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Tisková zpráva  Praha, 13. června 2013 

 

 
 

ČP INVEST OPĚT VYSTOUPAL NA STUPNĚ VÍTĚZŮ - VE ZLATÉ KORUNĚ 
ZÍSKAL STŘÍBRO A BRONZ 

 

Investiční společnost ČP INVEST, která je součástí mezinárodní 

finanční skupiny Generali PPF Holding, získala v letošním  

11. ročníku soutěže Zlatá koruna hned dvě ocenění. Stříbrnou 

korunu získal v kategorii podílových fondů Fond korporátních 

dluhopisů ČP INVEST. Bronzovou korunu pak ve stejné kategorii 

navíc získal program životního cyklu PARTNER Invest. 

 

Po loňském dvojnásobném úspěchu, který ČP INVEST v rámci Zlaté 

koruny zaznamenal, je tu tak další dvojitý zásah. Fondy ČP INVEST tak 

získaly ocenění ve Zlaté koruně již počtvrté v řadě. Pro Fond 

korporátních dluhopisů je to již třetí korunka do sbírky, přičemž se může pyšnit také Investicí roku 2012. 

Dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené fondy v ČR. 

 

Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své 

volné finanční prostředky nejméně na dobu tří let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. 

Fond je přitažlivý také pro klienty, kteří s investicí do zahraničních dluhopisů spojují měnové zajištění.  

 

Program životního cyklu PARTNER Invest, který v kategorii podílových fondů obsadil třetí příčku, přináší 

klientům jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční nezávislost a splnit 

si své sny. Potvrzuje, že i klienti s běžnými příjmy mohou investováním vydělat a že k velkým sumám se lze 

propracovat prostřednictvím částek menších. Je zajímavou alternativou např. i pro spoření na penzi. 

 

Program PARTNER Invest se jako jediný investiční produkt probojoval již podruhé v řadě do finálového kola 

hlasování v Ceně veřejnosti Zlaté koruny. V letošním ročníku se navíc umístil v první desítce nejlépe 

hodnocených produktů, jejichž pořadí se zveřejňuje.  

 

„Již čtvrté ocenění v řadě pro nás znamená především závazek vůči klientům držet i nadále vysokou kvalitu 

našich produktů. Každá společnost má svůj vlajkový produkt. Velmi mě těší, že ČP INVEST má vlajkové 

produkty hned dva,“ komentoval výsledek hlasování generální ředitel ČP INVEST Michal Maďar. 

 
Hlasování v Ceně veřejnosti Zlaté koruny je největší finanční anketou v ČR. Letos veřejnost nominovala přes 
600 produktů a bylo odevzdáno více než 62 000 hlasů. Slavnostní předání ocenění proběhlo během včerejšího 
večera na slavnostním galavečeru v TOP HOTELu Praha. 

 

 
Pro další informace kontaktujte: 

Šárka Vrecenková, PR & komunikace, tel: 545 596 140, mobil: 602 243 660, vrecenkova@cpinvest.cz 

Další informace o společnosti ČP INVEST naleznete také: 

www.cpinvest.cz      

 

Společnost ČP INVEST poskytuje služby v oblasti kolektivního investování, na trhu působí od roku 1991 a za dobu své existence se stala 
předním správcem podílových fondů v České republice. ČP INVEST je zároveň celosvětově výhradním distributorem fondů Generali PPF 
Invest. Správa portfolií fondů ČP INVEST i Generali PPF Invest byla svěřena společnosti Generali PPF Asset Management, která je 
největším správcem aktiv v České republice (dle údajů AKAT ČR k 31. 3. 2013). 

ČP INVEST investiční společnost, a. s., je spolu s mateřskou Českou pojišťovnou, a. s. součástí mezinárodního finanční skupiny Generali 
PPF Holding B. V., který působí v 10 zemích střední a východní Evropy – v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Černé 
Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. Generali PPF Holding je společným podnikem Assicurazioni Generali (podíl  
76 %) a PPF Group (podíl 24 %). Generali PPF Holding je registrován v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v Praze. 

„Víte, že klienti ČP INVEST mohou mít 

aktuální informace o svých investicích 

vždy po ruce přímo ve svém chytrém 

telefonu? V rámci mobilní aplikace  

ČP INVEST si mohou nastavit  

i kurzový alarm, nic důležitého jim tak 

neunikne. 
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