CPR Invest – Global Disruptive Opportunities
Investujte dnes do světa zítřka
A nechte se strhnout budoucností spolu s námi

Unikátní fond využívající fenoménu převratných inovací Vám přináší AMUNDI

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities
3krát rychlejší než trh, to je potenciál růstu „budoucnosti“
Umělá inteligence, roboti, autonomní auta, létající drony, dotykové telefony, solární energie, chytré
plánovací ledničky, chytrá domácnost… Včera byste tomu možná nevěřili, dnes je to běžným standardem.
Všechny tyto témata a mnohem více spojuje slovo disruptivní neboli převratná inovace, inovace která
mění životní styl i spotřební zvyky, definuje nové pracovní postupy a výrobní a komunikační procesy.
Využít obrovského potenciálu růstu můžete nyní i Vy, prostřednictvím unikátního fondu, který nemá co
se tématu týče konkurenci, CPR Invest – Global Disruptive Oportunitties.

Co získáte investováním?

Čas k dosažení 50 millionů uživatelů

38 let

• Stanete se spolumajiteli firem, které patří mezi
největší inovátory na trhu (například Alphabet,
PayPal atd.).

13 let
4 roky

• Jeden z nejrychlejších trendů současnosti
– šíření inovací se díky globalizaci
a technologickému pokroku neustále zrychluje
a tržby těchto společností rostou třikrát
rychleji než trh (zdroj CPR).
• Precizní výběr akcií a kontrola rizika – 80 akcií
v portfoliu, výběr je založen na kvalitativní
(nízká volatilita/kolísání) a dekorelační
analýze (nezávislosti).

3,5 roku
9 měsíců
6 měsíců
1 měsíc
19 dní

Pravidelná investice již od 500 Kč měsíčně.

Komu je fond určený?

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

Fond je určený pro všechny investory, kteří chtějí v dlouhodobém období (minimálně 5 let) dosáhnout vyšších zisků než na
světových akciových trzích, při přijmutí stejně vysokého rizika, a chtějí diverzifikovat své portfolio.
Společnost Amundi je největším správcem aktiv v Evropě. Má pod správou více než 1,4 bilionů 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 800 118 844, kontaktujte svého finančního poradce nebo navštivte web www.amundi.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 CPR INVEST – Global Disruptive
Opportunities, který spravuje společnost CPR Asset Management 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.cz. Výnosy z investice mohou kolísat v souladu s tržními podmínkami
a daňovými opatřeními.

