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5 motive pentru a investi

Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate
Bond 2016
1 Investiţie pe pieţe cu potenţial: pieţe emergente
2 Distribuţie de dividend anual ţintă de 4,5%*
3 Portofoliu diversificat
4 Strategie de investiţii de tip ‘’Buy & Hold’’
5 Experienţa administratorilor de fond de la Pioneer Investments

Este un fond de tip închis având o perioadă de subscriere limitată (25 Aprilie 2011 – 3 Iunie 2011) şi maturitate la
30 Decembrie 2016.
Investeşte aproximativ 25% în obligaţiuni corporatiste din pieţe emergente din clasa Investment Grade şi 75% in
obligaţiuni corporatiste din pieţe emergente din clasa Non Investment Grade.

1. Investiţia se face în pieţe cu potenţial mare de
creştere – pieţe emergente.
Avantaje Pieţe Emergente
În ultimii zece ani PIB-ul ţărilor emergente a crescut într-un ritm mai
accentuat decât cel al SUA.
În general pieţele emergente au datorii publice mai mici decât ţările
industrializate, oferindu-le astfel flexibilitate în adoptarea politicilor
economice.
Se preconizează că până în anul 2030 vor ajunge printre cele mai
dezvoltate din lume.
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Pe termen lung pieţele emergente vor atrage capital din pieţele
dezvoltate – întărind astfel monedele naţionale.
Cererea internă se va aprecia odată cu creşterea veniturilor
populaţiei.
Forţa de muncă este tânără şi bine pregătită.

2. Plata unui dividend anual ţintă de 4,5%*, iar la
maturitate (Decembrie 2016) investorii vor primi
distribuirea întregului capital rezultat la scadenţa
obligaţiunilor împreună cu aprecierea generată
din investiţii.
Fondul urmăreşte să ofere dividende anuale de 4,5%* şi un câştig
suplimentar la maturitate prin aprecierea generată de investiţii.

* Managementul companiei îşi rezervă dreptul de a adapta valoarea dividendului în orice moment, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile de
piaţă.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile despre risc furnizate în această
broşură şi în prospect.
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3. Portofoliu diversificat de obligaţiuni.
Portofoliul va fi format dintr-un număr de aproximativ 70-80 de
obligaţiuni având un rating mediu BB.
Investiţia va fi de aproximativ 25% în obligaţiuni corporatiste din
pieţe emergente din domeniul Investment Grade şi 75% în obligaţiuni
corporatiste din pieţe emergente din domeniul Non Investment Grade.
Fondul este denominat în Euro, expunerea pe alte valute va fi acoperită
prin tehnici specifice de management al riscului valutar.
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Activele investite în alte valute decât valuta fondului sunt supuse fluctuaţiilor
cursurilor de schimb.
Valorile de piaţă ale instrumentelor financiare într-un fond pot să crească sau să
scadă în raport cu preţurile la care au fost achiziţionate. În cazul în care investitorul
vinde unităţi ale fondului într-un moment în care piaţa valorilor mobiliare a scăzut
sub nivelul înregistrat în momentul în care unităţile de fond au fost cumpărate,
investitorul nu va primi rambursarea integrală a banilor iniţial investiţi în activele
fondului.
Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării
obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase în investiţie
fiind, de regulă, proporţionale cu riscul. Performanţele anterioare ale fondului nu
reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune înainte de
a investi în acest fond.
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4. Utilizarea strategiei de investiţii “Buy & Hold”.
Fondul achiziţionează obligaţiunile în momentul lansării sale şi de
obicei le ţine până la maturitate. Maturitatea obligaţiunilor coincide
în general cu cea a fondului.
Astfel se poate defini încă de la lansare randamentul atractiv.
Echipa de administrare monitorizează constant obligaţiunile din
portofoliu şi piaţă.

Societatea de administare

Pioneer Investments

Perioadă subscriere

25.04 – 3.06.2011

Lansare fond

7.06.2011

Maturitate

30.12.2016

Calcul preţ unitate fond

bi-lunar

Valută

EUR

Suma minimă subscriere

1.000 EUR

Perioadă recomandată de
investire

5 ani (până la lichidare pe 30.12.2016)

Comisioane
Comision subscriere

2,5%

Comision răscumpărare

1,5% la vânzarea înainte de maturitate.
Acest comision reintră în Fond şi implicit în
beneficiul celorlalţi investitori

5. Echipă experimentată de manageri de portofoliu
a Pioneer Investments.
Echipa de administrare şi analiză are o experienţă medie de 13 ani în
domeniul managementului obligaţiunilor.
Pioneer Investments administrează portofolii de obligaţiuni în valoare
de 126 miliarde USD dintre care aproximativ 8 miliarde investite în
fonduri de obligaţiuni de tip High Yield şi din Pieţe Emergente.

Prospectul fondului: Informaţii complete sau documente privind Fondul - regulile fondului, prospectul de emisiune, rapoarte - se pot
obţine de la sediul societăţii de administrare, de la sucursalele distribuitorului autorizat - UniCredit Ţiriac Bank S.A., cât şi de pe site-ul
www.pioneerinvestments.com. Pioneer Investments este o marcă comercială a Pioneer Asset Management Global SpA grup de companii.
Fondul Pioneer Funds este administrat de Pioneer Asset Management S.A. cu sediul în Rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxemburg, Marele Ducat
de Luxemburg, capital social: EUR 12.050.000, Înregistrat în Luxembourg no R.C. Section B 57 255, membru al UniCredit Banking Group, înregistrat
în Registrul Grupurilor Bancare sub codul No. 3135.1. Telefon: + 352.42120.1, Fax: + 352.42120.8300, www.pioneerinvestments.com. UniCredit
Ţiriac Bank S.A. este o companie înregistrată conform legilor din România cu sediul în Strada Gheţarilor, Nr. 23-25, RO 014106, Bucureşti, Sector 1,
România, tel. 021 200 20 00, fax. 021 200 14 12, email: office@unicredittiriac.ro.
Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016 (“Sub-Fondul”) este un sub-fond al Fondului Pioneer (“Fondul”), un fond de investiţii
(Fonds Commun de Plasament), cu mai multe sub-fonduri separate emise în temeiul legii Marelui Ducat al Luxemburgului. Pioneer Funds
este înregistrat în registrul CNVM, secţiunea Fonduri deschise de investiţii din state membre cu nr. CSC06FDIMLUX0033, conform atestatului
CNVM nr. 36/212.04.2011. Depozitarul şi agentul plătitor pentru Pioneer Funds este Societe Generale Bank&Trust cu sediul in Avenue Emile Reuter,
11, L-2420 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, tel.: + 352 47 93 11 1, www.sgbt.lu

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile despre risc furnizate în această
broşură şi în prospect.

