Dividendové fondy „ve zkratce“
AF II – European Equity
Target Income (EETI)

AF II – Global Equity
Target Income (GETI)

AF II – Euro Multi-Asset
Target Income (EMATI)

AF II – Global Multi-Asset
Target Income (GMATI)

akciový evropský

akciový světový

smíšený evropský

smíšený světový

7 let a více

7 let a více

5 let a více

5 let a více

vysoké

vysoké

střední

střední

půlročně

kvartálně

kvartálně

kvartálně

6,75 %

7%

Není stanovená
(nově spuštěno)

5%

Kód fondu v ceníku
(dividendová třída)

12 200 (CZK)
22 200 (EUR)

17 800 (CZK)
27 800 (EUR)
37 800 (USD)

14 200 (CZK)

12 500 (CZK)

Kód fondu v ceníku
(reinvestiční třída)

169 (CZK)
269 (EUR)

278 (EUR)
378 (USD)

1 420 (CZK)

1 250 (CZK)
2 250 (EUR)
3 250 (USD)

Typ fondu
Investiční horizont
Riziko volatility
Dividenda vyplácená
Cílená dividenda
na rok 2018*

*Uvedená dividenda je tzv. cílená. V žádném případě nepředstavuje garanci a není zaručené, že bude vyplacená v uvedené výši. Uvedené
procento není počítáno podle výše klientského vkladu, ale k ceně podílového listu ke konci předešlého roku. Každý dividendový fond má
alternativu s vyplácenou a s reinvestovanou dividendou. Vyplacená dividenda je předmětem daně z příjmu, poraďte se o tom se svým
daňovým poradcem.

V současném prostředí nízkých výnosů
u konzervativních nástrojů je nutné hledat
alternativy k tradičním zdrojům příjmu.
Takové, které mohou nabídnout i něco
navíc: Dividendový výnos vyplácený
každý rok, růstový potenciál do budoucna
a udržitelnost výplaty vysokých dividend.

Svoji investici můžete sledovat na
webových stránkách www.amundi.cz

Dopřejte sobě a svým penězům
až 7% dividendový výnos
s hvězdnými fondy Amundi
•v
 ysoký, dopředu cílený dividendový výnos
• pravidelná výplata dividendy až 4x ročně
• atraktivní řešení v aktuálním prostředí nízkých
úrokových sazeb
• měnově zajištěné třídy v CZK
• vysoká kvalita a profesionální správa prostředků:
Amundi je největším správcem aktiv v Evropě
a držitelem prestižního londýnského ocenění
Správce roku 2017

Právní upozornění
Tento dokument obsahuje informace o Amundi Funds II – European Equity Target Income, Amundi Funds II – Global Equity Target Income,
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income („fondy“), které jsou podfondem Amundi
Funds II („SICAV“), stávajícím podle Části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010, zřízeného jako société dinvestissement a capital
variable a registrovaným v Lucemburském obchodním a firemního rejstříku pod číslem B68.806. Tento fond má sídlo na adrese 5, Allée Scheffel
er, L-2520 Lucemburk. Fond získal povolení pro veřejný prodej od lucemburské Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de
Surveillance du Secteur Financier). SICAV obsahuje další podfondy, které jsou uvedeny v aktuálním prospektu SICAV a Klíčových informacích
(KID) podfondu. Ne všechny podfondy nebo třídy akcií tohoto fondu budou nutně registrované či schválené k prodeji ve všech jurisdikcích
nebo dostupné všem investorům. Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí.
Předcházející ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručují skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní
analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se spoléhal výhradně na informace v tomto dokumentu. Hodnota
investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos při investičních nástrojích v cizí měně může
kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů,
detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM)
na www.amundi.cz ve statutech fondů a sdělení klíčových informací, nebo v prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační
lince 800 118 844, infocr@amundi.com. Společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR), ani její mateřská společnost
Amundi Asset Management (Amundi AM) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití
informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoliv způsobem na odpovědnost za jakékoli rozhodnutí
nebo za jakoukoli investici provedenou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nemohou
být kopírovány, reprodukovány, upravovány, prokládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi
subjekty v jakékoliv zemi nebo jurisdikci, která by vyžadovala registraci společnosti Amundi CR nebo Amundi AM nebo jejich produktů v této
jurisdikci nebo v nichž by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančních trhů. Tyto materiály
nejsou určeny americkým osobám a nejsou určeny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, zda jde o kvalifikovaného investora nebo ne,
z jakékoliv země nebo jurisdikce, jejíž zákony nebo předpisy by takové oznámení nebo použití zakazovaly.

800 118 844
www.amundi.cz

Amundi Czech Republic,
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8

DIVIDENDOVÉ FONDY AMUNDI
Až 7% dividendový výnos každý rok
Dopřejte
si více

Cíl:

Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income

3 %*

Co získáte:

široké spektrum světových aktiv včetně výnosového
potenciálu alternativních zdrojů

Cíl fondu:

vyplácet pravidelný dlouhodobý stabilní příjem z dividend za současné
minimalizace rizika kolísání investice

Proč?
• Smíšený fond se širokým spektrem aktiv denominovaných v EUR: od akcií přes komodity, realitní
fondy, strukturované finanční produkty až po dluhopisy
• Možnost využít investičních příležitostí eurozóny podporované synchronizovaným růstem a vyhlídka
na vyšší korporátní příjmy
• Pravidelný vysoký příjem z dividendy fondu vyplácený 4x ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu
• Transparentně stanovený cíl dividendy vždy na začátku roku
• Zacílení nízkého kolísání investice v rozmezí 2,5–7,5 %. Může se změnit podle prospektu fondu
• Fond je měnově zajištěný do CZK – chráněn proti posilování koruny vůči EUR, dostupná je i reinvestiční třída v CZK
Vývoj výplaty dividend v USD

2018

Cílená dividenda

3 %*

Skutečná dividenda

–

*Cílená dividenda je počítaná pro zakládající
třídu Amundi Funds II – Euro Multi-Asset
Target Income Class E EUR, která byla
spuštěná 12/2017.

Investiční
horizont:

Amundi Funds II – European Equity Target Income

5 a více let

Riziko:
střední

Zaměření:
akcie – široká
škála aktiv

Vyplácení
dividendy:
4× ročně

Cíl:

podíl na silných evropských společnostech
vyplácejících vysoké dividendy

Cíl fondu:

vyplácet pravidelně a dlouhodobě stabilní vysoký příjem
díky dividendám (2/3 výnosu) a opčním strategiím (1/3 výnosu)

Cílená dividenda

5%

Co získáte:

široké spektrum světových aktiv včetně výnosového
potenciálu alternativních zdrojů

Cíl fondu:

vyplácet pravidelně a dlouhodobě stabilní příjem z dividend za současné
minimalizace rizika kolísání investice

2018

2017

2016

2015

6,75 %

6,75 %

7%

7%

–

6,75 %

6,75 %

7,2 %

7,3 %

Riziko:
střední

Zaměření:
Evropa –
akcie velkých
společností

Vyplácení
dividendy:
2× ročně

2014

Cíl:

7%

5 a více let

7 a více let

vyšší

6,75 %

Amundi Funds II – Global Equity Target Income

Investiční
horizont:

Riziko:

Proč?
• Zaměření na kvalitní akcie a udržitelnost vysoké dividendy
• Ke zvýšení výnosů využívá manažerský tým opční strategie
• Fond usiluje o dosáhnutí vyššího příjmu, přičemž zachovává schopnost podílet se na tržních
výnosech
• Pravidelný vysoký příjem z dividendy fondu vyplácený 2x ročně – v lednu a v červenci
• Transparentně stanovený cíl dividendy vždy na začátku roku
• Dostupná je jak dividendová třída v EUR, tak měnově zajištěná třída do CZK, která chrání vaše
výnosy před posilováním koruny vůči euru.
• Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici dividendy ve fondu, nabízíme taktéž reinvestiční třídu (která dividendy nevyplácí), a to jak v EUR, tak i měnově zajištěnou v CZK. Pro
reinvestiční třídu je možné uzavírat i program pravidelného investování Rytmus.
Vývoj výplaty dividend v EUR

Investiční
horizont:

6,75 %

Co získáte:

Skutečná dividenda

Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income

Cíl:

Co získáte:

podíl na světových společnostech převážně v Americe,
Evropě a Japonsku vyplácejících vysoké dividendy

Cíl fondu:

vyplácet pravidelně dlouhodobě stabilní vysoký příjem
díky dividendám (2/3 výnosu) a opčním strategiím (1/3 výnosu)

Investiční
horizont:
7 a více let

Riziko:
vysoké
Zaměření:

Proč?
• Smíšený fond se širokým spektrem aktiv: od akcií přes komodity, realitní fondy, strukturované
finanční produkty až po dluhopisy
• Pravidelný vysoký příjem z dividend fondu vyplácený 4x ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu
• Transparentní cíl dividendy stanovený vždy na začátku roku
• Cílení nízkého kolísání investice v rozmezí 5–10 %, může se změnit podle prospektu fondu
• Fond nabízí dividendovou třídu měnově zajištěnou do CZK, která vaše výnosy chrání před posilováním koruny vůči dolaru
• Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici dividendy ve fondu, nabízíme taktéž reinvestiční třídu (která dividendy nevyplácí), a to jak v EUR, tak i měnově zajištěnou v CZK. Pro
reinvestiční třídu je možné uzavírat i program pravidelného investování Rytmus.
Vývoj výplaty dividend v USD
Cílená dividenda
Skutečná dividenda

2018

2017

2016

2015

2014

5%

5%

5%

5%

5%

–

5%

5%

5%

5,25 %

Zaměření:
celá škála aktiv

Vyplácení
dividendy:

Proč?
• Zaměření na kvalitní akcie a udržitelnost vysoké dividendy
• Ke zvýšení výnosu využívá manažerský tým opční strategie
• Usiluje o dosáhnutí vyššího příjmu, přičemž zachovává schopnost podílet se na tržních výnosech
• Pravidelný vysoký příjem z dividend fondu vyplácený 4x ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu
• Transparentně stanovený cíl dividendy vždy na začátku roku
• Fond nabízí dividendovou třídu v EUR, USD a měnově zajištěnou v CZK, dostupná je i reinvestiční třída v EUR a USD.

světové akcie
(převážně
Amerika, Evropa a Japonsko)

Vyplácení
dividendy:
4× ročně

4× ročně
Vývoj výplaty dividend v EUR
Cílená dividenda
Skutečná dividenda

2018

2017

2016

2015

2014

7%

7%

7%

7%

7%

–

7%

7%

7,3 %

7,5 %

Společnost Amundi upozorňuje, že při výplatě dividend standardně neaplikuje srážkovou daň. Daňové povinnosti vyplývající z vaší smlouvy,
prosím, konzultujte se svým daňovým poradcem.

