Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Amundi Funds Protect 90
Un fons d'Inversió que combina la cerca de
rendibilitat amb una protecció parcial i
permanent de la inversió
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.
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Amundi Funds Protect 90
Una inversió protegida
i diversificada

Nivell de risc del fons
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Té com a
objectiu obtenir
rendibilitat

Garanteix una
protecció parcial i
permanent del capital

Amb tots els
avantatges dels
fons d’inversió

En un entorn de tipus baixos i incertesa econòmica i política, una de les millors
alternatives d’inversió és la que busca obtenir rendibilitat sense posar tot el capital
en risc.
Amundi Funds Protect 90 és un fons que combina la cerca de rendibilitat amb una
protecció parcial i permanent de la inversió.
El fons està dissenyat per garantir que el seu valor liquidatiu no caigui per sota del 90%
del valor liquidatiu més elevat que hagi assolit, independentment de les tendències en
els mercats financers.

M’interessa aquest fons?
Aquest fons és adequat per a tu si vols invertir en un producte que et garanteixi una protecció parcial
dels teus diners i que, a més a més, et permeti beneficiar-te del potencial alcista dels mercats.

Avantatges principals
Estratègia d’inversió activa i flexible
Amundi Funds Protect 90 inverteix arreu del món i en tota classe d’actius. Per augmentar les
probabilitats d’obtenir rendibilitats, es gestiona de manera activa i flexible sobre la base d’una anàlisi
fonamental dels mercats, que li permet adaptar-se constantment a diferents entorns. D’aquesta
manera, en condicions favorables de mercat es prioritzen els actius de risc i en mercats baixistes es
redueix el nivell de risc de la cartera i s’inverteix en actius defensius.

Garantia parcial i permanent del capital
Amundi Funds Protect 90 ofereix una protecció diària del 90% del valor liquidatiu més gran registrat
des del 5 de juny de 2020. El nivell de protecció augmenta cada vegada que el valor liquidatiu assoleix
un nou màxim.
La protecció té garantia formal d’Amundi, S.A. (A+ Fitch Ratings).
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Liquiditat total
Pots rescatar la teva inversió totalment o parcialment sempre que vulguis, sense cap tipus de
penalització.
Tingues en compte que si l’evolució dels mercats no és l’esperada, el fons pot tenir pèrdues. Per això,
la retirada dels diners amb caràcter previ al compliment de l’horitzó temporal recomanat (que en aquest
cas és de 3 anys) pot augmentar el risc de pèrdua de capital.

Gestió professional
La gestió del fons es porta a terme per un equip estable i amb una àmplia experiència en gestió
d’actius. Està format per tretze professionals organitzats per dos equips de gestió:
•	9 gestors de fons amb una experiència mitjana de 19 anys en gestió d’actius són els encarregats
de la gestió flexible, i tenen un objectiu de risc com a part de l’estratègia de diversificació.
•	4 gestors amb una experiència mitjana de 12 anys en gestió d’actius són els encarregats de
la gestió de la garantia.

Informació completa i permanent
En qualsevol moment pots consultar l’estat de la teva inversió a través de BS Online i BS Mòbil.
A més a més, semestralment rebràs un informe amb els detalls de la cartera del teu fons i la
rendibilitat obtinguda.

Interessants avantatges fiscals
Amb els fons d’inversió et beneficiaràs d’un interessant tractament fiscal si ets una persona física
resident, segons la legislació fiscal vigent a Espanya, ja que els traspassos de saldo d’un fons a un
altre no estan subjectes a tributació perquè no tributen fins a la desinversió.

Altres informacions
Informació addicional
Amundi Funds Protect 90 és un compartiment de la SICAV luxemburguesa denominada Amundi Funds.
Aquest fons no té un import mínim de contractació.
Pots obtenir una descripció més completa de la política d’inversió en el document amb les dades
fonamentals per a l’inversor (DFI), disponible a les oficines comercialitzadores i a amundi.es/retail.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en
valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden
experimentar variacions, tant a l’alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que no recuperis l’import
invertit inicialment.
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Què és el perfil de risc d’un fons?
Cada fons té el seu risc, que es mesura en una escala de l’1 al 7, en què l’1 són els fons amb menys
risc i el 7 són els fons amb més risc. És important tenir en compte que la categoria 1 no significa que la
inversió estigui lliure de risc.
Amundi Funds Protect 90 té un nivell de risc de 2.

Què ens indica l’horitzó temporal d’un fons?
És el temps mínim d’inversió recomanat perquè un fons augmenti les probabilitats de rendibilitat. Cal
que ho tinguis en compte en contractar el fons perquè no hagis de desinvertir abans d’aquest temps
recomanat, encara que pots recuperar els teus diners en qualsevol moment sense pagar comissions.
L’horitzó temporal mínim recomanat d’Amundi Funds Protect 90 és de 3 anys.

Informació addicional sobre el fons
Amundi Funds està registrat en la CNMV amb el número 61. El prospecte, el DFI i els informes periòdics
estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores i a amundi.es/retail. És un producte
MiFID NO COMPLEX.
L’entitat garant és Amundi, S.A., la societat gestora és Amundi Luxembourg, S.A., registre CSSF
núm. S406, i l’entitat dipositària és CACEIS Bank, Luxembourg Branch, registre CSSF núm. B7.

T’ajudem?
Entra a bancsabadell.com o contacta amb el teu gestor.
I si vols traspassar els teus fons d’inversió des d’una altra entitat,
ens encarreguem de la gestió.
@Sabadell_Help
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