
Transparentně a srozumitelně: Na burze  
obchodované indexové fondy pro Vaše klienty

Hledají Vaši klienti alternativu ke spořícím vkladům s nízkými úroky? Chtějí část svého majetku investo-
vat do transparentních a srozumitelných fondů s možností podílet se tak na vývoji kapitálových trhů?
 
ETF mohou pro Vaše klienty při poradenství a plánování na míru představovat zajímavou možnost.

Pro dosažení investičních cílů nabízíme Vám a Vašim klientům různé varianty.  
Další detaily naleznete na zadní stránce.

ETF jsou na burze obchodované indexové fondy.

Pomocí ETF je možné diverzifikovat rizika v jednom portfoliu.

ETF mají obvykle nízké náklady.

ETF se hodí pro dlouhodobé i krátkodobé investice.

ETF investují do různých investičních tříd, regionů, sektorů nebo strategií.

Life is easier with Moventum

Nemáte přístup k internetové platformě MoventumOffice?

Prosím oslovte nás na:

Moventum S.C.A.  
12, rue Eugène Ruppert · L-2453 Luxembourg 
Tel. +352 26 154 200 
contact@moventum.lu
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Flexibilní 
investice do ETF

Velký výběr ETF s nejrůznějším zaměřením a druhem investic.
Tři různé možnosti investování - pro každý typ klienta správná nabídka.

ETF Top 100
ETF depozitum se správou 

majetku s atraktivními 
podmínkami

Aktivně řízená 
správa majetku s 

investicemi do ETF 

Vaši klienti obdrží 100 ETF 
našich etablovaných partnerů 
Vanguard, Amundi, Franklin 
Templeton a iShares se  
zvýhodněnými podmínkami.

Vybrané a diverzifikované ETF v 
jednom depozitu, to nabízí stra-
tegie MOVEeasy – strategie in-
spirovaná fondy Vanguard. Vaši 
klienti i Vy můžete vybírat vždy 
ze čtyř profilů a rizik s pevným 
rozdělením investičních tříd a na 
základě vybraných evropských 
a mezinárodních ETF od společ-
nosti Vanguard.

Kromě skutečnosti, že Vanguard 
je průkopníkem v oblasti ETF,  
je přesvědčivá i filozofie druž-
stevní organizace skupiny Van-
guard. Tato struktura umožňuje 
společnosti Vanguard jednat v 
zájmu klienta. 

Strategie MOVEactive ETF nabízí 
kombinaci ETF a aktivního 
managementu v profesionálně 
řízeném depozitu.

Vaši klienti mohou 
diverzifikovaně vybírat mezi 
různými nabízejícími ETF ze 
čtyř profil ze čtyř profilů a rizik. 
Moventum Asset Management 
S.A. provádí čtvrtletně kontrolu 
rozdělení investičních tříd (re-
allokace), výběr jednotlivých 
titulů a re-balancing.

Vaši klienti obdrží čtvrtletně 
detailní reporting.

Platí pro všechny nabídky: pravidelně jako spořící plán od 50 EUR.
Spořící plány pro jednotlivé ETF nebo strategie MOVEeasy a MOVEactive ETF jsou možné už od 
50 EUR. U spořících plánů do našeho ETF Top 100 nebo do strategií MOVEeasy a MOVEactive ETF 
budou Vaši klienti profitovat ze zvýhodněných podmínek bez poplatku za transakce.
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