
Zhodnocovat své prostředky můžete i zodpovědně,
Investice do společností a států, které tvoří lepší budoucnost.

Zelená (ESG) 
investice

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

Amundi je evropským investičním lídrem dle majetku pod správou 1 592 miliard EUR 
k 30/06/2020 a řadí se mezi TOP 10 celosvětově.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET
SUSTAINABLE FUTURE



Konzervativní investice do cenných papírů států a společností, které jsou dostatečně finančně 
silné, aby splňovaly ty nejpřísnější kritéria ESG a zároveň pozitivně ovlivňují svět kolem nás.

 

.

Co získáte investováním? Základní 
myšlenka 

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

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 kombinuje jak dluhopisy, tak akcie s důrazem na nízké kolísání investice. Výběr investic je postaven na důkladné 
analýze nejen finančních ukazatelů (silné rozvahy, atraktivní ocenění, udržitelnost zisků…), ale i přísných kritérií ESG – 
hodnocení dopadů na životní prostředí (E – environmental), společenských dopadů (S – social) a dopadů z hlediska řízení 
společnosti (G – governance). Společnosti, které si totiž mohou dovolit dosahovat přísných kritérií ESG musí být dostatečně 
finančně silné a často diktují trendy ve svých odvětvích. Co je důležité, tyto investice zároveň pomáhají zlepšovat naše 
prostředí a náš svět. Ve fondu tak nenajdeme zbrojní průmysl, alkohol či tabákové produkty, ani společnosti s kontroverzním 
vedením, využívající nekalé praktiky, dětskou práci nebo porušující lidská práva, ani společnosti, které postupně ničí životní 
prostředí.

Fond je určený pro všechny investory, kteří chtějí v delším období (minimálně 4 let) dosáhnout vyšších zisků než na spoři-
cích účtech a překonat inflaci, při přijmutí odpovídajícího rizika kolísání investice.

Stanete se nepřímo majiteli společností, které mají pozitivní vliv 
na životní prostředí a naši budoucnost
Společnosti, které investují do lepší budoucnosti jsou často lídry 
ve svých oblastech a mohou dosahovat nadprůměrných zisků

Jedním fondem získáte nepřímo mnoho různých aktiv od 
dluhopisů po akcie, díky této široké diverzifikaci fond omezuje 
riziko kolísání investice na 5-7% a je tak určen i konzervativním 
investorům

Morningstar - nejvyšší 5 hvězdičkové hodnocení od prestižní 
ratingové agentury Morningstar*

Dlouhá historie (od roku 1986) – zodpovědný styl investování 
ukazuje, že má výsledky a že investice do naší budoucnosti mají 
více než smysl** 

V portfoliu figurují firmy jako je Kroger, Verbund, v kombinaci se 
státními dluhopisy evropských zemí***
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„Podporujeme aktivity s pozitivním 
dopadem na životní prostředí“

„Eticky odpovědné
 řízení firem“

„Přispíváme k vytvoření zdravého 
sociálního prostředí“

NVIRONMENTAL

OCIAL

OVERNANCE

4 roky +

*Data k 24.9.2020  **Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí ***Společnosti se již nemusejí v portfoliu nacházet, aktuální 
složení fondu najdete vždy v měsíčním komentáři

Právní upozornění: Nejedná se o nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí skupinou Amundi a jejich společností. 
Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, 
daňových a účetních dopadů a, zda jeho profil odpovídá cílovému trhu nezávisle na informacích zde. 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 a další je zveřejněno 
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. Žádná 
ze společností 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 kopírová-
ny, 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 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.


