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Praha, 7. října 2015

I malé částky vám mohou vydělat více. S novým podílovým fondem OPTIMUM
má šanci získat vyšší výnos každý
- Tento fond se o vaše peníze postará sám, dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a přizpůsobit se mu
- S minimální investicí ve výši 300 Kč je určen opravdu pro každého, konzervativnějšího investora
- Maximální využití investičních příležitostí zajišťuje tým analytiků finanční skupiny Erste Asset Management
Pro každého, kdo není spokojený s výnosy na depozitních bankovních produktech a uvědomuje si, že pro
dosažení lepšího zhodnocení je třeba podstoupit malá tržní rizika, připravila České spořitelna nový smíšený
podílový fond OPTIMUM. Díky minimální investici ve výši 300 Kč je tento fond určený pro všechny, i malé,
investory. Výhodou podílových fondů je také téměř okamžitá dostupnost investovaných finančních
prostředků. „Ty má klient v případě potřeby obvykle již do týdne k dispozici,“ upřesňuje Jaroslav Kropáček,
specialista na finanční trhy a investice České spořitelny.
Podílový fond OPTIMUM se může stát kompletním investičním portfoliem klienta. Navíc se tento fond dokáže o
peníze investora postarat zcela sám. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie totiž pružně reaguje na tržní
vývoj a dokáže upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi
výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.
Konzervativní část portfolia, která mu dodává stabilitu, je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu.
Jejich podíl může v období tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia a to až 80 %. Podíl dynamické složky je pak
významně snížen. Dynamická část portfolia je tvořena především realitními investicemi, akciemi a alternativními
investičními nástroji. V obdobích růstu dynamických aktiv pak inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky
navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.
Maximální využití investičních příležitostí zajišťuje tým analytiků finanční skupiny Erste Asset Management. Při
pravidelném investování získá klient slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů. Od 15. října spustí Česká
spořitelna pro podílový fond OPTIMUM i podpůrnou marketingovou kampaň.
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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 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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