
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  
EURO BOND OPPORTUNITY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
>  Minimální výše investice: 20 EUR

>  Nulové vstupní poplatky

>  Měna denominace: EUR

>  Doporučený investiční horizont: 3 roky a více

>  Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů.  
Po 3 letech bez poplatku 

PRO KONZERVATIVNĚJŠÍ 
INVESTORY
Fond je určen pro klienty, kteří hledají konzervativní investici 
v EUR nebo chtějí vyvážit svojí dynamickou složku, protože fond 
má minimální korelaci s akciovými trhy. Fond je také vhodný pro 
investory s kratším investičním horizontem a větší averzí k riziku 
a kolísání hodnoty investic.

Dluhopisový fond nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří chtějí konzervativně 
investovat v EUR. Cílem fondu je pokrývat evropskou inflaci. Zhodnocení fondu se 
bude odvíjet od výnosu eurových státních dluhopisů. 

PROČ HO ZVOLIT
>  Výnosy eurových státních dluhopisů v roce 2021  

vzrostly o cca 0,5 % a přinášejí příležitost zhodnotit 
rezervy lépe než na běžných účtech 

>  Trh kvalitních eurových státních a korporátních 
dluhopisů je rozsáhlý, široce diverzifikovaný a velice 
likvidní

>  V Evropě razantně roste trh tzv. zelených dluhopisů, 
které přispívají k udržitelnosti a environmentálním cílům 

>  Část majetku fondu je možné investovat do ETF, které 
slouží jako dodatečný nástroj diverzifikace u dluhopisů

Růst výnosů eurových státních dluhopisů v roce 2021


