
Investice, která živí svět

Nový tematický fond zaměřený 
na fenomén jídla & udržitelný přístup

CPR FOOD FOR GENERATIONS

Tematické 
investice



Investice, která živí svět, udržitelně.

Růst populace, urbanizace a příjmů zvyšuje poptávku po potravinách a mění spotřební zvyky – důležitá 
je kvalita, nutriční hodnoty a také pohodlí. Přitom přírodních zdrojů ubývá a životní prostředí je zasaženo 
řadou změn, které negativně ovlivňují produkci potravin. Do popředí se tak dostává stále více otázka – 
Jak uživit čím dál více lidí kvalitně a hlavně udržitelně? Fond se snaží využít zhodnocení, které fenomén 
jídla nabízí, a investuje proto do všech hráčů podílejících se na potravinovém ekosystému – celkem 
6 odvětví: Zemědělství, Voda, Výroba potravin, Nápoje, Distribuce potravin a Restaurace.

Co získáte investováním?
• Stanete se nepřímo spolumajiteli společností, které 

se aktivně podílejí na potravinovém ekosystému – 
od farmářů, přes distributory až po restaurace.

• Investice splňuje kritéria ESG a zaměřuje se na ty 
společnosti, které mají dobré hodnocení z hlediska 
environmentálního, sociálního a strategického 
(firemní kultura a řízení) dopadu.

• Multi-sektorový přístup a vysoká diverzifikace 
(6 různých odvětví) umožňuje vyšší stálost investice 
a tlumí negativní dopady na trzích. Malý přesah 
s akciovým indexem, kolem 15 %. 

• Investujete do odvětví, kde platí čím vyšší poptávka 
(kvalita a spotřeba) a nižší nabídka (omezené zdroje, 
změny životního prostředí), tím vyšší cena a možnost 
výdělku.

Právní upozornění: Tento materiál je poskytován k  reklamním účelům a  nepředstavuje poradenství, investiční doporučení, 
analýzu investičních příležitostí ani nabídku nebo návrh k uzavření smlouvy o prodeji fondu CPR Invest – Food For Generations, 
který spravuje společnost CPR Asset Management. 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. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos 
u  cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v  důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních 
poměrech zákazníka a může se měnit. Mezi hlavní rizika spojená s investováním do investičních nástrojů patří riziko úvěrové, 
tržní včetně měnového a úrokového a  riziko protistrany. Více informací naleznete ve sdělení klíčových informací (v českém 
jazyce) nebo v prospektu fondu (v  anglickém jazyce) na www.amundi-kb.cz. Výnosy z  investice mohou kolísat v  souladu 
s tržními podmínkami a daňovými opatřeními.

CPR Invest – Food For Generations

Jednorázová investice od 5 000 Kč, pravidelná investice od 500 Kč měsíčně.

Chcete více informací? Jsme tu pro Vás. 
Zavolejte na číslo 800 111 166, kontaktujte svého bankovního poradce nebo navštivte web www.amundi-kb.cz.

Komu je fond určený?
Fond je určený pro všechny investory, kteří chtějí v  dlouhodobém období (minimálně 5 let) dosáhnout vyšších zisků než na 
světových akciových trzích, při přijmutí stejně vysokého rizika, a chtějí diverzifikovat své portfolio.

Tuto unikátní příležitost Vám přináší Komerční banka ve spolupráci s  Amundi. Společnost Amundi je největším správcem aktiv 
v Evropě. Má pod správou více než 1,5 bilionu EUR.

Celková rizikovost 5 (škála 1–7, 1 nejnižší)
Investiční horizont: 5 let
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Investování skrze celý potravinový ekosystém


