KLÍČO
OVÉ INFORMAACE PRO INVEESTORY

Pioneer
P
– obligaační pluss, Pioneer invesstiční společnosst, a.s.,
otevřený
o
ý podílovvý fond (dále
(
jenn „Fond“)

Foond je speciálníím fondem cennných papírů, přiičemž jde o dluhhopisový fond. Obhospodařovatelem a adminnistrátorem Fonndu je
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 IS
SIN: CZ00084
473329
In
nvestiční sttrategie
Investiččním cílem Fon
ndu je dosáhnou
ut růstu hodno
oty majetku ve FFondu
ve střednědobém horrizontu a zhod
dnocení svěřen
ných prostředkůů nad
úroveň peněžních fon
ndů při dosažen
ní lepší likvidityy a vyšší diverziifikace
než při individuálních
h investicích.
Vzhled
dem k nepředvídatelným výkyyvům na finanččních trzích neemůže
Společn
nost plně zaručiit dosažení stan
noveného investtičního cíle.
Pro dosažení svých cíílů Fond investtuje do diverziifikovaného porrtfolia
investiččních nástrojů, především stáátních dluhopissů, v menší mííře do
investiččních nástrojů peněžního trh
hu a dalších investičních náástrojů
obchod
dovaných na trzzích České repu
ubliky, dalších zemí
z
střední Evvropy.
Fond může
m
okrajově investovat i do
d dluhopisů a dalších investiičních
nástrojů obchodovanýých na trzích zemí
z
Organizacce pro ekonom
mickou
spoluprráci a rozvoj. Orientační neu
utrální alokace portfolia Fon
ndu je:
60% do
o českých státn
ních dluhopisů
ů, 5% do nástrrojů peněžníhoo trhu
obchod
dovaných v ČR
R, 15% slovensských státních dluhopisů, 133% do
polskýcch státních dlu
uhopisů a 7% do
d maďarských
h státních dluhhopisů.
Fond může
m
investovatt až 35% hodno
oty majetku do investičních
i
cen
nných
papírů a nástrojů peněěžního trhu vyd
daných jedním emitentem, vyddala-li
tyto cen
nné papíry nebo zaknihované cenné papíry nebo
n
převzala-lii za ně
záruku Česká repubblika, Polsko nebo Slovensko, jejich úzzemní
samosp
právný celek nebo mezinárrodní finanční organizace, jjejímž
členem
m je jeden nebbo více z těch
hto států. Akttiva ve Fonduu jsou
umisťovvána následujíccím způsobem: dluhopisy a naa dluhopisy navvázané
investičční cenné pap
píry, vyjma pokladničních
p
poukázek a rreálná
hodnotta finančních derivátů zajišťu
ující takové nástroje 70 - 1100 %
majetku
u fondu; nástrooje peněžního trrhu, ostatní akttiva a reálná hoodnota
finančn
ních derivátů zaajišťujících tako
ové nástroje 0-30
0 % majetku fon
ndu
Fond může
m
využívat finanční derivváty pouze ve vztahu
v
k investtičním
cenným
m papírům nebbo nástrojům peněžního
p
trhu
u a pouze za úúčelem
snížení rizik z investtování Fondu, snížení náklaadů Fondu, zzískání

dodaatečného kapitáálu nebo dosažžení dodatečnýých výnosů pro
o Fond.
Dluh
hy vyplývající z použití finančnních derivátů musí
m být vždy pln
ně kryty
majetkem Fondu.
Fond
d nekopíruje anii nesleduje žádnný index nebo ukazatel
u
(bench
hmark).
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 investiicí v českých koorunách, se střednědobým inveestičním
horizzontem, ve ktterém pak nabbízí vyšší zho
odnocení než tradiční
bank
kovní produkty
y a fondy peeněžního trhu. Fond je urččen pro
invesstory, kteří majjí alespoň částe
tečně přehled o vývoji na fin
nančních
trzích
h a uvědomujíí si jejich možžnosti a rizika. Investor by měl být
obezn
námen s kolíssavostí (volatillitou) produkttu, musí být ochotný
přijm
mout ztráty ply
ynoucí z nepřeedvídatelných výkyvů a udáálostí na
finan
nčních trzích a může si dovvolit odložit in
nvestovaný kap
pitál na
nejm
méně 3 roky. Fo
ond proto nem
musí být vhodn
ný pro investorra, který
zamýýšlí získat zpět své
s investovanéé peněžní prostřředky v době krratší než
3 rok
ky.
Klien
nt má právo na odkup podílovvých listů bez zbytečného
z
odkkladu po
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.

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

Fond je zařazen do 3. skupiny na základě své historické volaatility.
může klesat a stoupat,
s
není zaručena návraatnost
Hodnota investice m
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
zejmén
na s:
1. tržníím rizikem, vyp
plývajícím z vliivu změn vývojje celkového trrhu na
ceny a hodnoty jednootlivých majetko
ových hodnot ve
v Fondu, zejm
ména o
akciovéé riziko (riziko změny cen akccií nebo obdobn
ných cenných ppapírů
předstaavujícím podíl na emitentovvi), úrokové riiziko (riziko zzměny
úrokovvých sazeb), či m
měnové riziko (rriziko pohybu kurzů
k
měn),
2. kred
ditním rizikem spočívajícím v tom, že emittent dluhopisu nebo
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 opční 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, úrokové swapy a futuress, a to za
účeleem efektivního obhospodařováání majetku Fondu. V rámci obchodů
o
s maajetkem Fondu nevzniká tzv. „pákový efektt" (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,

Pioneer – obliggační plus, Pioneer invvestiční spoolečnost, a.s., otevřenný podílový fond
nedbalo
ostním nebo ú
úmyslným jedn
náním osoby, která má v ússchově
nebo jin
ném opatrován
ní majetek Fond
du nebo podílovvé listy Fondu;

nota majetku zaa posledních 6 kkalendářních měsíců
m
nižší nežž 50 mil.
hodn
Kč, pokud
p
má Fon
nd po dobu deelší než 6 měssíců jen jednoh
ho nebo
žádného podílníka, odnětím povoolení k vytvořření Fondu, sp
plynutím
nebo sloučením fo
ondů, zrušením
m investiční sp
polečnosti s liikvidací,
odnutím soudu
u atd. Fond buude rovněž zrrušen, pokud nemá
n
po
rozho
dobu
u delší než 3 měsíce depozitáře;;

7. rizikyy vyplývajícímii z investičního zaměření; můžže jít zejména o riziko
koncen
ntrace (přímá n
nebo zprostředkkovaná vysokáá expozice v akt
ktivech
jednoho emitenta, reegionu či sekttoru), právní riziko (zejmén
na při
investiccích do regionů s nižší právn
ní vymahatelno
ostí), politické riziko
(nestáláá politická situaace) apod.;

9. měěnovým rizikem
m spočívajícím v tom, že hodno
ota investice mů
ůže být
ovlivvněna změnou devizového
d
kurzzu.

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

Poplatky
P
an
náklady spe
eciálního fo
ondu
Jednorázové poplatky ú
účtované přímo před
p
nebo po uskutečnění investtice
max. 1,,5% k aktuální ho
odnotě podílovéhoo
Vstupn
ní poplatek
listu
Výstup
pní poplatek

0% k akktuální hodnotě podílového
p
listu

Jedná se o nejvyšší částku, která může
být investtorovi účtována
před usku
utečněním investiice/před
vyplaceníím investice.

Náklad
dy hrazené z majetku Fondu v prů
ůběhu roku (tyto náklady se odraazí pouze ve výko
onnosti příslušné
é investice,
nejsou účtovány přímo investorovi)
Jedná se o údaj za předcho
ozí účetní
Celková nákladovost
1,37 %
období.
Náklad
dy hrazené z majetku Fondu za zvvláštních podmín
nek (tyto nákladyy se odrazí pouze
e ve výkonnosti příslušné
investicce, nejsou účtovvány přímo investtorovi)
Výkonn
nostní poplatek
Není sttanoven

Poplatky účttované investo
orům a
náklady hrazzené z majetku Fondu
slouží k zajištění obhospodaařování
a administrrace Fondu, včetně
vydávání
nebo
prodeeje
a
odkupování
listů
podílových
Tyto
vydávaných
Fondem.
poplatky a náklady snižují
potenciální výnosnost in
nvestice
pro investora. Detailní přeehled a
popis
pop
platků
účto
ovaných
investorům a nákladů hraazených
z majetku Fo
ondu obsahujee statut
Fondu.
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Graf
G
zobrazuje informace o hhistorické výko
onnosti Fondu
u a její
srrovnání s vývojem
v
bencchmarku (referenční hod
dnotou)
sledovaného Fon
ndem za obdoobí existence Fondu.
F
Benchm
mark je
ud
dáván pouze zaa období, po ktteré Fond danýý benchmark slledoval.
Fo
ond sledoval benchmark ddo 31.12.2011. Výpočet hisstorické
výýkonnosti vychází z čisté hodnnoty majetku Fondu.
F
Z výpoččtu byly
vyyloučeny pop
platky spojenéé s vydáváním
m a odkupo
ováním
po
odílových listů Fondu (přirážžka ke kupní ceně, srážka v případě
p
od
dkupu). Výkon
nnost Fondu v prvním roce jeho existeence je
po
očítána ode dne
d
jeho zřízeení. Fond exisstuje od roku
u 2010.
Po
oužitelnost graafu jako ukazate
tele budoucí výýkonnosti je om
mezená.
Dosavadní
D
výkon
nnost je vypočíttávána v korunách 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.

