám poskytne informace o těchto 

nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici. 

V tabulkách jsou uvedeny částky, které byly vynaloženy z vaší investice za 

účelem pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisejí na tom, do jaké míry 

investujete a jak dlouho produkt držíte. Zde uvedené částky jsou ilustrační a 

vycházejí z vzorové částky investice a různých možných investičních období 

 

Předpokládáme, že: 

- v prvním roce získáte zpět částku, kterou jste investovali (0 % roční 

návratnosti), u ostatních dob držení předpokládáme, že produkt funguje tak, jak 

je zobrazeno v mírném scénáři. 

- Investice 10 000 CZK. 

INDIKÁTOR 
RIZIKA 

Nižší riziko Vyšší riziko 

Indikátor rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po 
dobu 5 let. 

Doporučená doba držení: 5 let 

Investice 10 000 CZK 

Scénáře Pokud z podfondu  
vystoupíte po 

 1 roce 5 letech 

 Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část 

nebo celou svou investici. 
Minimum 
 

Stresový 
scénář 

Co byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 6 810 CZK   7 150 CZK 
 
Průměrná návratnost každý rok    -31,9 % -6,5 % 

Nepříznivý 
scénář 

Co byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 8 100 CZK  8 330 CZK
  
Průměrná návratnost každý rok      -19,0 %      -3,6 % 

Mírný scénář 
Co byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 9 710 CZK 10 360 CZK
  
Průměrná návratnost každý rok      -2,9 %       0,7 % 

Příznivý scénář 
Co byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů   10 550 CZK  11 250 CZK 

Průměrná návratnost každý rok      5,5 %  2,4 % 
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NÁKLADY V ČASE 
 

Investice 10 000 CZK 

Scénáře  
1 rok 

Pokud z podfondu vystoupíte po 

5 letech* 

Celkové náklady 328 CZK 1 218 CZK 

Vliv ročních nákladů** 6,4 % 2,4 % 

* Doporučená doba držení. 
** To ilustruje, jak náklady snižují vaši každoroční návratnost v průběhu dob držení. Ukazuje například, že pokud z podfondu vystoupíte po uplynutí doporučené doby držení, bude vaše průměrná návratnost za 
rok odhadnuta na 3,12 % před náklady a 0,71 % po vynaložení nákladů. 

Tyto údaje zahrnují maximální distribuční poplatek, který vám osoba prodávající produkt může účtovat (5,00 % investované částky / 500 CZK). Tato osoba vás bude informovat o skutečném distribučním poplatku. 

Pokud jste do tohoto produktu investovali v rámci pojistné smlouvy, uvedené náklady nezahrnují další náklady, které byste mohli případně nést. 

SLOŽENÍ NÁKLADŮ 
 

 

Jednorázové náklady při vstupu nebo vystoupení 
Pokud vystoupíte 

po 1 roce 

Vstupní náklady To zahrnuje distribuční náklady ve výši 5,00 % investované částky. Toto maximální výše, která vám bude účtována. 
Osoba, která vám produkt prodává, vás bude informovat o skutečném poplatku. 

Do 500 CZK 

Výstupní náklady U tohoto produktu neúčtujeme žádné výstupní poplatky, ale osoba, která vám produkt prodává, tak může učinit. 0 CZK 

Průběžné náklady vynaložené každý rok 

Poplatky za správu a další 
administrativní a provozní 
náklady 

1,25 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad. 119 CZK 

Transakční náklady 
0,10 % hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů, které vznikají při nákupu a prodeji podkladových  
investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit podle toho, kolik zboží kupujeme a prodáváme.  

10 CZK 

Vedlejší náklady hrazené za konkrétních podmínek 

Výkonnostní poplatky U tohoto produktu není účtován žádný výkonnostní poplatek. 0 CZK 
 

 

 
 

 

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 
 

Doporučená doba držení: Doba držení 5 let je založena na našem posouzení 

charakteristik rizik a odměn i nákladů podfondu. 

 
Tento produkt je určen pro střednědobé investice; měli byste být připraveni 

držet svou investici po dobu nejméně 5 let. Svou investici si můžete kdykoliv 

nechat vyplatit nebo ji držet déle. 

Harmonogram příkazů: Příkazy k nákupu a/nebo prodeji (vyplacení) akcií 

přijatých a přijímaných do 14:00 v kterýkoli pracovní den v Lucembursku jsou 

obvykle zpracovávány téhož dne (za použití ocenění daného dne). 

Akcie podfondu můžete vyměnit za akcie jiných podfondů CPR Invest v souladu 

s prospektem CPR Invest. 

 
 
 
 
 

 

 

Jak mohu podat stížnost? 

V případě stížností můžete: 

zavolat na naši horkou linku stížností na čísle +331 53 15 70 00, 

poštou kontaktovat CPR Asset Management na adrese 91-93 boulevard 

Pasteur, 75015 Paris, Francie, 

zaslat e-mail adresu client.servicing@cpr-am.com, 
V případě stížnosti je třeba čitelně uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, 

telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) a krátce vysvětlit svou stížnost. Další 

informace naleznete na našem webu www.cpr-am.com. 

Chcete-li podat stížnost týkající se osoby, která vám v případě tohoto produktu 

poradila nebo vám jej prodala, poskytne vám informace o tom, kde podat 

stížnost, tato osoba. 

Další relevantní informace 

Na našich webových stránkách www.cpr-am.com naleznete prospekt, stanovy, 

klíčové dokumenty pro investory, oznámení pro investory, finanční zprávy a 

další informační dokumenty týkající se podfondu včetně různých zveřejněných 

zásad podfondu. Kopii těchto dokumentů si rovněž můžete vyžádat v sídle 

manažera. 

Předchozí výkonnost: Není k dispozici dostatek dat k poskytnutí užitečných 

informací o dosavadní výkonnosti retailovým investorům. 
 

Scénáře výkonu: Předchozí scénáře výkonnosti, které byly každý měsíc 

aktualizovány, naleznete na www.cpr-am.com. 

mailto:client.servicing@cpr-am.com
http://www.cpr-am.com/
http://www.cpr-am.com/
http://www.cpr-am.com/
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Název produktu

(ISIN)

Doporučený 

investiční 

horizont              

(v letech)

Ukazatel rizika 

a výnosu (SRI)

CPR Invest - B&W European 

Strategic Autonomy 2028 - A CZKH 

- Acc

5 2

LU2570612056

1 2 3 4 5 6 7

2

v % v Kč

1,50% 150,00 Kč                 

2,00% 200,00 Kč                 

1,25% 125,00 Kč                 

1,00% 100,00 Kč                            

0,10% 10,00 Kč                   

0,00% -  Kč                       

3,50% 350,00 Kč                 

0,58% 58,00 Kč                   

4,85% 485,00 Kč                 

1,65% 165,00 Kč                 

Pobidka distributorovi hrazená z jednorázových nákladů

Název produktu: CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc

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).

Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – 

obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos).

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

Hodnocení rizika a výnosu

Nižší riziko, 

nižší 

potenciální 

výnos

Vyšší 

riziko, 

vyšší 

potenciální 

výnos

Hodnocení rizika a výnosu investičního produktu je prezentováno 

prostřednictvím ukazatele rizika a výnosu (SRI). 

Hodnota ukazatele vychází z historických dat a nemusí být 

spolehlivým vodítkem při pohledu do budoucnosti. Hodnota 

ukazatele se v průběhu času může změnit. 

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 zpravidla nižší. 

   * Výstupní poplatek není uplatňován pokud klient dodrží doporučený investiční horizont. Detaily v platném ceníku.

Pobidka distributorovi hrazená z průběžných nákladů

Reálný dopad nákladů na výkonnost konkrétní investice může být nižší. Zobrazené jednorázové náklady uvádějí maxima, které mohou být účtovány 

distributorem.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 180 00, Česká republika

E-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz    

Celkové náklady za držení produktu během prvního roku investice

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

Výstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována 

distributorem před uskutečněním investice)*

Celková nákladovost (počítáno dle MIFID II ex ante, jiné než v KID)

Z toho manažerský poplatek

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

Výkonnostní poplatek

Odhad ročních nákladů při 

předpokládané investici 10 000 Kč

Jednorázové náklady

Průběžné náklady

Vstupní poplatek (nejvyšší možná částka, která může být účtována 

distributorem před uskutečněním investice)


