Фондовете на
Pioneer Investments
Вашето инвестиционно решение

пълна гама инвестиционни продукти

Доход

Подфондовете на "Фондове Пайъниър" (ФП) и "Пайъниър П.Ф." (П.Ф.) се предлагат в България
от УниКредит Булбанк.

ФП - Акции Източна Европа
ФП - Акции на развиващи се пазари
ФП - Акции Велик Китай
ФП - Акции от Тихоокеанския регион без Япония
ФП - Американски акции с малка капитализация
ФП - Европейски компании с малка капитализация
ФП - Американски акции със средна капитализация
ФП - Европейски акции опортюнистичен
ФП - Японски акции
ФП - Водещи европейски компании
ФП - Американски акции с голяма капитализация - ръстов
ФП - Глобален селективен
ФП - Световни акции
ФП - Американски фонд Пайъниър
ПФ - Глобален прогресивен
ПФ - Глобален динамичен плюс
ПФ - Глобален динамичен
ПФ - Глобален дефанзивен плюс
ФП - Облигации от развиващи се пазари
ФП - Американски корпоративни високодоходни облигации
ПФ - Глобален дефанзивен
ПФ - Евро защитен
Фондове в акции
ФП - Международни облигации
Балансирани фондове
ФП - Стратегически приход
Фондове в облигации
ФП - Европейски корпоративни облигации
Фондове пълна възвръщаемост
ФП - Eвропейски облигации
Фондове паричен пазар
ФП - Пълна възвръщаемост динамичен
ФП - Краткосрочен в щатски долари
ФП - Краткосрочен в евро

Инвестиционен хоризонт/риск

Не отлагайте решението си да инвестирате.
Посетете най-близкия филиал на банката или позвънете на

безплатниЯ телефон 0 800 14 000.
С Проспекта и Правилата за управление на "Фондове Пайъниър" и "Пайъниър П.Ф." (фондовете), както и с
друга допълнителна информация за инвеститорите относно подфондовете, предлагани в България, можете
да се запознаете във филиалите на УниКредит Булбанк. С тези документи, както и с друга информация за
фондовете можете да се запознаете и на www.pioneerinvestments.cz/bg.
Предупреждение до инвеститорите за възможните рискове:
Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност.
Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат без гаранция за печалба и при същес
твуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във
фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.

