
Toto je reklamné oznámenie spoločnosti Partners investiční společnost so sídlom Prague Gate, 4. poschodie, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716006, zapísanej 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 16374, ktorá je správcovskou spoločnosťou a ktorá na základe povolenia Českej národnej banky vykonáva činnosť 
podľa zákona Parlamentu Českej republiky č. 240/2013 Sb., o správcovských spoločnostiach a podielových fondoch. Toto oznámenie nie je záväzným návrhom zakladajúcim práva 
a povinnosti spoločnosti Partners investiční společnost, a. s., ani investičným odporúčaním. Úplný názov otvoreného podielového fondu, ktorý je v správe spoločnosti Partners 
investiční společnost, a. s., je uvedený v štatúte fondu. Oznámenie má výlučne informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradenie štatútu, alebo kľúčových informácii pre 
investorov. Podielový fond môže investovať do druhov majetku (tried aktív) stanovených štatútom. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Objemy investícii a 
rozloženie portfólia fondu do sektorov a štátov sa môže meniť. Vysvetlenie rizík, ktoré súvisia s investíciou je uvedené na www.simpleainvest.sk. 

Všetky podrobnosti, ktoré sa týkajú spoločnosti Partners investiční společnost, a. s., a ich produktov, vrátane štatútov fondov, kľúčových informácii pre investorov, príslušných 
formulárov, pravidelných výkazov, cenníka a informácii pre zákazníkov sú zákazníkom dostupné v českom jazyku na www.simpleainvest.sk, na infolinke 0800 023 040, v sídle agenta, 
alebo budú zákazníkovi vydané na požiadanie jeho finančným poradcom.

SIMPLEA
EURO BOND OPPORTUNITY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
>  Minimálna výška investície: 20 EUR

>  Nulové vstupné poplatky

>  Mena denominácie: EUR

>  Odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac

>  Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov. 

Po 3 rokoch bez poplatku.

PRE KONZERVATÍVNEJŠÍCH 
INVESTOROV
Fond je určený pre klientov, ktorí hľadajú konzervatívnu investíciu 
v EUR, alebo chcú vyvážiť svoju dynamickú zložku, pretože fond 
má minimálnu koreláciu s akciovými trhmi. Fond je tiež vhodný 
pre investorov s kratším investičným horizontom a väčšou 
averziou k riziku a kolísaniu hodnoty investícii.

Dlhopisový fond ponúka investičnú príležitosť pre klientov, ktorí chcú konzervatívne 
investovať v EUR. Cieľom fondu je pokrývať európsku infláciu. Zhodnotenie fondu sa 
bude odvíjať od výnosov eurových štátnych dlhopisov.

PREČO HO ZVOLIŤ
>  Výnosy eurových štátnych dlhopisov v roku 2021 vzrástli 

o cca 0,5% a prinášajú príležitosť zhodnotiť rezervy lepšie, 
ako na bežných účtoch 

>  Trh kvalitných eurových štátnych a podnikových 
dlhopisov je rozsiahly, široko diverzifikovaný a veľmi 
likvidný

>  V Európe razantne rastie trh tzv. zelených dlhopisov, ktoré 
prispievajú k udržateľnosti a environmentálnym cieľom 

>  Časť majetku fondu je možné investovať do ETF, ktoré 
slúžia ako dodatočný nástroj diverzifikácie dlhopisov

Rast výnosov eurových štátnych dlhopisov v roku 2021


