
Dividendové fondy
Správný vítr do plachet 
až se 7% dividendovým výnosem
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Vysvětlení k výkonnosti fondů:
Tabulka se vždy vztahuje k primární třídě fondu. Očekávaný cílovaný výnos může být překonán, nebo naopak nemusí být 
dosažen a jeho výše není zaručena. Očekávaný cílovaný výnos a výše výplaty dividend třídy A EUR, třídy A USD a třídy A CZK se 
mohou lišit. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků. Uvedená hodnota se může výrazně lišit od 
prognózy (i směrem dolů), a to zejména v období výrazných výkyvů na trhu. Více informací o možnostech investování a rizicích  
s ním souvisejících získáte na www.pioneer.cz. Osobní daňové povinnosti vyplývající z vlastnictví podílových listů fondu, respektive z výplaty 
příslušných dividend, prosím konzultujte se svým daňovým poradcem.

Upozornění:
TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, A NEPŘEDSTAVUJE 
ANI NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT. Uvedené informace nepředstavují nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 
občanského zákoníku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, 
zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. 
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku 
zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou 
investiční službu nebo produkt. Upozorňujeme, že zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. 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, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a 
příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat 
v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými 
omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního 
poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Společnost ACRAM 
ani její mateřská společnost Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití 
informací uvedených v tomto materiálu. Na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého 
úsudku a uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici 
učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, 
upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo 
jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti ACRAM nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být 
považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám 
a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo 
jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, 
informace o rizicích a další informace o podmínkách investování jsou zveřejněny v českém jazyce, případně v anglickém jazyce, ve statutech 
fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů, v aktuálním znění obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a v 
ceníku příslušného pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, 
devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny informace jsou zveřejněny na www.
pioneer.cz nebo www.amundi.cz, a můžete je zdarma získat v sídle společnosti ACRAM či na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR  
800 118 844, info@pioneer.cz. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnosti 
skupiny Amundi (nebo jen „ACRAM“). Datum uveřejnění: 2. 2. 2018.

800 118 844 
www.pioneer.cz / www.amundi.cz



Amundi Funds II – European Equity Target Income ††

→  Dividendový akciový fond zaměřený na velké 
evropské společnosti vyplácející vysokou 
dividendu.

→  Rating 2* od renomované agentury Morningstar 
Rating™. (k 31. 12. 2017).

→  Cílem je vyplácet dlouhodobě stabilní vysokou 
dividendu. Investiční tým využívá ke zvýšení 
výnosů také opční strategie.

→  Silná výkonnost díky výběru akcií s  vysokými 
dividendami. Diverzifikovaný koš evropských 
akcií s  potenciálem vyššího dividendového 
a kapitálového růstu.

→  Fond vyplácí dividendy pololetně a  svůj roční 
dividendový cíl stanovuje vždy transparentně 
na začátku každého roku.

→  Dividendy se vyplácejí vždy v lednu a v červenci.

→  Fond nabízí nejen dividendovou třídu v  EUR, 
ale také měnově zajištěnou třídu do CZK, která 
chrání vaše výnosy před posilováním koruny 
vůči euru. 

→  Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici 
dividendy ve fondu, nabízíme také reinvestiční 
třídy (které dividendy nevyplácejí), a to jak v EUR, 
tak měnově zajištěnou do CZK. Pro reinvestiční 
třídy lze sjednávat i  program pravidelného 
investování Rytmus.

→  Celková aktiva pod správou fondu jsou cca 
65 mld. Kč (údaje za všechny třídy k 31. 12. 2017).

Pro koho 
je vhodný: 

Investiční horizont: 
5 a více let

Riziko:  
střední až vyšší

Zaměření:  
akcie – Evropa 
velké společnosti

Vývoj výplaty dividend v EUR 
Cílovaná dividenda Skutečná dividenda

2018 6,75 %                  –
2017 6,75 % 6,75 %
2016 6,75 % 6,75 %
2015 7,00 % 7,20 %
2014 7,00 % 7,30 %
2013 7,00 % 7,50 %
2012 6,10 % 7,30 %

Pro koho 
je vhodný: 

Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income ††

→  Balancovaný fond se zaměřením na široké 
spektrum aktiv a výnosy z alternativních zdrojů.

→  Fond investuje do mnoha tříd aktiv – od akcií, přes 
komodity, realitní fondy, strukturované finanční 
produkty až po dluhopisy všech typů (vládní, 
korporátní, rozvíjejících se trhů, vyspělých trhů atd.).

→  Výborná výkonnost fondu v  porovnání 
s  konkurencí, skvělý poměr dosažených výnosů 
na jednotku podstoupeného rizika.

→  Fond vyplácí dividendy čtvrtletně a   svůj roční 
dividendový cíl stanovuje vždy transparentně na 
začátku každého roku.

→  Dividendy se vyplácejí vždy v dubnu, v červenci, 
v říjnu a v lednu.

→   Fond nabízí dividendovou třídu měnově 
zajištěnou do CZK, která vaše výnosy chrání před 
posilováním koruny vůči euru. 

→   Investorům, kteří dávají přednost 100% 
reinvestici dividendy ve fondu, nabízíme také 

reinvestiční třídy (které dividendy nevyplácejí) 
jak v EUR a USD, tak měnově zajištěnou do CZK. 
Pro reinvestiční třídy lze sjednávat i  program 
pravidelného investování Rytmus.

→   Celková aktiva pod správou fondu jsou cca 
30 mld. Kč (údaje za všechny třídy k 31. 12. 2017). Investiční horizont: 

5 a více let

Riziko: 
střední

Zaměření: 
svět – velké  
společnosti 

Vývoj výplaty dividend v USD 
Cílovaná dividenda Skutečná dividenda

2018 5,00 %               –
2017 5,00 %               –
2016 5,00 % 5,00 %
2015 5,00 % 5,00 %
2014 5,00 % 5,25 %
2013* 3,00 % 3,10 %

Současné prostředí nízkých výnosů u konzervativních 
instrumentů pro investory znamená hledat investiční 
alternativy k tradičním zdrojům příjmu. 

Takové, které mohou nabídnout něco navíc:  
Dividendový výnos s růstovým potenciálem  
do budoucna a schopnost výplatu vysokých 
dividend dlouhodobě udržet.  

Dopřejte tedy svým penězům 
až 7% dividendový výnos 
s hvězdnými fondy. 

  Atraktivní řešení ve stávajícím prostředí 
nízkých úrokových sazeb

  Vysoký, dopředu cílovaný dividendový 
výnos

 Pravidelná výplata dividendy až 4× ročně

 Měnové zajištění do české koruny

  Vysoká kvalita – téměř 60 % 
Amundi Funds II a  desítky dalších 
zahraničních fondů Pioneer jsou 
agenturou Morningstar hodnoceny  
4 a 5 hvězdičkami

Společnost Amundi upozorňuje, že při výplatě dividend standardně 
neaplikuje srážkovou daň. Daňové povinnosti vyplývající z  Vaší smlouvy, 
prosím, konzultujte se svým daňovým poradcem. Věnujte, prosím, pozornost 
vysvětlivkám uvedeným na zadní straně.

*  Výnos za rok 2013 je cílovaný za období od května do prosince 
(t.j. ne za celý rok 2013).

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

Věnujte, prosím, pozornost vysvětlivkám uvedeným na zadní straně.

Pro koho 
je vhodný: 

Amundi Funds II – Global Equity Target Income ††

→  Globální akciový fond se zaměřením převážně na 
trhy v Americe, Evropě a Japonsku.

→  Rating 2* od renomované agentury Morningstar 
Rating™ (k 31. 12. 2017).

→  Cílem je vyplácet dlouhodobě stabilní vysokou 
dividendu. Investiční tým využívá ke zvýšení 
výnosů také opční strategie.

→  Přibližně 2/3 distribuce fondu tvoří dividendy 
společností v portfoliu a zbylá část je generována 
příjmy z opčních prémií.

→  Fond vyplácí dividendy čtvrtletně a  svůj roční 
dividendový cíl stanovuje vždy transparentně na 
začátek každého roku. 

→  Dividendy se vyplácejí vždy v dubnu, v červenci, 
říjnu a v lednu.

→   Fond nabízí dividendovou třídu v EUR, USD a CZK.
→   Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici 

dividendy ve fondu, nabízíme také reinvestiční 

třídy (které dividendy nevyplácejí) v EUR i USD.  
Pro reinvestiční třídy lze sjednávat i  program 
pravidelného investování Rytmus.

→   Celková aktiva pod správou fondu je cca 
44 mld. Kč (údaje za všechny třídy k 31. 12. 2017).

Investiční horizont: 
5 a více let

Riziko: 
střední až vyšší

Zaměření: 
globální akcie

Vývoj výplaty dividend v USD 
Cílovaná dividenda Skutečná dividenda

2018 7,00 %     –
2017 7,00 %     –
2016 7,00 % 7,00 %
2015 7,00 % 7,30 %
2014 7,00 % 7,50 %
2013 6,00 % 7,00 %

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

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným vysvětlivkám.


