Stručná charakteristika jednotlivých fondov
Pioneer Investments
Ponuka fondov platná od 1.8.2016
Úplne znenie investičných cieľov a stratégií môžete nájsť v platných Prospektoch a Zjednodušených Prospektoch fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F.
a Pioneer S.F.. Rizikové upozornenie spojené s investovaním je na konci tohto materiálu.

KRÁTKODOBÉ FONDY
Pioneer Funds - Euro Liquidity
Ide o fond peňažného trhu, ktorý sa snaží sa dosahovať zhodnotenie kapitálu v súlade so sadzbami peňažného trhu
investovaním do portfólia nástrojov peňažného trhu, denominovaných v eurách a do vkladov v úverových inštitúciách. Fond
môže investovať do nástrojov denominovaných v inej mene ako euro, za predpokladu, že expozícia meny je plne zaistená do
eura. Je vhodný ako krátkodobá investícia, na uloženie hotovosti v EUR.

Pioneer Funds - Euro Short-Term
Ide o fond krátkych dlhopisov zameraný na krátkodobé cenné papiere denominované v eure. Fond môže investovať do
európskych vládnych a čiastočne aj do korporátnych krátkodobých cenných papierov. Investuje do cenných papierov s vysokým
ratingom. Je vhodný ako krátkodobá investícia na uloženie hotovosti a môže tvoriť základ konzervatívnej zložky portfólia.

Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term
Ide o fond krátkych dlhopisov zameraný na krátkodobé cenné papiere denominované v eure. Fond investuje do korporátnych
dlhopisov vrátane vkladových certifikátov a iných nástrojov peňažného trhu, do cenných papierov zaistených majetkom a do
konvertibilných dlhopisov. Zostatková splatnosť dlhopisov v portfóliu bude väčšinou rovná alebo kratšia ako 36 mesiacov. Fond
je vhodný ako doplnok konzervatívnej zložky portfólia v EUR.

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
Ide o fond krátkych dlhopisov zameraný na krátkodobé cenné papiere denominované najmä v USD, ale aj v inej mene ale
zaistenej do USD. Fond môže investovať najmä do amerických vládnych, ale čiastočne aj do krátkodobých korporátnych
dlhopisov s vysokým ratingom. Je vhodný ako krátkodobá investícia na uloženie hotovosti alebo ako základ konzervatívnej
zložky portfólia v USD.

DLHOPISOVÉ FONDY KONZERVATÍVNE
Pioneer Funds - Absolute Return Bond
Ide o fond, ktorý sa snaží dosahovať kladné výnosy vo všetkých podmienkach na trhu investovaním predovšetkým do
diverzifikovaného portfólia, pozostávajúceho z akéhokoľvek druhu nástrojov peňažného trhu a dlhopisov. Fond sa snaží
dosahovať kladné výnosy prostredníctvom aktívnej a flexibilnej alokácie do rôznych segmentov na trhoch s fixným výnosom
investovaním do širokého rozsahu emitentov dlžobných trhov a môže disponovať dlhými a krátkymi pozíciami prostredníctvom
finančných derivačných nástrojov. Fond je vhodný ako doplnok konzervatívneho portfólia.

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies
Ide o fond, ktorý sa snaží dosahovať kladné výnosy vo všetkých podmienkach na trhu investovaním predovšetkým do
diverzifikovaného portfólia medzinárodných mien. Fond môže investovať do všetkých voľne zameniteľných a nezameniteľných
mien. S cieľom využitia podmienok trhu, alebo zaistenia expozície meny fondu sa môže profil expozície meny aktívne riadiť
prostredníctvom finančných derivačných nástrojov. Fond je vhodný ako doplnok konzervatívnej zložky portfólia.

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné európske (vládne aj korporátne) dlhové cenné papiere, ktorých denominačná mena
je euro. Fond investuje do dlhopisov ohodnotených vysokým ratingom (investičný stupeň) a má flexibilnú stratégiu v rámci
širokého rozsahu emitentov dlhopisov na rôznych trhoch. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia v EUR.
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Pioneer Funds - Euro Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné, prevažne vládne, ale čiastočne aj korporátne dlhopisy s rôznymi dobami splatnosti
denominované v eure. Tento fond je jedným z najväčších dlhopisových fondov v Európe. Fond investuje predovšetkým do
dlhopisov s vysokým ratingom. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia.

Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné dlhopisy v EUR vydané kvalitnými európskymi spoločnosťami (s vysokým ratingom)
a čiastočne môže investovať aj do vládnych dlhopisov a dlhopisov emitentov z rozvíjajúcich sa krajín. Fond je vhodný ako
základ dlhopisového portfólia v EUR.

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné dlhopisy s investičným stupňom prakticky v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene,
najmä však v menách členských štátov OECD. Fond má aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na dlhopisových
trhoch a môže investovať do širokého rozsahu emitentov. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia.

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný prioritne na kvalitné dlhopisy predovšetkým v USD. Môže investovať do vládnych
a korporátnych dlhopisov s rôznymi dobami splatnosti a má flexibilnú stratégiu. Až 20% aktív môžu tvoriť dlhopisy s nižším ako
investičným stupňom. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia v USD.

Pioneer S.F. - Euro Curve 1 - 3year
Ide o dlhopisový fond zameraný na dlhopisy denominované v eure a vydané štátmi, samosprávami a ďalšími emitentmi, ktorých
zostatková životnosť je medzi 1 rokom a 3 rokmi. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia v EUR.

Pioneer S.F. - Euro Curve 7 - 10year
Ide o dlhopisový fond zameraný na dlhopisy denominované v eure a vydané štátmi, samosprávami a ďalšími emitentmi, ktorých
zostatková životnosť je 7 až 10 rokov. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia v EUR s dlhším investičným
horizontom.

DLHOPISOVÉ FONDY A OSTATNÉ
Pioneer Fund Solution – Conservative
Podfond sa snaží dosahovať výnosy so sekundárnym cieľom kapitálového zhodnotenia zo strednodobého až dlhodobého
horizontu investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov, ako aj do
ľubovoľných dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, vydaných vládnymi aj mimovládnymi emitentmi na celom svete, ktoré
môžu byť cenné papiere s investičným stupňom alebo nižším ako investičným stupňom, ktoré ponúkajú možnosti vyplácania
nadpriemerných výnosov. Fond je vhodný ako samostatné riešenie pre klientov s vhodným rizikovým profilom.

Pioneer Funds - Absolute Return Multi - Strategy
Ide o fond, ktorý sa snaží dosahovať kladné výnosy vo všetkých trhových podmienkach investovaním predovšetkým do
diverzifikovaného portfólia, pozostávajúceho z akcií ako aj akéhokoľvek druhu dlhopisov s rôznymi splatnosťami a vydanými
vládnymi a mimovládnymi emitentmi. Fond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a až 25% svojich aktív do
konvertibilných dlhopisov. Fond môže investovať na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond je vhodný ako investícia s najväčšou váhou
v portfóliu.

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný prioritne dlhopisy, ktoré boli vydané v krajinách, ktoré sa všeobecne považujú za rozvíjajúce sa
alebo kde sa úverové riziko krajín spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Prioritnou menou je USD alebo iné meny členských štátov
OECD. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia.

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
Ide o dlhopisový fond zameraný prioritne na dlhopisy vydané v krajinách, ktoré sa všeobecne považujú za rozvíjajúce sa, alebo
kde sa úverové riziko krajín spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Fond investuje najmä do dlhopisov denominovaných v miestnych
menách vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia
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Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term
Ide o dlhopisový fond zameraný prioritne dlhopisy s krátkodobým investičným horizontom (zvyčajne 1 – 3 roky), dlhopisov z
rozvíjajúcich sa trhov denominovaných v amerických dolároch a iných menách krajín OECD alebo do dlhopisov, ktorých
úverové riziko sa spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Celková expozícia voči menám rozvíjajúcich sa trhov nikdy nesmie prekročiť
25% aktív Podfondu.

Pioneer Funds - Euro High Yield
Ide o dlhopisový fond zameraný na rizikovejšie dlhové cenné papiere s vysokým výnosom, denominované v eure. Fond
investuje do diverzifikovaného portfólia vládnych alebo korporátnych dlhopisov a taktiež do hypotekárnych záložných listov,
konvertibilných dlhopisov a sčasti aj do prioritných akcií po celom svete. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia.

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
Ide o dlhopisový fond zameraný na dlhové cenné papiere denominované najmä v eure. Až 90% aktív fondu môžu tvoriť
dlhopisy s ratingom nižším ako s investičným stupňom. Fond je aktívne riadený, má flexibilnú stratégiu a je vhodný ako základ
konzervatívneho portfólia v EUR.

Pioneer Funds - Global High Yield
Ide o dlhopisový fond zameraný na dlhopisy s vysokým výnosom (s nízkym ratingom – pod investičným stupňom) z celého
sveta. Môže investovať do vládnych aj korporátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov alebo do konvertibilných
dlhopisov. Fond je vhodný ako doplnok dlhopisového portfólia.

Pioneer Funds - Strategic Income
Ide o dlhopisový fond zameraný na dlhové cenné papiere denominované v akejkoľvek mene, devízové riziko však môže zaistiť
do EUR alebo USD. Fond investuje najmä do širokého portfólia dlhopisov, vrátane hypotekárnych záložných listov. Je vhodný
ako základ dlhopisového portfólia v USD.

Pioneer Funds - U.S. High Yield
Ide o dlhopisový fond zameraný prioritne na dlhopisy s nižším ako investičným stupňom, vrátane hypotekárnych záložných
listov a čiastočne aj prioritných akcií emitentov so sídlom alebo hlavnými obchodnými aktivitami v USA. Fond je vhodný ako
doplnok dlhopisového portfólia v USD.

BALANCOVANÉ FONDY
Pioneer Fund Solution – Balanced
Tento Podfond sa usiluje o dosiahnutie zhodnotenia kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním
do diverzifikovaného portfolia. Investuje predovšetkým do otvorených podielových fondov sledujúc rôznorodý rozsah
investičných stratégií . Môže investovať až 65% svojich aktív do akcií a s akciami súvisiacich nástrojov, nástrojov peňažného
trhu, dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov a vkladov na požiadanie s maximálnou dobou trvania 12 mesiacov a do
certifikátov na úrokové sadzby. Podfond môže investovať až 20% svojich aktív do vhodných certifikátov na komoditné indexy.
Fond je vhodný ako samostatné riešenie pre klientov s vhodným rizikovým profilom.

Pioneer Funds - Flexible Opportunities
Ide o zmiešaný fond, ktorý investuje predovšetkým do akcií, nástrojov peňažného trhu a dlhopisov vrátane konvertibilných
dlhopisov. Fond môže investovať až 15% svojich aktív do nástrojov spojených s komoditami. Benchmark fondu je nastavený na
pomer 60/40 (akcie/dlhopisy). Fond je vhodný aj ako investícia s najväčšou váhou v portfóliu.

Pioneer Funds - Global Multi - Asset
Ide o zmiešaný fond, ktorý investuje predovšetkým do akcií, do nástrojov peňažného trhu a dlhopisov vrátane konvertibilných
dlhopisov. Fond môže investovať až 15% svojich aktív do nástrojov spojených s komoditami. Benchmark fondu je nastavený na
pomer 60/40 (akcie / dlhopisy). Fond je vhodný aj ako investícia s najväčšou váhou v portfóliu.
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Pioneer Funds - Real Asset Target Income
Podfond sa snaží dosahovať výnosy so sekundárnym cieľom kapitálového zhodnotenia zo strednodobého až dlhodobého
horizontu investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov, ako aj do
ľubovoľných dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, vydaných vládnymi aj mimovládnymi emitentmi na celom svete, ktoré
môžu byť cenné papiere s investičným stupňom alebo nižším ako investičným stupňom, ktoré ponúkajú možnosti vyplácania
nadpriemerných výnosov. Fond je vhodný aj ako investícia s najväčšou váhou v portfóliu.

Pioneer Funds - Global Multi Asset Target Income
Tento Fond je zameraný na dividendový výnos, jeho vedľajším cieľom je v strednom až dlhom období zhodnocovanie kapitálu.
Investuje primárne do diverzifikovaného portfólia zloženého z akcií a akciových inštrumentov, vládnych i nevládnych dlhopisov
a dlhopisových inštrumentov. Fond môže ďalej investovať tiež do neregulovaných fondov, inštrumentov peňažného trhu a do
zaistených inštrumentov. Fond je vhodný aj ako investícia s najväčšou váhou v portfóliu.

AKCIOVÉ FONDY
Pioneer Funds - Core European Equity
Ide o akciový fond, ktorý investuje do širokého portfólia akcií firiem, ktorých hlavné pôsobenie alebo sídlo je v Európe. Portfólio
obsahuje 40 – 120 titulov akcií európskych spoločností. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - Top European Players
Ide o akciový fond zameraný na popredné európske spoločnosti. Investuje do užšieho portfólia približne 30 – 40 akcií stredne
veľkých a veľkých európskych spoločností. Nie je sektorovo špecifický a môže investovať do širokého spektra priemyselných
odvetví na základe fundamentálnych analýz. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - Euroland Equity
Ide o európsky akciový fond. Približne 3/4 jeho kapitálu sa investuje do spoločností, ktorých sídlo alebo hlavné podnikateľské
aktivity sa vykonávajú v krajinách eurozóny. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - European Equity Value
Ide o európsky akciový fond, ktorý je zameraný na akcie spoločností, ktorých akcie sa predávajú na trhu za odôvodnené ceny
alebo za ceny nižšie ako je ich vnútorná hodnota – t.j. investuje najmä do tzv. podhodnotených akcií v Európe. Fond je vhodný
ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - European Research
Ide o európsky akciový fond zameraný na európske spoločnosti. Investičný proces v rámci fondu je podporovaný
fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - European Potential
Ide o európsky akciový fond, ktorého cieľom je investovať do spoločností s malou trhovou kapitalizáciou (malé firmy) na základe
ich fundamentálnych výsledkov. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
Ide o luxemburský „klon“ fondu Pioneer Fund - najstaršieho fondu skupiny Pioneer Investments. Pioneer Fund bol založený
v USA roku 1928 a v súčasnosti ide o tretí najstarší podielový fond na svete. Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund vyznáva
rovnakú investičnú stratégiu ako pôvodný fond Pioneer Fund - investuje predovšetkým do akcií najväčších amerických
spoločností – tzv. „blue chips“ a využíva metódy vyvíjané investičnými manažérmi od roku 1928. Ide o diverzifikované portfólio
starostlivo vyberaných cenných papierov (cca 100 titulov) emitovaných spoločnosťami, ktoré sa nesnažia za každú cenu
dosahovať nadpriemerný rast výnosov a ziskov a ktorých cenné papiere však napriek tomu ponúkajú istú prémiu. Fond je
vhodný ako základ akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - North American Basic Value
Ide o americký akciový fond, ktorý v sebe zahŕňa 30-40 akcií popredných veľkých spoločností. Investuje do spoločností, ktoré
majú svoje sídlo alebo ktoré vyvíjajú aktivity najmä v severnej Amerike. Fond však môže investovať maximálne 30% do
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spoločností mimo Severnej Ameriky a maximálne 10% na rozvíjajúcich sa trhoch. Investuje na základe hodnotovej analýzy
vyhľadáva tituly s vysokým dividendovým výnosom. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - U.S. Research Value
Ide o americký akciový fond, ktorý investuje do starostlivo vybraných a rozumne ocenených cenných papierov. Fond investuje
na základe hodnotového aj kvantitatívneho výskumu a vyhľadáva atraktívne ocenené cenné papiere, ktoré sa predávajú so
zľavami vzhľadom na ich vnútornú hodnotu. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - U.S. Research
Ide o americký akciový fond, ktorý využíva špeciálne zostavený tím analytikov, ktorí majú za úlohu vyhľadávať atraktívne
príležitosti na investovanie. Investiční analytici využívajú aktívny investičný proces, ktorý sa opiera o vlastný fundamentálny
výskum. Nie je orientovaný na určitý sektor. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth
Ide o akciový fond zameraný prioritne na spoločnosti z USA a využíva „rastový“ štýl riadenia a hľadá príležitosti u emitentov s
nadpriemerným potenciálom rastu výnosov. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value
Ide o akciový fond zameraný na stredne veľké americké spoločnosti, ktoré sa svojou veľkosťou kapitalizácie nelíšia od
spoločností zastúpených v Indexe Russell Midcap Value. Fond využíva hodnotový štýl riadenia, t.j. vyhľadáva akcie, ktoré sa
predávajú za odôvodnené ceny alebo so zľavami vzhľadom na ich vnútornú hodnotu. Fond môže tiež investovať maximálne
25% svojich aktív do neamerických spoločností. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia v USD.

Pioneer Funds - Global Equity Target Income
Ide o globálny akciový fond, ktorý investuje do portfólia akcií spoločností z celého sveta (predovšetkým vyspelých krajín). Nie je
sektorovo špecifický a riadi sa na základe fundamentálnych analýz. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia

Pioneer Funds - Global Select
Ide o globálny akciový fond, ktorý investuje do portfólia akcií spoločností z celého sveta (predovšetkým vyspelých krajín). Fond
využíva prístup zdola nahor (tzv. stock picking – výber atraktívnych titulov spoločností na základe vlastných analýz) a investuje
do množstva priemyselných odvetví. Fond môže využívať aj derivačné nástroje na riadenie expozície do meny, krajiny alebo
trhu. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - Global Ecology
Ide o globálny akciový fond, ktorý investuje do akcií spoločností, ktoré vyrábajú alebo produkujú environmentálne neškodné
výrobky alebo technológie, alebo ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho životného prostredia. Medzi takéto
spoločnosti patria spoločnosti, pôsobiace v oblasti kontroly znečistenia, alternatívnej energie, recyklovania, spaľovania odpadu,
čistenia odpadových vôd, čistenia vody a biotechnológie. Fond je sektorovo zameraný a je vhodný ako doplnok akciového
portfólia.

Pioneer Funds - European Equity Target Income
Podfond sa snaží dosahovať výnosy so sekundárnym cieľom kapitálového zhodnotenia v strednodobom až dlhodobom
horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií v Európe a ktoré ponúkajú vyššie ako priemerné
vyhliadky dividend. Podfond môže predávať krátkodobé opcie s právom kúpy z vybraných akcií, ktoré vlastní. Podfond môže
predávať aj opcie s právom kúpy z akcií, ktoré sa majú nakúpiť v budúcnosti za cieľové ceny, ktoré sú pod súčasnou trhovou
úrovňou. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.

Pioneer Funds - Russian Equity
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do
diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné
sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Japanese Equity
Ide o akciový fond, ktorý investuje prioritne do spoločností založených v Japonsku alebo spoločností, ktoré pôsobia alebo
odvádzajú svoj zisk v tejto krajine. Fond získava pridanú hodnotu aj z veľkej diverzifikácie, v portfóliu sa nachádza okolo
200 - 300 spoločností. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.
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Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity
Ide o akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo alebo svoje zisky odvádzajú najmä
v rozvíjajúcich sa krajinách Pacifickej oblasti, okrem Japonska. Investuje do spoločností krajín ako sú, Hongkong, Taiwan,
Kórea, Čína, India, Singapúr, Indonézia a iných. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Italian Equity
Ide o akciový fond, ktorý investuje prevažne do spoločností založených v Taliansku alebo spoločností, ktoré pôsobia alebo
odvádzajú svoj zisk v tejto krajine. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Ide o európsky akciový fond zameraný na akcie spoločností, ktoré majú svoje sídlo v rozvíjajúcich sa európskych krajinách
a v Stredozemskej oblasti. Investuje do približne 70 - 100 spoločností, ktoré majú svoje sídlo v krajinách ako sú Rusko, Poľsko,
Turecko, Česká republika a iných. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
Ide o akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo alebo svoje zisky odvádzajú najmä
v krajinách, ktoré sa všeobecne považujú za krajiny rozvíjajúcich sa trhov. Investuje do spoločností v krajinách ako sú Brazília,
Rusko, Čína, Kórea, Južná Afrika, Taiwan, Indonézia, India, atd. a má flexibilnú stratégiu. Fond je vhodný ako doplnok
akciového portfólia.

Pioneer Funds - China Equity
Ide o akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo alebo svoje zisky odvádzajú najmä
v krajinách ako sú Čínska ľudová republika a Hong Kong. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Latin American Equity
Ide o akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo v krajinách Latinskej Ameriky, ako
Brazília, Mexiko, Peru, Chile. Neexistuje žiadne obmedzenie, aký podiel aktív môže byť investovaný do určitej krajiny. Fond je
vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Funds - Indian Equity
Ide o akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo v Indii alebo v Indii vykonávajú
prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti. Fond je vhodný ako doplnok akciového portfólia.

Pioneer Fund Solution - Diversified Growth
Tento Podfond sa usiluje o dosiahnutie zhodnotenia kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním do
diverzifikovaného portfólia s cieľom diosiahnúť akciových výnosov, ale so zníženou volatilitou v dlhodobejšom období. Podfond
investuje predovšetkým do otvorených podielových fondov sledujúc rôznorodý rozsah investičných stratégií. Môže investovať
do akcií a s akciami súvisiacich nástrojov, nástrojov peňažného trhu, dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov, vkladov na
požiadanie s maximálnou dobou trvania 12 mesiacov a do certifikátov na úrokové sadzby. Podfond môže investovať až 20%
svojich aktív do vhodných certifikátov na komoditné indexy. Fond je vhodný ako samostatné riešenie pre klientov s vhodným
rizikovým profilom.

KOMODITNÉ FONDY
Pioneer Funds - Commodity Alpha
Fond investuje do rôznych finančných derivátov spojených s komoditnými termínovanými indexmi a do dlhopisov a nástrojov
peňažného trhu. Prostredníctvom týchto derivátov fond investuje do portfólia komodít ako napríklad zemný plyn, ropa,
vykurovací olej, zlato, drahé kovy, dobytok, ošípané, sója a iné. Investuje však aj do komodít s malými zásobami a väčším
potenciálom výnosu. Fond môže uzatvárať aj tzv. krátke pozície, čo mu môže umožniť kladné výnosy aj pri poklese na
komoditnom trhu. Tento fond je vhodný pre skúsených individuálnych investorov s dlhodobým investičným horizontom,
vzhľadom k úzkej špecializácii fondu a navyše vysoko volatilnej povahe komoditných trhov. Fond je vhodný aj ako investícia
s najvyššou váhou v portfóliu.
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Pioneer S.F. - EUR Commodities
Ide o komoditný fond, ktorý sa snaží sledovať na základe prispôsobenia meny výkonnosť reprezentatívneho komoditného
indexu - benchmarku (výnos a volatilita) zaistenú eurom. Reprezentatívny index benchmarku (napr. Dow Jones-UBS
Commodity Index) je typicky založený na cenách forwardových kontraktov pre komodity zo sektora energie,
poľnohospodárstva, živočíšneho sektora a priemyselných kovov. Druhú časť portfólia - minimálne 51% - môžu tvoriť najmä
dlhopisy a nástroje peňažného trhu. Fond je vhodný pre skúsených investorov s dlhodobým investičným horizontom, vzhľadom
k úzkej špecializácii fondu a navyše vysoko volatilnej povahe komoditných trhov. Fond je vhodný aj ako investícia s najvyššou
váhou v portfóliu.

Poznámka:
Dokument „Popis fondov“ slúži na základnú a rýchlu orientáciu v ponuke podfondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F. skupiny Pioneer Investments v SR. Úplné
znenie, presnejší popis a investičné stratégie jednotlivých podfondov môžete nájsť v platnom Prospekte a Zjednodušenom prospekte Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer
S.F. na www.pioneerinvestments.sk .
Rizikové upozornenie - Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer P.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými
podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Nie všetky rodiny fondov a podfondov sú k dispozícii vo všetkých jurisdikciách. Poraďte sa so svojím
finančným sprostredkovateľom. Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločností Pioneer Global Asset Management S.p.A. Predmetné oznámenie
nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí
a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku. Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania
aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera
očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu
očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie
portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú
uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf. Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších
poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným
prospektom .zahraničných fondov, ktorý možno získať zadarmo na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 004 210, na internetových stránkach
www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými
obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených
kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.
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