ALL WEATHER RŮSTOVÝ
FOND
otevřený podílový fond
Investiční cíle fondu
Investičním cílem je zhodnocení investice podílníků fondu,
odpovídající flexibilní strategii zaměřené na globální
finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let.

Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na
globálních trzích, zejména do akcií a dále do dluhopisů,
komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem
či zaměření na určité odvětví.
Rizikový profil fondu
Nižší riziko i očekávaný výnos
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Vyšší riziko i očekávaný výnos
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Zařazení fondu na stupnici rizikovosti vychází z metodiky
stanovené nařízením vlády č. 242/2013 Sb. a může být
odlišné od zařazení určeného dle metodiky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1289/2014/EU.

Komu je fond
určen

Jedinečnost

Investiční
strategie

Kategorie fondu

flexibilní smíšený

Datum vzniku

březen 2014

ISIN

CZ0008474285

Měna

CZK

Typ výnosu

reinvestiční

Minimální výše investice

500 CZK

Fixní poplatek za správu

0,7 % p.a.

Výkonnostní odměna

20 % z kladné výkonnosti

Frekvence oceňování

denně

Likvidita

denní

vhodný pro ukládání pravidelných částek i jednorázových vkladů;
určen investorům s investičním horizontem 5 a více let.
aktivně spravovaný fond uplatňující flexibilní strategii umožňující zmírnit
negativní dopady při nepříznivém vývoji finančních trhů;
fond svou flexibilitou usiluje o to být dluhopisovým fondem „do každého počasí“.
zaměření na globální finanční trhy s převahou akcií;
možnost vstoupit do tzv. „krátkých“ pozic, umožňujících dosažení zisku při
poklesu finančních trhů;
měnové riziko fondu je aktivně řízeno.

Nízká
nákladovost

nízký fixní poplatek za správu fondu - pouze 0,7 % p.a.;
výkonnostní odměna až v okamžiku kladného zhodnocení.
jednoduchý proces sjednání pro jednorázové i pravidelné investice;

Výhody

vysoká likvidita investovaných prostředků zajišťovaná na denní bázi;
nadstandardní informační servis a reporting.

Obhospodařovatel fondu:
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Palladium, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

Kontakt:
tel.: 222 096 111, www.woodis.cz
e-mail: fondy@wood.cz

Depozitář fondu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

UPOZORNĚNÍ: Tento materiál nelze považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji podílových listů fondu, nejedná se o vyjádření vhodnosti
nebo přiměřenosti tohoto investičního nástroje a nenahrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Před zainvestováním by měl příjemce nezávisle zvážit
(se svým poradcem) specifická rizika, jakož i právní, regulatorní, kreditní, daňové a účetní dopady. Historická výkonnost nepředstavuje žádnou indikaci
budoucích výnosů fondu.

