Společnost AKRO prodlužuje akci bez vstupního poplatku!

Nadále můžete investovat do AKRO akciového fondu nových ekonomik bez vstupního
poplatku. Nakupte v období od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018, včetně, a ušetřete až 5 % z vámi
investované částky. Rozhodným okamžikem pro výši poplatků je den připsání finančních
prostředků̊ na účet fondu. Po uplynutí uvedeného období́, tj. s účinností od 1. 5. 2018, bude při
vydávání podílových listů předmětného fondu opět uplatňována vstupní přirážka dle aktuálního
Sazebníku poplatků.
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Kumulativní výkonnost za uvedené
období k 31.1.2018 (%):

1 měsíc (od počátku roku 2018)
3 měsíce
1 rok
3 roky
5 let
od 1. 5. 2005*

1,25
1,17
13,28
35,09
59,52
60,96

Průměrná roční výkonnost za
uvedené období k 31.1.2018 (% p.a.):

1 rok
3 roky
5 let
od 1. 5. 2005*

13,28
10,54
9,79
3,83

*změna investiční strategie fondu

V případě vašeho zájmu nám napište na mail akro@akro.cz, zavolejte na tel: 234 261 600
nebo nás navštivte osobně.
UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné
informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na
kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených
podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná
pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením
klíčových informací pro investory vybraného fondu.
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