
Investiční fond CPR Invest Hydrogen

Nenechte si ujít další energetickou revoluci,
Investujte do vodíku – čistého pohonu 
a zdroje zítřka

Tematické 
investice

Amundi je evropským investičním lídrem dle majetku 
pod správou a řadí se mezi top 10 celosvětově. 



Upozornění: Tento dokument nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příleži-
tostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. 
S investicí jsou spjata rizika. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních 
dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient 
může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskyt-
nutých klientem distributorovi daného produktu. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investo-
vané částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních 
poměrech klienta a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou 
zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.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, reproduková-
ny, 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 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 16.5.2021 - 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.

CPR INVEST 
HYDROGEN 

Využijte masivního přechodu na čisté energie a investujte do fondu zaměřeného 
na společnosti, které se zabývají zpracováním, distribucí a uchováním vodíku.
Investicí do fondu „CPR Hydrogen“ se můžete nepřímo podílet na vývoji společností aktivních v tzv. vodíkové revo-
luci. Vodík, nejlehčí a nejjednodušší chemický prvek, je extrémně všestranný. Může být použit v plynné nebo kapal-
né formě a může být přeměněn na elektřinu nebo palivo. Dokáže energii ukládat i přenášet a nevzniká u něj 
problém „co s přebytečným výkonem” jako u větrných a solárních elektráren. Využití vodíku je obrovské 
v průmyslové výrobě nebo dopravě. Vodík je klíčový pro přechod na bezemisní hospodářství a pro splnění ambici-
ózních klimatických cílů, které si stanovily jednotlivé země.

Co získáte 
investováním?

Stanete se nepřímo spolumajiteli 
ne jedné, ale 60 až 80ti světových 
společností jako je Kawasaki 
(výroba a zkapalnění vodíku), Linde 
a ITM Power (výroba - největší 
elektrolyzér na světě), Ballard 
(vodíkové články) a dalších*.

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

Budete součástí nové energetické 
a průmyslové revoluce, přechodu 
na bezemisní hospodářství a čistý 
vodíkový pohon.

Vysoký obsah energie
Při spalování 1 kg vodíku se uvolní třikrát více 
energie než při spalování 1 kg benzínu. 

Uchování energie 
Vodík lze využít k uchování energie, která není 
okamžitě spotřebována (na rozdíl od větrných 
nebo solárních zdrojů energie).

Čistota 
Vzhledem k tomu že vodík při spalování 

uvolňuje pouze vodní páru, nedostávají se do 
ovzduší částice síry a oxidu dusíku. 

Praktičnost 
Nádrž do auta může být naplněna během 

několika minut, zatímco dobití baterie 
elektrického vozidla trvá několik hodin. 

Vodík a bezemisní hospodářství
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Doporučená doba investice pro zhodnocení

Kolísání investice 
(SRRI)

Čím vyšší kolísání (riziko), tím vyšší možný zisk.
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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.

INVESTUJETE 
POPRVÉ?
Založte si 
produkt  
hned teď.


