Klíčové informace pro investory
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový
materiál. Tyto informace jsou vyžadovány ze zákona, aby vám pomohly porozumět povaze a rizikům spojeným s
investováním do tohoto Fondu. Doporučujeme vám přečíst si ho, abyste mohli udělat informované rozhodnutí ve
věci investice.

Invesco Balanced-Risk Select Fund („Fond“)
Podfond Invesco Funds (dále jen „Zastřešující fond“)
Třída A (zajištěné CZK) s akumulací - CZK (ISIN: LU2437759652) (dále jen „Třída podílů“)
Fond je spravován společností Invesco Management S.A., částí Invesco Group.

Cíle a zásady investování

-

Akcie ve fondu můžete koupit a prodat každý obchodní den, jak je definováno v prospektu.
Jakýkoli zisk z vaší investice bude reinvestován.

Profil rizik a výnosů
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Tato Třída podílů je v rizikové kategorii 6, vzhledem k růstům a
poklesům její ceny nebo simulovaným minulým datům.
Protože riziková kategorie Třídy podílů byla vypočtena z historických
dat, nemusí se jednat o spolehlivou indikaci budoucího rizikového profilu
Třídy podílů.
Kategorie rizika se může v budoucnu změnit a není zaručena.
Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovou investici.

Ostatní rizika
n

Hodnota investic a zisk z nich se mohou rovněž snížit a nemusíte dostat zpět plnou
investovanou částku.
n Akcie firem jsou obvykle považovány za vysoce rizikové investice a mohou vést ke
kolísání hodnoty Fondu z důvodu externích vlivů.
n Změny úrokových sazeb povedou k výkyvům hodnoty Fondu.
n Dluhové nástroje podléhají úvěrovému riziku, což je schopnost dlužníka splatit úrok a
jistinu k datu uplatnění.
###### CZECH - LANGUAGE REQUIRED #####@KIID_CommentaryBullets:n Fond může
využívat deriváty (složené nástroje) za účelem investic, což může mít za následek
výrazný pákový efekt fondu a může vést k velkým výkyvům v hodnotě fondu.
Využívání derivátových transakcí může vystavit fond riziku protistran, které může vést
ke ztrátám fondu souvisejícím s bankrotem nebo insolvencí protistrany.
n Fond může dynamicky investovat do aktiv/tříd aktiv, což může vést k periodicky
opakujícím se změnám v rizikovém profilu, nedostatečné výkonnosti a/nebo vyšším
transakčním nákladům.
n Tato Třída podílů je denominována v jiné měně, než je základní měna Fondu, a může
být zajištěna, aby byl zmírněn dopad výkyvů směnného kurzu mezi těmito dvěma
měnami. Toho však nemusí být dosaženo.
n Podrobnější popis rizikových faktorů, které se vztahují na tento Fond, je uveden v
části 8 Prospektu.

Poplatky

Poplatky, které zaplatíte, se používají na zaplacení nákladů vedení Fondu, včetně nákladů na marketing a jeho distribuci. Tyto poplatky snižují možný růst vaší investice.

Jednorázové poplatky odečteny před vaší investicí nebo po ni
Vstupní poplatek
5.00%
Výstupní poplatek
Žádné
Všechny poplatky vedené výše jsou maximální a mohou být
odečteny z vašich peněz před investováním.
Poplatky odečítané z Třídy podílů během roku
Udržovací poplatek
1.69%
Poplatky odečítané z této Třídy podílů za určitých specifických
podmínek
Poplatek za výkonnost
Žádné

Minulý výkon

Protože tato Třída podílů nemá žádná data o výkonu za
úplný kalendářní rok, nejsou dostatečná data pro
poskytnutí užitečných informací o minulém výkonu.
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-

-

Uvedený vstupní poplatek je maximální hodnota. Když jsou zobrazeny poplatky,
můžete v některých případech platit méně; můžete to zjistit u svého finančního
poradce nebo distributora.
Protože tato Třída podílů začala být poskytována v nedávné době, údaj o udržovacích
poplatcích je založen na odhadu celkových očekávaných poplatků. Tento údaj se může
meziročně lišit. Vylučuje to transakční náklady na portfolio s výjimkou případů
vstupního nebo výstupního poplatku placeného Fondem při nákupu nebo prodeji
podílů/jednotek jiného fondu.
Současný limit poplatku za správu je pohyblivý s maximální výší 1.69 %. Tento limit
může mít pozitivní dopad na výkonnost třídy podílů.
Pokud změníte fondy, budete platit maximální poplatek za změnu ve výši 1 % svého
nového fondu.
Více informací o poplatcích naleznete v části 4, části 9 a v příloze A Prospektu fondu.

Datum zahájení poskytování Fondu: 20/08/2014.
Datum zahájení poskytování Třídy podílů: 02/03/2022.
Základní měna Fondu je EUR.
Minulý výkon Třídy podílů je vypočten v CZK.
Výkonnost se počítá po odečtení poplatku za správu a transakčních nákladů portfolia
a zahrnuje hrubý reinvestovaný příjem. Veškeré uvedené vstupní a výstupní poplatky
jsou z výpočtu vyloučeny.
Minulý výkon není výkonvodítkem budoucího výkonu.

Praktické informace

-

Depozitář: The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Lucembursko.
Lucemburský daňový režim může mít dopad na vaši osobní daňovou povinnost a mohou existovat daňové implikace ve vaší zemi pobytu nebo původu.
Invesco Management S.A. nese odpovědnost, pouze pokud jakékoli prohlášení je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s příslušnou částí Prospektu.
Zastřešující fond je strukturován na různé podfondy. Aktiva a pasiva každého podfondu jsou podle lucemburských zákonů oddělena. V důsledku toho nebudou aktiva
Fondu sloužit ke splnění závazků jiného podfondu Zastřešujícího fondu.
Máte právo na požádání přejít z tohoto Fondu do jiného, za zaplacení poplatku za změnu. Další informace naleznete v části 5 tohoto Prospektu.
Tento fond může disponovat několika třídami akcií. Více informací naleznete na našich internetových stránkách.
Aktuální cenu pro tuto Třídu podílů najdete na našich webových stránkách a ve službách Reuters, Bloomberg a Morningstar.
Informace o zásadách odměňování jsou k dispozici na stránkách správcovské společnosti Invesco Management S.A., www.invescomanagementcompany.lu, a mohou
být od správcovské společnosti bezplatně získány.
Další podrobnosti najdete v prospektu a ve výroční a pololetní zprávě, které můžete obdržet zdarma od notáře a převodního agenta fondu, kterým je společnost
Bank of New York SA/NV, lucemburská pobočka, BP 648, L-2016 Lucemburk, telefon +353 1 439 8100, fax +352 24 52 4312; nebo od správcovské společnosti
37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Lucemburk; případně na e-mailové adrese queries@invesco.com nebo na našich webových stránkách: www.invesco.com. Prospekt
je k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině, italštině a němčině, zprávy v angličtině a němčině.

Tento Fond je schválen v Lucembursku a regulován Komisí pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Společnost Invesco Management S.A. je autorizována v Lucembursku a regulována Komisí pro dohled nad finančním sektorem.
Tato klíčová informace pro investory je přesná ke dni 02/03/2022.

