Tisková zpráva

Praha, 2. června 2014

Česká spořitelna nabídne nové fondy YOU INVEST pro bonitní klienty
 Klient si zvolí investiční strategii a o správu vložených prostředků se postarají profesionální
portfoliomanažeři ze skupiny Erste
 Klienti si mohou zvolit mezi strategiemi solid, balanced a active, podle míry akceptovatelného rizika
České spořitelna představuje prostřednictvím své Investiční společnosti (ISČS) nové podílové fondy YOU
INVEST, které jsou koncipovány pro bonitní klienty Erste Premier a Erste Private Banking, kteří nechtějí
věnovat příliš času správě svých prostředků, ale přesto kladou důraz na vysokou míru transparentnosti a
flexibility. Klient si zvolí investiční strategii a o správu se postarají profesionální portfoliomanažeři ze skupiny
Erste. Toto investiční řešení navíc poprvé přináší vlastní webové stránky v unikátním designu, na kterých
budou např. pravidelná měsíční tematická videa.

YOU INVEST jsou smíšené fondy, které investují do dluhopisů, akcií a alternativních investičních nástrojů ve třech
různých strategických formách, a které zajišťují optimální rovnováhu mezi návratností a rizikem, a tak stabilní výnos.
Rovnováhu rizika a výnosu podporují moderní investiční metody a široká diverzifikace tak, aby byla aktiva fondu vždy
zainvestována optimálně, v souladu s klientem zvolenou strategií. K dispozici má tři různé investiční strategie, které
zohledňují jeho různě vysokou ochotu riskovat. Zvolenou částku lze investovat jednorázově, nebo prostředky odkládat
pravidelně. Minimální investovaná částka je při jednorázovém vkladu 50 tis. Kč a při pravidelném investování 1 000
Kč.

Investiční strategie podílových fondů YOU INVEST umožňují, aby si každý investor v několika jednoduchých krocích
vybral právě ten fond, který přesně odpovídá jeho investičnímu záměru a akceptovatelné míře rizika:

Konzervativní strategie fondu YOU INVEST solid je určena především těm, kteří by rádi dosáhli zajímavého
zhodnocení svých finančních prostředků, avšak zároveň se nechtějí vystavovat příliš velkému riziku možných ztrát.
Minimálně osmdesát procent prostředků fondu je alokováno do dluhopisů a instrumentů peněžního trhu a pouze
maximálně dvacet procent do akcií a alternativ.

Vyvážený podílový fond YOU INVEST balanced je ideální volbou pro investory, pro které je stále velmi důležitá jistota
návratnosti vložených prostředků, avšak současně jsou více otevřeni akciovému trhu a s ním spojeným vyšším
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kolísáním hodnoty investice. Tomu je v portfoliu vyhrazen až třicetiprocentní podíl, dalších až deset procent
prostředků může být vloženo do alternativ.
Dynamická strategie fondu YOU INVEST active cílí na investory hledající atraktivní akciové příležitosti a vysoké
zhodnocení investované částky. Do akcií může být alokována až polovina majetku fondu a do alternativ stejně jako v
případě strategií solid a balanced až desetina finančních prostředků.

Významnou a na českém trhu poměrně jedinečnou devizou produktu YOU INVEST je nadstandardní servis. Vedle
detailních měsíčních zpráv k jednotlivým fondům mohou klienti využívat také webové stránky monitorující dění ve
fondech a aktivně komunikují i portfolio manažeři. Klienti se s nimi mohou spojit přes chat nebo se účastnit
pravidelných webinářů.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.
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