
 

Dokument s klíčovými informacemi 

 

 Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem s 
cílem pomocí vám porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.  
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Název produktu: PI Solutions – AMUNDI REALTI (Podfond) – Kategorie K  
Kód ISIN: LU2185967978 
Výrobce PRIIP: Amundi Luxembourg S.A. („Manažer“) 

Kontaktní údaje:  www.amundi.com - Další informacezískáte na telefonním čísle +352 26 86 80  
Kompetentní orgán výrobce PRIIP: Commission de Surveillance du Secteur Financier. Členský stát: Lucemburk 

Poslední aktualizace dne: 09/12/2021 

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížně pochopitelný. 

Co je tento produkt? 

Typ: 
Podfond (nebo níže jen „Produkt“) je podfondem PI Solutions („Fond“), investiční společnosti s proměnným základním kapitálem 
(société d'Investissement à Capital Variable – SICAV), který podléhá části II lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 
(„zákon z roku 2010“).   Fond je kvalifikován jako alternativní investiční fond („AIF“) ve smyslu lucemburského zákona ve smyslu 
směrnice o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic („AIFMD“). Podfond je kvalifikován jako evropský fond 
dlouhodobých investic („ELTIF“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských 
fondech dlouhodobých investic („nařízení ETLIF“).  
 
Cíle: 
Cílem Podfondu je během doporučeného období držby vytvořit hospodářský výnos kombinující rozdělení dividend nebo kapitalizaci 
a kapitálový výnos z přehodnocení jeho aktiv, která jsou převážně přidělena na nemovitosti (minimálně 51 % na nekótované 
nemovitosti). Investiční strategií Podfondu je vybudovat portfolio s převahou nemovitostních aktiv prostřednictvím (i) přímých nebo 
nepřímých investic do nekótovaných nemovitostních aktiv (ii) investic do kotovaných realitních společností, doplněných o finanční 
aktiva, včetně nekótovaných dluhových cenných papírů. V souladu se svou povahou coby ELTIF se Podfond zaměří na 
nemovitostní aktiva a nekótované dluhové nástroje vydané kvalifikovanými společnostmi v portfoliu ve smyslu nařízení o ELTIF (dále 
jen „podnik kvalifikovaný pro portfolio“), jak to umožňuje nařízení ELTIF a zákon z roku 2010. Podfond bude investovat převážně v 
členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP). Upřednostňovaným investičním sektorem Podfondu jsou zejména 
komerční nemovitosti nacházející se v kterékoli zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP). 
Investiční rozhodování je založeno na kritériích, která jsou předpokladem dobré perspektivy návratnosti a ocenění. Investice se 
budou týkat zejména nemovitých aktiv, která mají být postavena nebo ve výstavbě, v různých fázích pronájmu, jakož i již 
postavených nemovitostních aktiv. Produkt může využívat financování pomocí dluhu, přičemž maximální poměr zadlužení, jak 
přímého, tak nepřímého, od finančních a nefinančních subjektů, je vždy nižší nebo roven 30 % kapitálu Podfondu. Forwardové 
finanční nástroje mohou být použity výhradně pro účely zajištění. 
 
Zamýšlení retailoví investoři:  
Podfond je určen k prodeji retailovým investorům, kteří (i) mají dostatečné zkušenosti a teoretické znalosti o tomto typu produktu. 
(ii)obdrželi investiční poradenství od svého distributora a (iii)mohou přijmout riziko ztráty celého investovaného kapitálu. Produkt 
není vhodný pro retailové investory, kteří nejsou schopni takovéto nelikvidní dlouhodobé investice. Minimální investice činí 10 000 
EUR. Tento Produkt není určen k využití obyvateli nebo občany Spojených států amerických a „osobami v USA“. 
 
Pojištění: přínosy a náklady: Nevztahuje se 
 

Jaká jsou rizika a jakého výnosu mohu dosáhnout? 

       Nižší riziko                                                          Vyšší riziko 

 

1. 2 3 4 5 6 7 

 
               Nižší výnos                                                           
Potencionálně vyšší výnos 
Souhrnný ukazatel rizika („SRI“) je vodítkem pro úroveň 
rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými produkty. 
Ukazuje, jak pravděpodobné je, že produkt přijde o peníze v 
důsledku pohybů na trzích nebo proto, že nebude schopni 
vám zaplatit.  

Tomuto Produktu jsme na škále do 7 přiřadili klasifikaci 4, což 
znamená střední kategorii rizika. To hodnotí potenciální ztráty 
spojené s výkonností produktu v budoucnu na střední úrovni, 
přičemž špatné podmínky na trhu by mohly ovlivnit schopnost 
Produktu vyplácet.  

SRI předpokládá, že si produkt ponecháte po celou doporučenou 

 
 
Rizika a výkonnost Produktu jsou konkrétně spojeny s: 

• dlouhodobou povahou investic; 

• kolísáním na trhu s nekótovanými nemovitostmi, včetně 
budov získaných před leasingem; 

• kolísáním tržní hodnoty kótovaných realitních společností 
a finančních aktiv;  

• riziky spojenými s půjčkami soukromým společnostem; 

• pákovým efektem, který může zvýšit pozitivní nebo 
negativní výkonnost Produktu;  

• měnovým rizikem pro aktiva neoznačená v eurech nebo 
aktivy nacházejícími se mimo eurozónu.  

 
Mezi materiální rizika, která ukazatel rizika nezachycuje, 
patří: 

• riziko likvidity; 

• rizika související s kolísáním úrokových sazeb, 

• rizika protistrany (selhání účastníka trhu nebo v případě 
správy nemovitostí nájemců nebo poskytovatelů služeb); 

 

http://www.amundi.com/
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dobu držení minimálně 10 let.  Produkt má podstatné riziko 
likvidity.  

Současná kategorie rizika nepředvídá budoucí úroveň rizika a 
bude se v průběhu času vyvíjet. Ani nejnižší kategorie rizika však 
neznamená investici bez rizik. SRI je založen na zástupném 
indikátoru reprezentujícím aktiva Produktu. Aktualizace SRI budou 
postupně zohledňovat historické údaje o výkonnosti samotného 
Produktu. Podfond je aktivně spravován. Manažer může i nemusí 
investovat do aktiv tvořících benchmark nebo jakýkoli jiný index 
podle svého uvážení a bez konkrétních omezení. 

• provozní rizika, včetně těch, která souvisejí s výstavbou, 
údržbou a správou budov; 

• rizika související s koncentrací aktiv a jejich konkrétními 
vlastnostmi. 

 

 

 

 
Specifická kategorie rizika K: Mějte na paměti měnové riziko. 
Můžete obdržet platby v měně, která se liší od vaší referenční 
měny, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném 
kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše 
uvedeném ukazateli zohledněno.  

 

SRI nebere v úvahu daňové zacházení s Produktem v 
závislosti na finanční a daňové situaci retailového investora. 

Tento Produkt nezaručuje zachování kapitálu ani žádný 
výnos z kapitálu při rizicích a kolísání trhu. Mohli byste 
přijít o celý investovaný kapitál nebo jeho část. 

Scénáře výkonnosti 

Různé scénáře ukazují, jaká by mohla být výkonnost vaší investice v průběhu doporučeného investičního období. Můžete je 
porovnat se scénáři jiných produktů. 
 

 *minimální doporučená doba držení  

Scénáře  Investice 10 000 EUR  1 rok 5 let 10 let * 

Zátěžový 
scénář 

Kolik byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů  5 446 € 5 286 € 4 050 € 

Průměrný roční výnos  -45,5 % -12,0 % -8,6 % 

Nepříznivý 
scénář  

Kolik byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 8 727 € 8 665 € 9 257 € 

Průměrný roční výnos -12,7 % -2,8 % -0,8 % 

Umírněný 
scénář 

Kolik byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 9 911 € 11 414 € 13 616 € 

Průměrný roční výnos -0,9 % 2,7 % 3,1 % 

Příznivý scénář  
Kolik byste mohli získat zpět po vynaložení nákladů 10 997 € 14 689 € 19 566 € 

Průměrný roční výnos 10,0 % 8,0 % 6,9 % 

V této tabulce jsou zobrazeny peníze, které byste mohli získat zpět během doporučené doby držení při různých scénářích za 
předpokladu, že investujete 10 000 EUR.  

Nařízení stanoví, že scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických údajů o výkonnosti Produktu nebo 
reprezentativního proxy indikátoru v případě, že historická data samotného Produktu nebudou po dostatečně dlouhou dobu k 
dispozici. Historická data použitá pro referenční období nezaznamenala žádnou významnou krizi. Upozorňujeme, že dřívější 
výkonnost není ukazatelem budoucích výnosů. 

Prezentované scénáře nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jaká je situace na trhu a jak dlouho 
si investici/Produkt ponecháte. Zátěžový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při extrémních okolnostech na trhu. Uvedené 
hodnoty jsou vypočteny jako netto ze všech nákladů uvedených v části„Jaké jsou náklady?“. V údajích nejsou zohledněny náklady 
na vašeho poradce nebo distributora či vaše osobní daňová situace, která může rovněž ovlivnit částku, kterou obdržíte zpět. Jsou 
zobrazeny s dividendami reinvestovanými do investice. Výkonnost Produktu se mění v závislosti na situaci na trzích s nemovitostmi, 
a to jak kótovaných i nekótovaných, a také na dalších finančních aktivech, včetně nekótovaných dluhových trhů, přičemž není v 
průběhu času konstantní. 

Co se stane, pokud společnost Amundi Luxembourg S.A. nemůže uskutečnit výplatu?  

 
Aktiva Podfondu a výrobce Produktu jsou segregována, takže selhání výrobce produktu by nemělo mít dopad na schopnost 

Podfondu uskutečnit výplatu. 

Co se týče Société Générale Luxembourg coby depozitáře Fondu odpovědného za úschovu aktiv Podfondu (dále jen „Depozitář“) 

existuje potenciální riziko nesplacení, pokud dojde ke ztrátě aktiv Podfondu držených Depozitářem či subdepozitářem, kterému byla 

svěřena jejich úschova. Toto výchozí riziko je však omezeno z důvodu pravidel stanovených v článku 19 lucemburského zákona ze 

dne 12. července 2013 o alternativních investičních fondech a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 231/2013, které 

vyžaduje oddělení aktiv mezi Depozitářem a Podfondem. Depozitář je vůči Podfondu nebo investorům Podfondu odpovědný za 

ztrátu ze strany Depozitáře nebo některého z jeho zástupců finančního nástroje drženého v úschově, pokud Depozitář není schopen 

prokázat, že ke ztrátě došlo v důsledku vnější události, která je mimo jeho přiměřenou kontrolu. U všech jiných ztrát je Depozitář 

odpovědný v případě jeho nedbalosti nebo záměrného neplnění závazků podle AIFMD. Co se týče Podfondu, Depozitář se v 

současné době smluvně nezprostil odpovědnosti za ztrátu finančních nástrojů smluvním převodem své odpovědnosti na jakéhokoli 

dílčího depozitáře nebo jiného zástupce.  

Pokud Depozitář je protistranou Podfondu ve vztahu k jakýmkoliv investičním transakcím a pokud dojde ke ztrátě aktiv, může hrozit 
riziko neplnění. Jako investor v Podfondu nejste chráněni systémem odměňování investorů. 
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Jaké jsou náklady? 

 
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkově zaplacené náklady na návratnost investice, kterou můžete získat. 
Celkové náklady zahrnují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady samotného 
Produktu po tři různé doby držení. Jsou založeny na datech z výpočtu výkonu umírněného scénáře. Údaje předpokládají vaši 
investici ve výši 10 000 EUR. Údaje jsou pouze odhady a mohou se v budoucnu měnit. 
 
Náklady v průběhu času:  

Osoba, která vám prodává nebo vám radí ohledně tohoto produktu, vám může účtovat jiné náklady. Je-li tomu tak, tato osoba vám 
poskytne informace o těchto nákladech a ukáže vám, jaký dopad budou mít veškeré náklady na vaši investici v průběhu času. 
 

Při investici 10 000 €, vypočtené na základě umírněného scénáře, pokud odstoupíte po: 

                                                                                                                               1 roce                            5 letech                                
10 letech*                                                                                                                                                                                                     

 
Celkové náklady  
 

684 € 1 420 € 2 340 € 

Vliv na výnos (RIY) za rok  
 

7,17 % 3,00 % 2,47 % 

* minimální doporučená doba držení 
 
 
 

Složení nákladů 

 
V následující tabulce jsou uvedeny následující údaje:  
- dopad různých typů nákladů na každý rok na návratnost investice, kterou byste mohli získat na konci doporučené doby držení;  
- význam různých kategorií nákladů, 
- údaje znamenají jakékoli daně, které nebudou Produktu vráceny. 

 
Transakční náklady (průměr posledních tří let Produktu) zahrnují DPH (pokud nejsou předmětem vrácení), převodní cla a daně 
placené úřadům při nakládání s nemovitostními aktivy. 
 

* včetně nevratných provozních nákladů z nemovitostí ve výši 0,25 %. 

 

Tato tabulka ukazuje dopad na návratnost za rok 

Jednorázové 
náklady 

Vstupní náklady (podíl na 
nákupní provizi) 

0,00 % 
Vliv nákladů, které platíte při zadávání investic. Nejvyšší částka, kterou 
zaplatíte. Tato částka může být nižší. 

Výstupní náklady  0,53 % Dopad nákladů na ukončení vaší investice při splatnosti. 

Opakované 
náklady 

Transakční náklady 
portfolia 

0,00 % 
Vliv nákladů na nákup a prodej podkladových investic do produktu. 

Ostatní průběžné náklady 
(*) 

1,94 % 
Vliv nákladů, které si každý rok účtujeme za správu vašich investic a 
nákladů uvedených v Kapitole II. 

Vedlejší 
náklady 

Výkonnostní poplatky 0,00 % Dopad výkonnostního poplatku. 

Odměna za zhodnocení 
kapitálu 

0,00 % Dopad odměny za zhodnocení kapitálu  

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně? 

Požadovaná minimální doba držení: 10 let.  

Tento Produkt s trváním 99 let od jeho vytvoření je postaven na perspektivě dlouhodobého držení nemovitostí. 

 

Princip likvidity:  

Akcionáři, kteří si přejí své akcie zcela nebo zčásti nabídnout ke zpětnému odkupu, musí předložit řádně vyplněný Výstupní formulář 

s roční výpovědní lhůtou (1), na jejímž konci bude mít iniciátor maximálně jeden (1) rok na provedení zpětného odkupu a odkup akcií. 

V případě, že žádosti o zpětný odkup nebyly vyřizovány během období Vypořádání zpětného odkupu, iniciátor konzultuje akcionáře, 

aby jim navrhl jakékoliv vhodné opatření, včetně likvidace podfondu a případně vytvoření multilaterálního obchodního systému. 

Výstupní formulář musí být předložen podle pokynů v tomto formuláři. Výstupní formulář je k dispozici na vyžádání v rámci vaší 

distribuční sítě. Odkupní cena v Den odkupu, kdy bude zpracována žádost o odkup, není Akcionářům v době podání žádosti o odkup 

známa. Výstupní formulář musí obdržet Registrátor nejpozději do 12:00 (lucemburského času) k datu výstupu, aby mohl být tento 

požadavek na výstup v případě jeho přijetí zpracován za Odkupní cenu, která platí v Den odkupu. Buďte opatrní, pro splnění tohoto 
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limitu může vaše distribuční síť nastavit jiný časový limit. 

Omezení týkající se požadavků na vystoupení:  
Během prvních pěti let životnosti Fondu (náběhového období, které může být zkráceno rozhodnutím Manažera) bude k dispozici 

pouze mechanismus párování: když k datu výpočtu čisté hodnoty aktiv („datum NAV“) celkový počet žádostí o vystoupení překračuje 

celkový počet úpisů akcií přijatých iniciátorem, iniciátor nesmí přijmout větší počet požadavků o výstup, než je celkový počet příkazů 

k úpisu, nevyřízené žádosti o výstup se přenášejí do dalšího data NAV při zachování jejich chronologického pořadí. 

Od konce náběhového období, kdy v den NAV celkový počet žádostí o vystoupení překročí celkový počet úpisů přijatých iniciátorem, 

se iniciátor může rozhodnout, že nebude provádět podíl žádostí o vystoupení přesahující celkový počet úpisů akcií, přičemž zbylé 

žádostí o výstup budou převedeny na příští datum NAV při zachování jejich chronologického pořadí. Iniciátor může rovněž 

rozhodnout zpracovat žádosti o výstup nad stanovenou částku úpisu, a to v rámci limitu hodnoty likvidních aktiv uvedeného v článku 

50, odstavce 1 Směrnice UCITS. 

 

Jak mohu podat stížnost? 

Veškeré stížnosti týkající se chování vašeho distribučního zástupce by měly být adresovány tomuto distribučnímu agentovi společně 
s kopií společnosti Amundi Luxembourg S.A. za použití kontaktních údajů uvedených níže. Případné stížnosti týkající se výrobce 
PRIIP nebo samotného Podfondu adresujte písemně výrobci na adrese Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer L-2520 
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg nebo Info@amundi.com. 

 

Další relevantní informace 

 

Klíčové informace pro investory, které jsou zde uvedeny, jsou založeny na odhadu provedeném iniciátorem v souladu s Nařízením 
Evropské komise 2017/653 ze dne 8. března 2017. Tento dokument s klíčovými informacemi nebere v úvahu (i) ujednání o uvedení 
do provozu distribuční sítě Produktu ani (ii) dobu držení specifickou pro distribuční smlouvu, jejímž základem je Produkt (příklad: 
smlouva o životním pojištění). 

Stanovy Fondu, prospekt a poslední výroční a pololetní zpráva budou investorům k dispozici na adrese www.amundi.lu/amundi-
funds a lze je získat v papírové podobě zdarma na vyžádání od Manažera. KID je k dispozici v elektronické podobě a v tištěné 
podobě. 
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