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Tisková zpráva  Praha, 25. února 2014 

 

 
 

GENERALI PPF DIVIDENDOVÝ FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ 
VYPLATIL DIVIDENDU ZA ROK 2013 VE VÝŠI 3 %  

 

Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů vyplatil 

podílníkům druhým rokem po sobě podíl na výnosu fondu. 

Dividenda ve výši tří procent více než dvojnásobně překonává 

inflaci v České republice a potvrzuje, že tento fond znamenitě 

ochraňuje klienty před znehodnocením jejich úspor. Fond 

distribuuje investiční společnost ČP INVEST. 

 

Navzdory obtížným podmínkám na dluhopisovém trhu, způsobeným 

politikou nízkých úrokových sazeb centrálních bank, byly korporátní 

dluhopisy schopny překonat inflaci a doručit investorům výrazný zisk. Generali PPF Dividendový fond 

korporátních dluhopisů dokázal přinést investorům zajímavý výnos, a to především díky kvalitnímu výběru 

dluhopisů a aktivní správě diverzifikovaného dluhopisového portfolia. Podílníkům byla vyplacena dividenda 

ve výši tří procent z hodnoty podílového listu fondu platné k 1. 2. 2014. 

 

„Dluhopisový trh byl v loňském roce silně ovlivněný nízkými nebo nulovými sazbami centrálních bank. 

Nicméně jsme pečlivě hledali pro naše klienty příležitosti na trhu firemních dluhopisů a výplata tříprocentní 

dividendy je důkazem, že naše strategie byla správná,“ dodává hlavní investiční stratég ČP INVEST Michal 

Valentík. 

 

Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů je tak ideálním nástrojem pro investory, kteří chtějí 

své peníze ochránit před inflací. „Budeme i nadále pokračovat v hledání atraktivních dluhopisů a aktivní 

správě fondu tak, abychom i v dalších letech mohli našim klientům vyplatit dividendu v zajímavé výši,“ 

uzavírá Valentík. 

 

 

 

 
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 http://www.facebook.com/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. 12. 2013). 

ČP INVEST investiční společnost, a. s. je součástí skupiny Generali, jednoho z největších poskytovatelů pojištění v Evropě a největší 
evropské životní pojišťovny s předepsaným pojistným ve výši 70 miliard eur (v roce 2012). S 80 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 
65 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější 
pozici získává v Asii a v regionu střední a východní Evropy, ve kterém je jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím 
holdingové společnosti GPH. 

 

 

 

Víte, že klienti ČP INVEST mohou 

své investice ovládat odkudkoliv 

pomocí autorizačních SMS? Tato 

služba umožňuje snadné, rychlé  

a bezpečné ovládání majetkového 

účtu 24 hodin denně. 
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