
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 800 023 040, v sídle společnosti nebo budou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

SIMPLEA  
GLOBAL EQUITY ESG

ZÁKLADNÍ INFORMACE
>  Minimální výše investice: 500 CZK / 20 EUR

> Nulové vstupní poplatky

> Měna denominace: CZK / EUR

> Doporučený investiční horizont: 5 let a více

>  Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů. 
Po 5 letech bez poplatku

PROČ HO ZVOLIT
Akciový fond se hodí pro dynamického investora, 
který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených 
nákladech. Zároveň preferuje vysokou diverzifikaci 
investic přes ETF a chce investovat primárně do akcií 
společností, které splňují ESG kritéria.

Fond se zaměřuje na akciové ETF bez regionálního a sektorového omezení, které cílí na 
pozitivní dopad svých investic. A to v oblastech, jako jsou ekologie, společnost, etika, 
udržitelný ekonomický rozvoj a společensky odpovědné investování. Fond je vhodný 
pro korunové i eurové investory. 

ESG – ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ
Investoři mění s ohledem na globální situaci svoje chování a preference. Celosvětově tak roste poptávka po investicích do 
aktiv, která nejen přinášejí zhodnocení, ale navíc přispívají k ochraně životního prostředí, klimatu a vodních zdrojů, kladou 
důraz na sociální aspekty, spravedlivé odměňování, a dodržování lidských práv. Tento trend navíc aktuálně přináší oproti 
tradičním investicím i určitý nadvýnos.  

Graf porovnání vývoje amerických akciových indexů  
S&P 500 a S&P 500 ESG.


