KBI Water Fund

Neobyčejně silná investice do světa vody

Voda: základ života,
klesající zásoby a rostoucí spotřeba.
Ponořte se spolu s námi.

Unikátní fond zaměřený na výjimečně silný sektor vody a vodního hospodářství Vám přináší AMUNDI
ve spolupráci s Komerční bankou.

KBI Water Fund
Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Dnes se dá využít méně než 1 % světové vody (ostatní
voda je slaná, znečištěná, obtížně přístupná nebo v ledovcích). Její spotřeba přitom neustále roste: za posledních
40 let se světová populace zdvojnásobila, a spotřeba vody dokonce zčtyřnásobila.
Akciový fond KBI Water Fund Vám nabízí podíl ve společnostech ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury,
služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody.
Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle
analýzy McKinsey & Co). Využijte obrovského potenciálu vzácnosti vody.

Proč investovat do „vodních“ společností?
Dlouhodobá roční nadvýkonnost 3,1

%*

Odhad výdajů do roku 2030: 7,5

bilionu $

• První „vodní investiční vlna“ byla od roku 2000
hnána realitním boomem.

USA – Trump i demokraté plánují rozsáhlou obnovu
vodní infrastruktury, která byla dosud podfinancovaná.

•P
 o světové krizi přišla druhá vlna, poháněna
hlavně korporátními snahami o lepší životní
prostředí a úsporu energií.

Čínská krize – 70 % vodních zdrojů je dnes znečištěno,
plán na zajištění dodávky vody na jih Číny (Chinese SouthNorth Water Transfer Project), který potrvá do roku 2050.

• Třetí, nynější „investiční vodní vlna“ je tažena
zejména nutnými investicemi do rozvoje infrastruktury a politickými iniciativami.

Indie – Premiér Modi a podpora zahraničních investic,
kdy přes vysoký hospodářský růst v Indii stále 30 %
městských domácností a 70 % venkova nemá přivedenou vodu pomocí potrubí.

• Ať už jde o klasický provoz stávajících vodních systémů nebo přílišné sucho a další přírodní katastrofy typu povodní
a hurikánů, tyto služby jsou potřeba vždy, nehledě na fázi ekonomického cyklu.
* Fond od založení třídy v EUR 5. 12. 2000 každoročně v průměru překonává světové trhy (index MSCI World AC) o 3,1 %. Minulá
výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí.

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

Komu je fond určený?

Celková rizikovost 6 (škála 1–7, 1 nejnižší),
investiční horizont: 5 let

Fond je určený všem investorům, kteří chtějí v dlouhodobém období (minimálně 5 let) dosáhnout vyšších a stabilnějších zisků než
na světových akciových trzích při přijetí stejně vysokého rizika a kteří 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 1,4 bilionu EUR a pyšní se prestižním londýnským oceněním Správce aktiv roku, kdy porazila
společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard.

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

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 KBI Institutional Water Fund, který spravuje
společnost KBI Global Investors Ltd. 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 české jazyce) nebo prospektu fondu (v anglickém jazyce)
na www.amundi-kb.cz. Výnosy z investice mohou kolísat v souladu s tržními podmínkami a daňovými opatřeními.

