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

Investiční fond KBI Global Sustainable Infrastructure

Využijte strategických změn  
v infrastruktuře. Investujte  
do udržitelné vody, odpadu, energie a půdy.
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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.

Využijte kritické infrastruktury a investujte do fondu zaměřeného na akcie společností, 
které jsou klíčové pro fungování světové ekonomiky a udržitelného hospodářství
Investicí do fondu „KBI Infrastructure“ se budete podílet na fungování společností působících v životně důležitých 
odvětvích dodávek vody, odpadu, recyklace, produkce potravin, čisté energie, dopravy a zemědělské půdy. Infrastruktura  
a její udržitelnost jako investiční téma rezonuje dnes mnohem silněji než kdykoliv v minulosti nejen díky klimatickým změnám, 
zpřísňujícím se regulacím, ale i několik dekád trvající podpoře ze strany centrálních i místních úřadů. Státní plány jako Bidenův 
plán klimatu a infrastruktury v USA, plány uhlíkové neutrality EU, Číny, Japonska nebo přechod na větrné elektrárny ve Velké 
Británii ukazují, že výdaje na infrastrukturu a udržitelný rozvoj porostou. Nepropásněte tuto investiční příležitost.

Investujte do až 50 pečlivě  
vybraných akcií společností  
ze 3 základních oblastí spojených s infrastrukturou:

KBI GLOBAL SUSTAINABLE 
INFRASTRUCTURE

1 2 3 4 5 6 7

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 (riziko), tím vyšší možný zisk.
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Technická  
infrastruktura

Dodávky vody,  
výroba čisté energie,  
odpad a recyklace…

Dlouhodobé  
investice

Skladování a logistika potravin, 
inženýring, konzultace, 

integrace do rozvodné sítě…

Vlastníci  
klíčových aktiv

Doprava, silnice, přístavy, 
železnice, půda, pozemky, 

dlouhodobé smlouvy 
na dodávky energií…

které vám nabízejí

Stabilní  
cash flow

Firmy mají stabilní  
příjmy a výdaje díky 

dlouhodobým  
kontraktům a plánování

Ochranu 
před inflací

Vyšší vstupní náklady dané 
inflací se promítají těmto 
firmám téměř okamžitě 

do konečných cen

Dividendový  
výnos 

Vybíráme firmy  
s dividendovým výnosem 

vyšším oproti akciovému trhu 
(MSCI World)

Co získáte  
investováním?

 ■ Stanete se nepřímo 
spolumajitelem hned několika 
desítek světových společností, 
jako je Vorwerk, Gladstone 
Land, Arcadis, Aqua America 
a další*, které působí  
v oblasti kritické infrastruktury 
a udržitelného rozvoje.

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

 ■ Fond dosáhl za dlouhodobou 
výkonnost nejvyššího, 
5hvězdičkového hodnocení 
ratingové agentury 
Morningstar.**

INVESTUJETE 
POPRVÉ?
Založte si 
produkt  
hned teď.


