Conseq si ze Zlaté koruny odnáší pět
cenných kovů
Tisková zpráva ze dne 28. května 2015
PRAHA – Finanční akademie Zlaté koruny ocenila v kategorii podílové
fondy zlatem fondy fondů Active Invest, stříbrem investiční program
životního cyklu Horizont Invest a fond Conseq Invest Akciový si
zasloužil bronz. V kategorii penzijního spoření získal Conseq první
místo za produkt Zenit a druhé místo za Globální akciový účastnický
fond. Ocenění převzali zástupci společnosti na galavečeru Zlaté koruny,
který se konal 26. 5. 2015 od 18:30 v TOP HOTELu Praha.
V letošním ročníku ankety Zlatá koruna slavil Conseq Investment
Management opět úspěchy, a to ve velkém stylu. Na medailových pozicích se
umístily nejen investiční produkty, ale i produkty z nabídky doplňkového
penzijního spoření. Úspěch v této katogorii je o to cennější, že Conseq je v
oblasti penzí relativním nováčkem.
Vítězné fondy Active Invest si získaly oblibu široké veřejnosti i odborníků
svojí flexibilitou a dostupností i drobným investorům. Otevřené podílové fondy
Active Invest jsou k dispozici ve třech variantách investiční strategie:
konzervativní, vyvážené a dynamické.
Fondy Active Invest obhospodařují celkem více než 8 mld. Kč a výkonností
v roce 2014 potěšily investory zejména Dynamická (+ 8 %) a Vyvážená
strategie (+ 5 %).
Fondy jsou vhodné téměř pro každého a v každé fázi života - jako alternativa
ke stavebnímu spoření, za účelem spoření prostředků např. na studia dětí či
ke zhodnocení volných prostředků nebo zajištění se na penzi.
Program životního cyklu Horizont Invest nabízí investorům nejen možnost
výběru ze dvou investičních strategií, ale také volbu cílového data jejich
programu. Investiční program přitom automaticky přizpůsobuje složení
portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se klient nachází - čím blíže
cílovému datu, tím větší zastoupení konzervativních fondů a menší
zastoupení akciových fondů. Cílem je, aby investované prostředky na
finančních
trzích
dosahovaly
dlouhodobě
maximálních
výnosů
prostřednictvím akciových investic, zároveň však, aby hodnota investice byla
s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem
akciových trhů.
Podílový fond Conseq Invest Akciový se zaměřuje na investice do akcií
ve střední a východní Evropě. Dynamická strategie a velmi aktivní správa
fondu se dlouhodobě osvědčují - již přes pět let překonává fond výkonnost
svého benchmarku (tržního indexu). Od svého vzniku v roce 2000 zhodnotil
podílníkům jejich investice již o 112,48 % (údaj ke konci května 2015) a
celkem obhospodařuje více než 1,8 mld. Kč.
Penzijní program ZENIT je řízeným programem doplňkového penzijního
spoření se státním příspěvkem, který pro klienty řeší nejen výběr jednotlivých
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účastnických fondů do portfolia programu, ale také přizpůsobuje složení
portfolia životnímu cyklu tak, aby program nabízel co nejoptimálnější poměr
výnosu a bezpečí v jednotlivých fázích spoření. Jako bonus nabízí také
možnost sjednání garance vložených prostředků k cílovému datu programu.
Conseq globální akciový účastnický fond, který je součástí penzijního
programu Zenit, zhodnotil v roce 2014 prostředky klientů o výtečných 12,7 %,
čímž navázal na velmi úspěšný rok 2013 (+ 19,5 %) a druhý rok po sobě tak
dosáhl nejvyššího zhodnocení ze všech fondů penzijního spoření na českém
trhu.

„Hned pětinásobné umístění ve Zlaté koruně nás samotné příjemně
překvapilo, nicméně považujeme je za ocenění naší usilovné snahy co
nejvíce vyjít vstříc všem našim klientů. Nechceme totiž, aby se klienti
přizpůsobovali naší nabídce, naopak ji „šijeme na míru“ potřebám klientům.
Ocenění Zlaté koruny dokazuje, že jsme se vydali správnou cestou,“
komentuje Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management,
a. s.
O společnosti Conseq Investment Management:
Conseq je investičním manažerem s 21letou historií na českém trhu. Vedle
obhospodařování institucionálních portfolií již přes 13 let obhospodařuje
fondy kolektivního investování a poskytuje další služby drobným i
institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl
na trhu a získal si důvěru již více než 200.000 klientů. S objemem
obhospodařovaných aktiv ve výši téměř 40 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR)
je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.
Conseq penzijní společnost byla založena na podzim roku 2012 za účelem
nabídky penzijních fondů a programů doplňkového penzijního spoření (tzv. 3.
pilíře dříve označovaného jako penzijní připojištění). Conseq Investment
Management je jejím 100 % vlastníkem.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a. s.
E-mail: siuda@conseq.cz
Tel.: + 420 225 988 222, + 420 607 677 541
Pavla Lorencová, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: p.lorencova@omnimedia.cz
Tel.: +420 731 409 992
Další informace: www.conseq.cz, www.mojeinvestice.cz, www.mojepenze.cz

strana 2 z 2

