
Investiční fond CPR Invest – Climate Action

Pomozte zpomalit klimatické změny.
Investujte a změňte nejen svůj život.

Amundi je evropským investičním lídrem dle majetku  
pod správou a řadí se mezi top 10 celosvětově.
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Tento dokument nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích společností. 
Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových  
a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh k danému produktu nebyl při vytváření tohoto dokumentu vyhodnocován. 
Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového 
kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace  
o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních 
klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo 
platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli 
způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, 
reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by  
vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl 
schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně 
kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.

Data k 26. 7. 2021. *Společnosti se již nemusejí v portfoliu nacházet, aktuální složení fondu najdete vždy v měsíčním komentáři na webu  
www.amundi-kb.cz. **Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí.

Pomozte zpomalit klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie 
společností, které nejvíce přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy
Klimatické změny nemusejí být jen hrozbou, ale také velkou investiční příležitostí. Firmy a státy po celém světě investují  
a budou investovat v nadcházejících dekádách miliardy dolarů, aby dosáhly uhlíkové neutrality a změnily energetický mix.

Díky investici do fondu CPR Climate Action podpoříte firmy, které patří mezi hlavní aktéry boje proti klimatickým 
změnám, a budete se podílet na vývoji jejich akcií. Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, 
které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč 
všemi trhy a sektory. V portfoliu najdeme například akcie IT firem, bank, ale i průmyslových podniků, které deklarovaly 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Změna se totiž intenzivně dotýká nás všech, s fondem Climate Action 
budeme její pozitivní součástí.

1 Zdroj: CPR M, 1: na milion eur tržeb, 2: ve vztahu k referenční hodnotě indexu MSCI AC World. Výše 
uvedené údaje jsou orientační a nejsou zaručeny. Pro zakládající třídu fondu A-ACC, třída akcií v EUR.

Všichni máme svou úlohu  
v rozvoji udržitelnějšího světa
Investicí do fondu CPR Climate Action můžete  
přispět svým dílem tím, že investujete do společností,  
které se zavázaly k rozvoji udržitelnější budoucnosti.

−73 %
uhlíkových zdrojů 
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Doporučená doba investice pro zhodnocení

Kolísání investice 
(SRRI)

INVESTUJTE JEŠTĚ DNES ONLINE  
NEBO NÁS KONTAKTUJTE!
Investujte online v internetovém nebo mobilním bankovnictví,  
zavolejte na číslo 800 111 166, kontaktujte svého bankovního  
poradce nebo navštivte web www.amundi-kb.cz. Jsme tu pro vás.

Čím vyšší kolísání, tím vyšší možný zisk a naopak.
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Co získáte  
investováním?

 ■ Stanete se nepřímo 
spolumajiteli ne jedné,  
ale hned několika 
desítek společností, jako 
je Siemens, Toyota, Allianz, 
Schneider, Sanofi, Microsoft 
a další*, které nejvíce 
přispívají ke snížení emisí 
uhlíku a ochraně stávajícího 
klimatu.

 ■ Budete se podílet 
na vývoji těchto společností 
na akciových trzích, čímž 
můžete získat vyšší 
zhodnocení než u běžných 
spořicích produktů.**

INVESTUJETE 
POPRVÉ?
Založte si 
produkt  
hned teď.


