KLÍČO
OVÉ INFORMAACE PRO INVEESTORY

Pioneer
P
– akciovvý fond, Pioneerr investiční spollečnost,, a.s.,
otevřený
o
ý podílovvý fond (dále
(
jenn „Fond“)

Foond je speciálníím fondem cennných papírů, přiičemž jde o akcciový fond. Obhoospodařovateleem a administráátorem Fondu jee
Pioneer investičnní společnost, a.s., společnost skupiny Amunddi, IČ: 6307829
95 (dále jen „Sp
polečnost“).

KLÍČOVÉ INFORMACE
PRO INVESTORY

V tomtoo sdělení nalezneete klíčové inform
mace o tomto fo
ondu. Nejde o prropagační sdělen
ní; poskytnutí těcchto
informa
ací vyžaduje zákoon. Účelem je poomoci Vám lépe pochopit investoování do tohoto fondu
f
a rizika s tím
spojená.. Pro informovan
né rozhodnutí, zda
z investici do tohoto fondu proovést, Vám dopooručujeme se s tím
mto
sdělením
m seznámit.

Poodílový list SIN: 7700300
000143
In
nvestiční sttrategie
Investiččním cílem F
Fondu je dossáhnout kapitáálového zhodn
nocení
majetku
u ve Fondu invvestováním do diverzifikovan
ného portfolia aakcií a
dalších investičních n
nástrojů obcho
odovaných zejm
ména na trzíchh zemí
nomickou spolu
upráci a rozvo
oj při dosaženíí lepší
Organizace pro ekon
likviditty, nižšího riziika a vyšší divverzifikace nežž při individuáálních
investiccích. Vzhledem
m k nepředvíd
datelným výkyvvům na finan
nčních
trzích nemůže Spoolečnost plně zaručit dossažení stanove
veného
investiččního cíle.
Do majjetku Fondu lzee nabýt: cenné papíry
p
vydané fondy,
f
akcie, náástroje
peněžn
ního trhu, pohleedávky na výpllatu peněžních prostředků z úúčtu v
české nebo
n
cizí měn
ně, dluhopisy, další finančn
ní aktiva a fin
nanční
derivátyy. Aktiva ve F
Fondu jsou um
misťována následujícím způsoobem:
nástroje peněžního trrhu a podílové listy otevřenýcch podílových fondů
peněžn
ního trhu a ccenné papíry subjektů
s
kolek
ktivního investtování
charaktterizovaných jako fondy peeněžního trhu a reálná hoodnota
finančn
ních derivátů zzajišťující takovvé nástroje 0-20 % majetku ffondu;
akcie a podílové listyy akciových a smíšených
s
fond
dů a reálná hoodnota
finančn
ních derivátů zajišťujících taakové nástroje 80-100 % maajetku
fondu. Fond může využívat finaanční derivátyy pouze ve vvztahu
k investtičním cenným
m papírům nebo
o nástrojům pen
něžního trhu a pouze
za účelem snížení rizikk z investováníí Fondu. Dluhyy vyplývající z ppoužití
ních derivátů m
musí být vždy pln
ně kryty majetk
kem Fondu.
finančn

Zisk z výsledku hosspodaření s maj
ajetkem Fondu je po zdanění v plném
rozsaahu ponecháván
n v majetku ve Fondu a zvyyšuje aktuální hodnotu
h
podíllového listu Fon
ndu.
Portffolio Fondu je
j koncipovánno tak, aby nabízelo zhodnocení
invesstorům s investicí v českých kkorunách s dlou
uhodobým inveestičním
horizzontem. Fond jee určen zejménna pro investoryy, kteří mají přřehled o
vývojji na akciových
h trzích a uvěědomují si jejiich možnosti a rizika.
Invesstor musí být obeznámen
o
s koolísavostí (volattilitou) produkttu, musí
být ochotný
o
přijmo
out ztráty plynnoucí z nepředvvídatelných výkkyvů na
finan
nčních trzích a může si dovvolit odložit in
nvestovaný kap
pitál na
nejm
méně 7 let. Fon
nd proto nemuusí být vhodnýý pro investorra, který
zamýýšlí získat zpět své
s investovanéé peněžní prostřředky v době krratší než
7 let.
nt má právo na odkup podílovvých listů bez zbytečného
z
odkkladu po
Klien
obdržžení Žádosti o odkup podíloových listů společností Pioneeer Asset
Manaagement, a.s., společnosti skupiny Amundi, která zajišťuje
odku
upování podílov
vých listů Fonduu, nejdéle však do 15 pracovníích dnů,
poku
ud nedojde k po
ozastavení odkkupování podílo
ových listů. Miinimální
výše pro odkup činí 3.000 Kč nebo veškeré podílo
ové listy, pokud je jejich
hodn
nota nižší než 3.000 Kč.

Fond nekopíruje
n
ani n
nesleduje žádnýý index nebo ukazatel (benchm
mark).

Rizikový
R
pro
ofil
3. rizzikem vypořádání (či kreditnním rizikem prrotistrany) spojeného s
tím, že vypořádání transakce nepproběhne tak, jak se předpokkládalo z
důvo
odu, že protistrrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve
stano
ovené lhůtě;

Fond je zařazen do 6. skupiny na základě své historické volaatility.
Hodnota investice m
může klesat a stoupat,
s
není zaručena návraatnost
původn
ně investované částky, zařazen
ní Fondu do sku
upiny se může m
měnit.
Ani neejnižší skupinaa neznamená investici bez rizika. Investtor se
v souvislosti se svou investicí do po
odílových listů Fondu může setkat
na s:
zejmén
1. tržníím rizikem, vyp
plývajícím z vliivu změn vývojje celkového trrhu na
ceny a hodnoty jednootlivých majetkkových hodnot ve Fondu; můůže jít
na o akciové rriziko (riziko změny
z
cen akccií nebo obdobbných
zejmén
cenných papírů před
dstavujícím pod
díl na emitento
ovi), úrokové riziko
(riziko změny úrokovýých sazeb), či měnové
m
riziko (riziko
(
pohybu kurzů
měn),
ditním rizikem spočívajícím v tom, že emittent dluhopisu nebo
2. kred
obdobn
ného cenného papíru předstaavujícího právo
o na splacení ddlužné
částky by mohl nedoodržet (riziko rozšíření
r
kredittních spreadů) nebo
nedodrrží (úvěrové riziiko) svůj závazeek;

4. rizzikem nedostattečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum
a
Fond
du nebude zpen
něženo včas za přiměřenou ceenu a že Fond z tohoto
důvo
odu nebude scchopen dostát závazkům ze žádostí o odkkoupení
podíllových listů, nebo může dojít k pozastavení odkupování
o
pod
dílových
listů Fondu;
m s jednotlivýmii typy finančnícch derivátů, kteeré Fond
5. rizzikem spojeným
můžee nabývat, zejjména rizikem
m tržního poh
hybu úrokovýcch měr,
měno
ových kurzů čii tržním rizikem
m vývoje jinýcch podkladovýcch aktiv,
rizikeem ztráty opčn
ní prémie nebo rizikem, že příípadná ztráta z prodeje
opce může převýšit zisk z opční prrémie. Fond do svého majetku
u nabývá
pouzze FX swapy, FX
X forwardy, FX opce a úrokovéé swapy, a to zaa účelem
efektivního obhosp
podařování maajetku Fondu. V rámci obcchodů s
majetkem Fondu nevzniká
n
tzv. „„pákový efekt"" (riziko, že při
p malé
invesstici vznikne vellká ztráta);
6. rizikem operačn
ním, spočívajíccím ve ztrátě vlivem nedosttatků či
selháání vnitřních prrocesů nebo liddského faktoru anebo vlivem vnějších
v
událo
ostí a rizikem ztráty majetkuu svěřeného do
o úschovy nebo
o jiného
opatrrování, které může být zaapříčiněno zejména insolveentností,
nedb
balostním nebo
o úmyslným jeednáním osobyy, která má v úschově
nebo jiném opatrováání majetek Fonndu nebo podíllové listy Fondu
u;
mi z investičníhho zaměření; může jít zejména o riziko
7. rizziky vyplývajícím
koncentrace (přímáá nebo zprostřeedkovaná vysoká expozice v aktivech
a

Pioneer– akcioový fond, Pioneer inveestiční spoleečnost, a.s., otevřený podílový foond
jednoho emitenta, reegionu či sekttoru), právní riziko (zejmén
na při
ní vymahatelno
ostí), politické riziko
investiccích do regionů s nižší právn
(nestáláá politická situaace) apod.;
8. rizik
kem zrušení Fon
ndu, z důvodů stanovených ZISIF
Z
může být Fond
zrušen např. odnětím
m povolení k vytvoření Fon
ndu, je-li prům
měrná
hodnotta majetku za p
posledních 6 kallendářních měssíců nižší než 550 mil.
Kč, pokud má Fond po dobu delšší než 6 měsíců
ů jen jednoho nebo

plynutím
žádného podílníka, odnětím povoolení k vytvořření Fondu, sp
ondů, zrušením
m investiční sp
polečnosti s liikvidací,
nebo sloučením fo
odnutím soudu
u atd. Fond buude rovněž zrrušen, pokud nemá
n
po
rozho
dobu
u delší než 3 měsíce depozitáře;;
9. měěnovým rizikem
m spočívajícím v tom, že hodno
ota investice mů
ůže být
ovlivvněna změnou devizového
d
kurzzu.

Poplatky
P
an
náklady spe
eciálního fo
ondu
Jednorázové poplatky ú
účtované přímo před
p
nebo po uskutečnění investtice
Jeedná se o nejvyššíí částku, která
max. 5 ,5 % k aktuální hodn
notě
Vstupn
ní poplatek
m
může být investoro
ovi účtována
podílového
o listu
p řed uskutečněním
m investice/před
Výstup
pní poplatek
0%
vyyplacením investice.
Náklad
dy hrazené z majetku Fondu v prů
ůběhu roku (tyto náklady se odraazí pouze ve výko
onnosti příslušné
é
investicce, nejsou účtovvány přímo investtorovi)
Celková nákladovost

2,29 %

Jeedná se o údaj za předchozí účetníí
obbdobí.

Poplatkyy účtované in
nvestorům a náklady
hrazené z majetku Fo
ondu slouží k zajištění
obhospoddařování a administrace Fondu,
včetně vvydávání nebo prodeje a odkkupování
podílovýých listů vydávvaných Fondem
m. Tyto
poplatkyy a náklady snižují potenciální
výnosnosst investice pro investora. Detailní
přehled a popis poplatků účttovaných
investorůům a nákladů
ů hrazených z majetku
Fondu obbsahuje statut Fondu.
F

Náklad
dy hrazené z majetku Fondu za zvvláštních podmín
nek (tyto nákladyy se odrazí pouze
e ve výkonnosti
příslušné investice, nejsou účtovány přřímo investorovi)
Výkonn
nostní poplatek
Není stano
oven

Historická
H
výýkonnost
Pione
eer ‐ akciový fond
f

výkonnost

30%
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‐50%
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2013 2012 2011 2010 2 009 2008 2007
rok
fond
benchmark
b

Graff zobrazuje innformace o historické
h
výko
onnosti
Fond
du a její srrovnání s výývojem benchmarku
(refeerenční hodnoto
tou) sledovanéh
ho Fondem za období
o
existtence Fondu. Benchmark jee udáván pou
uze za
obdo
obí, po které Foond daný bench
hmark sledovall. Fond
sledo
oval benchmarkk do 31.12.2011. Výpočet histtorické
výko
onnosti vycházzí z čisté hodn
noty majetku Fondu.
F
Z vý
ýpočtu byly
vyloučeny poplatky sp
pojené
s vyd
dáváním a odkkupováním pod
dílových listů Fondu
(přirrážka ke kupnní ceně, srážka v případě odkupu).
Výko
onnost Fondu v prvním roce jeho existence je
počítána ode dne jjeho zřízení. Fo
ond existuje od
d roku
2000
0. Použitelnost
st grafu jako ukazatele bu
udoucí
výko
onnosti je om
mezená. Dosavvadní výkonnost je
vypo
očítávána v koruunách českých.

Praktické
P
informace
Depoziitářem Fondu je UniCredit Baank Czech Repu
ublic and Slovakkia, a.s., člen baankovní skupiny UniCredit, IČ
Č: 64948242. Deepozitář je souččástí
konsoliidačního celku společnosti Un
niCredit S.p.A.
Statut, výroční a polo
oletní zprávy Fondu,
F
aktuáln
ní hodnota poddílového listu a další inform
mace v českém jjazyce jsou bezzúplatně k dispozici na
interneetové adrese ww
ww.pioneerinvvestments.cz, telefonních lin
nkách 800 11 88
8 44 a 800 14
45 145 (informaace o cenách), v sídle Společn
nosti na
adrese Želetavská 15255/1, Michle, 1400 00 Praha 4 a na
n e-mailové addrese info@pio
oneer.cz.
Odpovvědnost za info
ormace Společčnost nahradí investorovi Foondu újmu vzn
niklou mu tím
m, že údaje uve
vedené v tomto sdělení jsou nejasné,
nepravd
divé, zavádějícíí nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údajii uvedenými vee statutu Fondu; jinak újmu vzzniklou investorrovi jinou nesprávností
nebo neeúplností údajů
ů uvedených ve sdělení nenahrrazuje.

Povoleení k činnosti oobhospodařovaatele tohoto speeciálního fonduu bylo vydánoo v České repu
ublice. Obhospoodařovatel toh
hoto speciálního
o fondu
podléháá dohledu Českké národní bankky.
Datum
m Toto sdělení kklíčových inform
mací bylo vyhottoveno ke dni 3.. 7. 2017

