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Investiční strategie Fondu
Fond investuje do cenných papírů investičních fondů přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs
(Exchange Traded Funds), obchodovaných zejména na trzích v USA a Evropě, ale také do dluhopisů,
hypotečních zástavních listů, podnikových směnek a termínovaných vkladů.
Vzhledem k tomuto faktu je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota investic kolísá v závislosti na změnách
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušné investiční nástroje vnímá.
Vzhledem ke specifické investiční strategii Fondu, Fond nemusí vykazovat v příslušném období obdobnou
výkonnost jako finanční trhy, na kterých investuje.
Likvidita
Pravidelné obchodní dny Fondu jsou vždy poslední kalendářní den každého kalendářního měsíce. Aktuální
hodnota se stanovuje nejméně jedenkrát měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce,
zpravidla patnáctý kalendářní den následující po dni ocenění. Vydávání a odkupování investičních akcií může
být pozastaveno v souladu a za podmínek uvedených v zákoně. K pozastavení může dojít až na dobu tří
měsíců.
Vypořádání nákupu a odkupu podílových listů
Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup investičních akcií a připsání
peněžních prostředků v případě odkupu investičních akcií) může být až 1 měsíc. Možnou větší prodlevu mezi
obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě
odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.
Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl
investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.
Ostatní charakteristiky
Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být z důvodů uvedených ve statutu zrušen, což může mít za
následek, že akcionář nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu.
Statut výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání
akcionáře ve Fondu. Investor musí v investičním dotazníku splňovat bodové hranice pro dynamický profil.
Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se
měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu.
V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu
přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.
Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním
rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.
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