
Investice do 25 až 35 společností, které považujeme 
ve svém odvětví za nejlepší na světě.

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.

*dlouhodobým cílem investiční strategie je dosahovat dvouciferné anualizované výkonnosti,
výnos není nijak garantován

Růstová
investice

 ADS 
Cíl: dvojciferná 
roční výkonnost*

AMUNDI FUNDS POLEN 
CAPITAL GLOBAL GROWTH



Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají 
potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků s dostatkem volné hotovosti.

.

Amundi Funds Polen Capital Global Growth

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?
vyšších zisků než na 

Princip výběru společností do fondu je jednoduchý – z 3000 kandidátů vybíráme jen 25 až 35 těch nejlepších. 
Společnosti, které jsou lídry ve svém oboru, splňují přísná finanční kritéria a mají udržitelnou konkurenční výhodu 
– typicky monopoly nebo oligopoly. Tyto společnosti jsou těžko ohrozitelné, měly by tedy ustát i větší výkyvy trhu.
Díky úzkému výběru je umožněna i důsledná kontrola společností po zařazení portfolia – nejen, že analytici pravidel-
ně kontrolují ukazatele a výsledky firem i trhu, ale portfolio manažeři fondu se pravidelně setkávají s top manage-
mentem těchto společností a mají tak maximální množství informací. Fond je řízen americkou investiční společností
Polen Capital, která byla založena v roce 1979.

*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 společnos-
tí. 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.

Stanete se nepřímo majiteli TOP 25-35 společností, které pravděpodobně dobře znáte a denně i využíváte

Budete mít možnost nepřímo podílet se na růstu společností, řadící se mezi světové lídry, které táhnou trhy

Fond se snaží o dosahování dvojciferných výsledků (nadprůměrný růst) a snižování rizika (kontrola 
ukazatelů, osobní znalost společností)

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

Úspěšná historie – více než 30 let na trhu s pozitivními výsledky i v krizových obdobích 2000, 2008, 2018**

V portfoliu figurují firmy jako je Alphabet (Google), MasterCard, Siemens, Nestle, Adobe, Oracle, Nike 
a další viz burzovní zkratky níže***

Co získáte investováním?
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Celková rizikovost 6 (škála 1-7, 1 nejnižší)
Investiční horizont: 5 let+




