PARTNERS DIVIDEND SELECTION
AKCIOVÝ FOND SE ZAMĚŘENÍM NA SPOLEČNOSTI OBCHODOVANÉ PŘEDEVŠÍM NA VYSPĚLÝCH
TRZÍCH V USA A EVROPĚ. VYBÍRÁME PRO VÁS AKCIE KVALITNÍCH A FUNDAMENTÁLNĚ SILNÝCH
SPOLEČNOSTÍ A CÍLÍME PŘEDEVŠÍM NA TY, KTERÉ VYPLÁCEJÍ ATRAKTIVNÍ DIVIDENDY.
NAŠÍ VÝHODOU JE ZVOLENÍ TAKOVÉ STRATEGIE, KTERÁ UMOŽŇUJE REAGOVAT FLEXIBILNĚ NA VÝVOJ
TRHU A VYBÍRAT I AKCIE S RŮSTOVÝM POTENCIÁLEM, AČKOLIV DIVIDENDU NEVYPLÁCEJÍ.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
> Minimální výše první investice: 10 000 Kč
> Minimální výše následné investice: 2 000 Kč
> Měna denominace: CZK
> Doporučený investiční horizont: 5 let a více
> Nulový vstupní poplatek

Výstupní poplatek:
v 1. roce
ve 2. roce
ve 3. roce
ve 4. roce
v 5. roce
5 let a déle

5%
4%
3%
2%
1%
0%

Pozn.: Při odkupu podílových listů v souvislosti s výplatou renty
nedochází k aplikaci výstupních poplatků.

PROČ HO ZVOLIT?
Fond je určen dynamickým investorům, kteří hledají solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech,
ať už z pohledu celkové nákladovosti fondu, či vstupních a výstupních poplatků.
Možnost získávat pravidelný příjem ze své investice: výplaty renty (pravidelný odkup).

VYPLÁCENÍ RENTY
Výplata pravidelné renty probíhá 1× ročně vždy k datu
výročí smlouvy (datum první investice).

VYBÍRÁME KVALITU MEZI DIVIDENDOVÝMI
FIRMAMI, JAKO JSOU NAPŘ.:

Klient má možnost volby, zda rentu chce vyplácet, či nikoliv.

>	
Philip Morris: stabilní odvětví, dlouhodobí klienti,
dividendový výnos 7,2 %

Výše renty 3–10 % dle očekávaného vývoje trhu je
vyhlašována vždy k 1. lednu a 1. červenci a je platná pro
smlouvy, jejichž výročí spadá do následujícího pololetí.

>	
Komerční banka: jedna z největších bank, malá
konkurence, P/E 11,9

Minimální výše renty činí 1 000 Kč, jinak nedojde
k odkupu a výplatě.

>	
Apple: technologická firma s přebytkem hotovosti,
dividendový výnos 0,4 %
>	Target: maloobchodní prodejce, P/B kolem 2,75

PŘÍKLAD KALKULACE RENTY

> ING group: mezinárodní bankovní skupina
s dividendou cca 5 %

Klient zainvestoval k 10. 6. 2017 částku 100 000 Kč.
Investiční společnost vyhlásila dne 2. 1. 2018, že pro první
pololetí roku 2018 bude činit sazba pravidelných odkupů 4 %. Dne 10. 6. 2018 činí majetek na smlouvě klienta
103 500 Kč. Bude proveden odkup a výplata renty ve výši
4 140 Kč. Dne 1. 7. 2018 bude vyhlášena nová sazba renty
ve výši 6 % na další pololetí. Našeho klienta se tato skutečnost netýká, výročí jeho smlouvy spadá do 1. pololetí.

> Allianz: mezinárodní pojišťovací skupina s P/B 1,11
a P/E 7,47
> Daimler: výrobce aut s dividendovým výnosem
cca 5 % a P/B cca 1,2
>	Verizon: #1 poskytovatel mobilních služeb v USA
s P/E 12,3

Toto je reklamní sdělení Partners investiční společnosti se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374, která je investiční společností vykonávající na základě povolení České národní banky činnost podle zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners investiční společnosti,
a. s., ani investičním doporučením. Úplný název otevřeného podílového fondu ve správě Partners investiční společnosti, a. s., je uveden ve statutu fondu. Sdělení má
pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo klíčových informací pro investory. Podílový fond může investovat do druhů majetku (tříd aktiv)
stanovených statutem. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení
rizik souvisejících s investicí je uvedeno na www.partnersis.cz.
Veškeré podrobnosti týkající se Partners investiční společnosti, a. s., a jejích produktů, včetně statutů fondů, klíčových informací pro investory, příslušných formulářů,
pravidelných výkazů, ceníku a informací pro zákazníka, jsou zákazníkům dostupné v českém jazyce na www.partnersis.cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle společnosti nebo
budou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

