
Dôležité informácie
Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec získať menej, než ste pôvodne investovali. Použitie derivátových finančných nástrojov môže viesť k zvýšeniu
ziskov alebo strát fondu. Likvidita je vyjadrením toho, ako ľahko možno investíciu premeniť na peniaze. Za určitých trhových podmienok môže byť ťažšie aktíva ohodnotiť alebo
predať za požadovanú cenu. To by mohlo ovplyvniť schopnosť fondu včas splniť splatenia. Existuje riziko, že emitenti dlhopisov nebudú schopní splatiť požičané peniaze alebo
splácať úroky. Pri zvýšení úrokových sadzieb môže hodnota dlhopisov poklesnúť. Rastúce úrokové sadzby môžu viesť k poklesu hodnoty vašej investície. Na peňažné prostriedky sa
vzťahujú poplatky a výdavky. Poplatky a výdavky znižujú potenciálny rast vašej investície. To znamená, že by ste mohli dostať späť menej, ako ste zaplatili. Náklady sa môžu zvýšiť
alebo znížiť v dôsledku kolísania meny a výmenného kurzu. Pred prijatím konečného investičného rozhodnutia si prečítajte prospekt a DKI fondu. Keď sa hovorí o aspektoch
propagovaného fondu týkajúcich sa udržateľnosti, pri rozhodovaní o investovaní by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele propagovaného fondu, ako sú podrobne
uvedené v prospekte.

Fakty o fondeStratégia

Fakty o triede akciíInvestičné ciele a stratégia

Dátum založenia: 16.05.05
Manažér portfólia: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Stanovené pre fond: 07.04.14, 26.09.18
Počet rokov v spoločnosti Fidelity: 16, 8
Veľkosť fondu: € 242m
Počet alokácií vo fonde: 31
Referenčná mena fondu: Euro (EUR)
Sídlo fondu: Luxembursko
Právna štruktúra fondu: SICAV
Správcovská spoločnosť: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitálová záruka: Nie
Náklady na obrat portfólia (PTC): 0,04%
Miera obratu portfólia (PTR): 467,03%

K dispozícii môžu byť aj ostatné triedy akcií. Viac informácií nájdete v prospekte.

Dátum založenia: 03.07.06

Čistá hodnota aktív v mene triedy akcií: 16,05

ISIN: LU0251131792

SEDOL: B8KQWS5

WKN: A0J218

Bloomberg: FI2025A LX

Prerušenie obchodovania: 15:00 britského času (zvyčajne 16:00 stredoeurópskeho

času)
Typ distribúcie: Akumulácia

Priebežné poplatky (OCF) za rok: 1,27% (Odhad)

OCF zohľadňuje ročný poplatok za správu na rok: 0,85%

Nezávislé hodnotenie
Najnovšie dostupné informácie sú k dátumu zverejnenia. Ďalšie podrobnosti nájdete
v slovníku. Keďže niektoré ratingové agentúry používajú na vypracovávanie svojich
hodnotení predchádzajúce výnosy, nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich
výsledkov.

Morningstar Rating: ****

Cieľ: Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu pre investorov, ktorí plánujú vybrať
podstatnú časť svojej investície v roku 2025.
Investičná politika: Fond investuje do rôznych tried aktív, ako sú dlhopisy, akcie, úročené nástroje a
nástroje peňažného trhu, ako aj do oprávnenej expozície voči komoditám z celého sveta vrátane
rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu byť denominované v akejkoľvek mene a niektoré z nich
môžu byť pod investičným stupňom alebo bez hodnotenia. Podiel aktív alokovaných do jednotlivých
tried aktív sa v priebehu času mení a fond bude s blížiacim sa cieľovým dátumom čoraz viac
uprednostňovať menej rizikové investície a prechádzať na čoraz konzervatívnejšiu alokáciu aktív.
Fond môže investovať do nasledujúcich aktív podľa uvedených percentuálnych podielov:
zabezpečené a sekuritizované dlhové nástroje: do 20 %
Fond môže investovať do iných mien ako euro, ktoré môžu, ale nemusia byť zabezpečené na euro.
Euro, na ktoré odkazuje názov fondu, je referenčnou menou, a nie menou investícií. Fond nemá dátum
splatnosti a k cieľovému dátumu bude aj naďalej riadený v súlade s investičným cieľom a zásadami.
Investičný proces: Fond je aktívne spravovaný a odkazuje na kombináciu trhových indexov (každý
ďalej ako „trhový index“) s cieľom stanoviť interné usmernenia týkajúce sa váh pridelených rôznym
triedam aktív. Fond je riadený tak, aby ponúkal optimalizované rozdelenie aktív medzi triedy aktív s
rôznymi charakteristikami rizika a výnosu. Rozdelenie aktív bolo navrhnuté tak, aby sa znížilo riziko
portfólia prechodom z rastového na defenzívne rozdelenie aktív až do cieľového dátumu fondu.
Investičný manažér počas investičného procesu zohľadňuje riziká v oblasti udržateľnosti.
Viac informácií nájdete v časti „Udržateľné investovanie a integrácia ESG“.
Deriváty a techniky: Fond môže používať deriváty na hedžing, efektívne riadenie portfólia a
investičné účely.
Referenčná hodnota: Fond sa odvoláva na zmes trhových indexov (každý ďalej ako „trhový index“) s
cieľom stanoviť interné usmernenia týkajúce sa váh pridelených jednotlivým triedam aktív.

Fond využíva tímový prístup založený na tom, že manažéri portfólia vychádzajú z odborných
znalostí väčšieho tímu s viacerými aktívami a výskumných schopností spoločnosti Fidelity s cieľom
ponúknuť optimalizovaný a dynamický výber tried aktív v rámci tried aktív s rôznymi
charakteristikami, ako sú akcie, dlhopisy a iné. Optimalizovaný výber tried aktív bol vedecky
navrhnutý tak, aby dynamicky znižoval riziko portfólia až do cieľového dátumu fondu: počiatočná
alokácia je 100 % vo vysoko rizikových aktívach, ako sú akcie, a v priebehu životnosti fondov sa
diverzifikuje. Konečné portfólio k cieľovému dátumu je 100 % hotovosť. Relatívna výkonnosť bude
závisieť predovšetkým od výberu alokácie. Výber alokácie je proces založený na výskume,
v rámci ktorého filtrujeme správcov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kvalitatívna
analýza sa zameriava na pochopenie toho, ako funguje investičný proces, berúc do úvahy
faktory, ako je investičná filozofia, proces výberu akcií, budovanie portfólia a kontrola rizík.
Kvantitatívna analýza skúma, ako vzniká výkonnosť fondu, meria historické výkonnostné faktory
a vykonáva analýzy na základe majetku.
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Len pre odborníkov v oblasti investovania

Riziko Ukazovateľ

Súhrnný ukazovateľ rizika je sprievodcom pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní
s inými produktami. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze v
dôsledku pohybov na trhoch alebo toho, že vám nebudeme schopní zaplatiť. Tento
produkt sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo je trieda so stredným rizikom. Týmto sa
hodnotia potenciálne straty z budúcej výkonnosti na strednej úrovni a zlé trhové
podmienky by mohli mať vplyv na schopnosť zaplatiť vám. Výnosy sa môžu zvýšiť
alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu
pred budúcim výkonom trhu, takže by ste mohli stratiť celú svoju investíciu alebo jej
časť. Ak spoločnosť  FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nebude schopná
zaplatiť svoj dlh voči vám, mohli by ste stratiť celú svoju investíciu.

Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 4 roky. Skutočné riziko sa
môže značne líšiť, ak v počiatočnej fáze vyberiete väčšiu sumu a môžete dostať späť
menšiu sumu.

Marketingová komunikácia



Volatilita a riziko
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Výkonnosť podľa 30.04.23 v EUR (%)

Kumulatívny rast fondu

Kumulatívny rast indexu

Ročný rast fondu
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Spoločnosť Fidelity je zdrojom údajov o výkonnosti fondu, volatilite a opatreniach zmierňovania rizika. Výkonnosť nezahŕňa počiatočný poplatok. Základ: nav-nav s reinvestovaným
príjmom v EUR po odpočítaní poplatkov. Ak sa z investície odpočíta počiatočný poplatok 5,25 %, je to ekvivalentom zníženia miery rastu 6 % ročne počas 5 rokov na 4,9 %. Toto je
najvyšší možný počiatočný poplatok. Ak platíte menší počiatočný poplatok ako 5,25 %, vplyv na celkovú výnosnosť bude nižší. Zdrojom trhových indexov je RIMES a ďalšie dáta sú
získavané od poskytovateľov tretích strán, ako je Morningstar.
*Dátum začatia výkonu.
**Kvartilové poradie sa vzťahuje na primárnu triedu akcií identifikovanú spoločnosťou Morningstar, ktorá sa môže líšiť od triedy akcií uvedenej v tomto informačnom prehľade,
a vyjadruje výkon v priebehu času vyjadrený na stupnici 1 – 4. 1. miesto v poradí znamená, že hodnotená položka je zaradená v horných 25 % vzorky a tak ďalej. Poradia sú
založené na zázname výkonu, ktorý je zaradený do súboru porovnateľnej skupiny. V súlade s metodikou Investičnej asociácie môže tento záznam zahŕňať rozšírenie záznamu výkonu
z triedy pôvodných akcií a záznam nesmie byť rovnakej triedy ako je trieda tohto prehľadu. Kvartilová klasifikácia je interný výpočet spoločnosti Fidelity International. Klasifikácia sa
môže meniť podľa triedy akcií.

Celkový počet fondov

Kvartilové poradie**

Klasifikácia v rámci klasifikačnej skupiny

Vypočítané na základe údajov ku koncu mesiacu. Definície týchto pojmov možno nájsť v časti Slovník
tejto informačnej správy.

A-Euro

Ročná alfa -1,58

Beta 1,04

Ročná odchýlka oproti
indexu (%)
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Informačný pomer -1,04
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Výkonnosť za 12-mesačné obdobie v EUR (%)Kumulatívna výkonnosť v EUR (zmena základu na 100)

Fond Index

Výkon je uvedený za posledných päť rokov (alebo od založenia fondov založených v tomto
období).

Fond Index

Ročná volatilita: fond (%) 9,11

Relatívna volatilita 1,06

Sharpeov pomer: fond 0,11

Sharpeov pomer: index 0,30

Výkonnosť za kalendárny rok v EUR (%)

Fond Index

Porovnávač(-e) výkonnosti

Klasifikačná skupina

Trhový index je uvádzaný len na účely porovnania, ak nie je výslovne uvedený v časti Ciele a investičná politika na strane 1.
Ak dátum účinnosti aktuálneho trhového indexu nasleduje po dátume založenia triedy akcií, potom spoločnosť Fidelity ponúka úplnú históriu.

The index used for comparison is a blend of market indices representing the various asset classes. They are combined using weights that change as the target asset
allocation changes. Further details are available on request.

Index trhu zo 03.04.23

Morningstar EAA Fund Target Date 2021 - 2025

Predošlá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania meny. Propagovaná investícia sa týka nadobudnutia podielových
listov alebo akcií fondu, a nie daného podkladového aktíva, ktoré fond vlastní.
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Úvod

Táto informačná správa obsahuje informácie o zložení fondu v určitom časovom okamihu. Cieľom tejto správy je pomôcť pochopiť, aká je pozícia správcu
fondu v zmysle dosahovania cieľov fondu.

Členenie triedy aktív zobrazuje výsledné súčty pre investície ( ktoré môžu zahŕňať deriváty) v každej kategórii. Ak sú v držbe deriváty, ich príspevok vo
výslednom súčte je zahrnutý na základe miery rizika – t. j. sumy zodpovedajúcej hodnote, ktorá by bola do fondu investovaná pre získanie zodpovedajúceho
podielu. Ak sa používajú deriváty, môžu spôsobiť, že výsledné súčty fondu prekročia 100 % (aj keď veľmi malé rozdiely môžu byť pripísané zaokrúhľovaniu).

Tabuľka top alokácií poskytuje ďalšiu úroveň podrobností s uvedením výberu investičných disciplín, fondov alebo iných podielov manažérom v rámci tried
podaktív. Obsahuje hotovosť držanú ako strategickú investíciu. Pojem investičné disciplíny zahŕňa používanie „poolov“ (spoločných fondov). Na účely
interného riadenia Fidelity zostavuje „pooly“ s cieľom súčasne spravovať aktíva rôznych fondov (tieto „pooly“ nie sú zákazníkom priamo k dispozícii a
nepredstavujú samostatné subjekty).

Tabuľka top pozícií uvádza najväčšie jednotlivé investície. Pri kmeňových akciách všetky investície vrátane derivátov, spojené s konkrétnou emitujúcou
spoločnosťou, boli kombinované tak, aby tvorili celkový percentuálny podiel každej emitujúcej spoločnosti. Ak je spoločnosť kótovaná v dvoch samostatných
krajinách, každé kótovanie môže byť klasifikované ako samostatná emitujúca spoločnosť. Investície s pevným výnosom sú uvedené podľa individuálnej
emisie (nie podľa emitenta) s cieľom odrážať charakteristiku jednotlivých dlhopisov. Všetky deriváty sú zahrnuté na základe miery rizika. Investície v
hotovosti nie sú v tabuľke uvedené.

Rozdelenie podľa triedy aktív (% TNA) Rozdelenie v rámci triedy aktív (% TNA)

Trieda aktív Trieda podradených aktív % TNA
Pevný výnos

Kmeňové akcie

Peňažné prostriedky a iné stratégie

Neinvestovaná hotovosť a iné prostriedky

SPOLU

Pevný výnos

Akcie USA
Kmeňové akcie - Európa
Kmeňové akcie rozvojových trhov

Japonské kmeňové akcie
Kanadské kmeňové akcie
Kmeňové akcie Ázie a Tichomoria okrem Japonska

Hotovosť a iné aktíva

65,7
65,7
33,8
14,7
10,8
5,5
1,4
0,8
0,7
0,5
0,5
0,0

100,1Najvýznamnejšie alokácie (% TNA)

FF Euro Bond

Fidelity Funds - ETF

Fidelity Funds - US Core

FF Euro Short Term Bond

Fidelity Funds - European Dynamic Growth

Fidelity Funds - Futures Overlay

Fidelity Funds - European Dividend

Fidelity Funds - US Dollar Bond

Fidelity Funds - Europe

Fidelity Funds - Global inflation Linked Bond

Alokácia

55,2

5,9

5,9

4,6

3,0

2,2

2,2

2,1

2,1

Trieda podradených aktív % TNA

Pevný výnos

Akcie USA

Akcie USA

Pevný výnos

Kmeňové akcie - Európa

Kmeňové akcie - Európa

Kmeňové akcie - Európa

Pevný výnos

Kmeňové akcie - Európa

Pevný výnos 2,0

Najvýznamnejšie pozície (% TNA)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS
GOLD JRO640000 06/20/28
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2023 REGS
MSSW JRT704000 06/20/28
CGSW IRS 2.918% 04/05/33
BNPS IRS 2.903% 04/11/33
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS
MLSW IRS 3.109% 04/21/33
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS

9,0
8,4
4,4
4,0
3,5
3,4
1,8
1,7
1,7
1,7

% TNA

Pevný výnos

Kmeňové akcie
Peňažné prostriedky a iné stratégie

Neinvestovaná hotovosť a iné prostriedky

65,7

33,8

0,5

0,0
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Atribúcia

Atribúcia výkonnosti sa pripravuje v nižšie uvedenej mene. V prípade fondov s viacerými triedami akcií odráža návratnosť pri atribúcii celkovú výkonnosť vo
všetkých triedach akcií. Môže sa preto líšiť od zverejnenej návratnosti pre konkrétnu triedu akcií. Pri využívaní takejto analýzy v prípade zaistených tried akcií
vezmite do úvahy, že atribúcia sa zobrazí pred dopadom zaistenia.

Príspevky uvedené v tabuľke sú pred dopadom poplatkov. Ak sú poplatky uplatňované, ich účinok je zachytený v tabuľkách v kategórii „Ostatné“, a tiež sa
odrazí vo výnosnosti fondu.

Súhrn príspevku (%)

Akcie USA
Kmeňové akcie - Európa

PRÍSPEVKY RELATÍVNEMU VÝNOSU

Trieda podradených aktív

Hotovosť a iné aktíva
Kanadské kmeňové akcie
Kmeňové akcie rozvojových trhov
Japonské kmeňové akcie
Pevný výnos
Kmeňové akcie Ázie a Tichomoria okrem Japonska

Výber alokácie sa vzťahuje na výber podkladových „poolov“ (spoločných fondov) manažérom.
Výber triedy aktív sa vzťahuje na rozhodnutia manažéra týkajúce sa tried aktív.

0,00Jednomesačný relatívny výnos (%)

Mena atribúcie Euro (EUR)

Neinvestovaná hotovosť a iné prostriedky
SPOLU

Výber alokácie
Výber triedy

aktív

Celkový
relatívny
príspevok

0,05
0,04
0,03
0,00
0,02
-0,01
-0,01
-0,02

0,00
-0,01
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00

0,05
0,03
0,03
0,00
0,00
-0,01
-0,01
-0,01

-0,07
0,00
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Glosár/ďalšie poznámky

Volatilita a riziko

Ročná volatilita: miera, znázorňujúca nakoľko sa premenlivé výnosy fondu alebo porovnávacieho trhového indexu pohybovali okolo svojho historického priemeru (nazýva sa aj štandardná odchýlka).
Dva fondy môžu za to isté obdobie priniesť rovnaké výnosy. Fond, ktorého mesačné výnosy kolísali menej, bude mať nižšiu ročnú volatilitu, čo znamená, že svoje výnosy dosiahol s menším rizikom.
Výpočtom je štandardná odchýlka 36-mesačných výnosov vyjadrená ako číslo za rok. Volatility fondov a indexov sa počítajú nezávisle od seba.

Relatívna volatilita: pomer vypočítaný porovnaním ročnej volatility fondu a ročnej volatility porovnávacieho trhového indexu. Hodnota väčšia ako 1 signalizuje, že fond je volatilnejší ako index.
Hodnota menšia ako 1 signalizuje, že fond je menej volatilnejší ako index. Relatívna volatilita 1,2 znamená, že fond je o 20 % volatilnejší ako index, a hodnota 0,8 by znamenala, že fond je o 20 %
menej volatilný ako index.

Sharpeov pomer: miera výnosnosti fondu upravená o riziko v porovnaní s výnosom bezrizikovej investície. Tento pomer umožňuje investorovi posúdiť, či fond generuje primerané výnosy vzhľadom na
svoju úroveň rizika. Čím je pomer vyšší, tým je o riziko upravená výnosnosť lepšia. Ak je pomer záporný, výnosnosť fondu je nižšia ako bezriziková miera. Tento pomer sa vypočíta ako rozdiel
výnosnosti fondu a výnosnosti bezrizikového nástroja (hotovosti) v príslušnej mene a následným vydelením výsledku volatilitou fondu. Počíta sa pomocou ročných čísiel.

Ročná alfa: rozdiel medzi skutočným výnosom fondu (na základe ukazovateľa beta) a jeho očakávanou výnosnosťou. Fond s kladným ukazovateľom alfa vygeneroval vyšší výnos, než by sa
očakávalo vzhľadom na jeho ukazovateľ beta.

Beta: miera citlivosti fondu na pohyby trhu (vyjadrené trhovými indexmi). Beta trhu je podľa definície 1,00. Hodnota ukazovateľa beta 1,10 znamená, že od fondu sa dá očakávať o 10 % vyšší výnos
ako index v čase rastu trhu a o 10 % nižší výnos v čase poklesu trhu, za predpokladu, že všetky ostatné faktory zostanú bezo zmeny. Naopak, hodnota beta 0,85 znamená, že od fondu sa dá očakávať
o 15 % nižší výnos ako index v čase rastu trhu a o 15 % vyšší výnos v čase poklesu trhu.

Ročná odchýlka od indexu: miera vyjadrujúca, ako tesne fond sleduje index, s ktorým sa porovnáva. Je to štandardná odchýlka dosiahnutých výnosov fondu. Čím vyššia odchýlka oproti indexu, tým
vyššia variabilita výnosov fondu okolo trhového indexu.

Informačný pomer: miera efektívnosti fondu pri dosahovaní výnosu vzhľadom na úroveň rizika. Informačný pomer 0,5 znamená, že fond dosiahol anualizovaný výnos ekvivalentný polovici hodnoty
odchýlky od indexu. Tento pomer sa vypočíta ako podiel anualizovaného dosiahnutého výnosu a odchýlky od indexu.

R-kvadrát (R2): miera vyjadrujúca stupeň, ktorým môže byť výnos fondu vysvetlený výnosmi porovnávacieho trhového indexu. Hodnota 1 znamená, že fond a index sú vo skvelom súlade. Hodnota 0,5
znamená, že len 50 % výnosov fondu sa dá vysvetliť indexom. Ak má R2 hodnotu 0,5 alebo nižšiu, hodnota beta fondu (a teda ani hodnota alfa) nie je spoľahlivá miera (z dôvodu slabého
vzájomného vzťahu medzi fondom a indexom).

Priebežné poplatky
Údaj o priebežných poplatkoch predstavuje poplatky odvedené z fondu počas roka. Počíta sa na konci finančného roka fondu a môže sa medziročne líšiť. Pri triedach fondov s pevnými priebežnými
poplatkami sa ale medziročne nemusí líšiť. Pri nových triedach fondov alebo triedach, ktoré podliehajú opatreniam s názvom „Corporate Action“ (napr. úprava ročného poplatku za správu), bude
výška poplatkov za správu určená odhadom, až kým nebudú splnené kritériá pre zverejnenie skutočnej výšky priebežných poplatkov.
Údaj o priebežných poplatkoch zahŕňa poplatky za vedenie, poplatky za správu, poplatky depozitárovi a transakčné poplatky, náklady na správy akcionárom, regulačné registračné poplatky, tantiémy
(podľa vhodnosti) a bankové poplatky.
Neobsahuje: poplatok za výnosnosť (podľa vhodnosti), transakčné náklady portfólia (s výnimkou prípadov, keď je vstupný/výstupný poplatok uhradený zo strany fondu pri kúpe alebo predaji jednotiek
v inom podniku kolektívneho investovania).
Podrobnejšie informácie o poplatkoch (vrátane podrobnejších údajov o konci finančného roka) nájdete v najnovšom prospekte v časti o poplatkoch.

Historická výnosnosť
Historický výnos fondu je založený na deklarovanej výške jeho dividend za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov. Tento výnos sa vypočíta ako súčet sadzieb dividend v tomto období vydelený
hodnotou k dátumu zverejnenia. Deklarované dividendy nesmú byť potvrdené a môžu podliehať zmenám. Ak obdobie 12 mesiacov deklarovaných dividend nie je k dispozícii, potom nebude historický
výnos zverejnený.

Klasifikácia sektora/odvetvia

GICS: Global Industry Classification Standard je taxonómia využívaná najmä v indexoch MSCI a S&P, v ktorej je každá spoločnosť zaradená podľa svojej hlavnej obchodnej aktivity do jedného
z 11 sektorov, 24 priemyselných skupín, 69 priemyslov a 158 podpriemyslov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na lokalite http://www.msci.com/gics

ICB: Industry Classification Benchmark je taxonómia využívaná najmä v indexoch FTSE Russell, v ktorej je každá spoločnosť zaradená podľa svojej hlavnej obchodnej aktivity do jedného
z 11 priemyslov, 20 supersektorov, 45 sektorov a 173 podsektorov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na lokalite https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb

TOPIX: Tokijský index cien akcií, ktorý sa bežne nazýva TOPIX, je index akciového trhu pre tokijskú burzu (TSE) v Japonsku, ktorý sleduje všetky domáce spoločnosti prvej sekcie burzy. Vypočítava a
zverejňuje ho tokijská burza (TSE).

IPD znamená Investment Property Databank (Databanka investičného majetku) a je poskytovateľom služieb analýzy výkonu a porovnávacieho hodnotenia pre investorov v oblasti realít. IPD UK Pooled
Property Funds Index – All Balanced Funds je komponent indexov IPD Pooled Funds Indices, ktorý štvrťročne zverejňuje IPD.

Nezávislé hodnotenie

Hodnotenie fondov spoločnosťou Scope: Hodnotenie zisťuje, ako dobre fond vyrovnal riziko a prospech vzhľadom k svojim partnerom. Hodnotenie je založené výlučne na výkone fondov, ktoré
majú päťročný záznam úspechov a neúspechov. Fondy s kratšou históriou tiež podliehajú kvalitatívnemu hodnoteniu. Toto môže napríklad zahŕňať nazeranie na štýl riadenia. Hodnotiaca stupnica je A
= veľmi dobrý, B = dobrý, C = priemerný, D = podpriemerný a E = slabý.

Hviezdičkové hodnotenie fondov spoločnosťou Morningstar: Hodnotenie zisťuje, ako dobre fond vyrovnal riziko a prospech vzhľadom k svojim partnerom. Hviezdičkové hodnotenia sú prísne
založené na minulom výkone a spoločnosť Morningstar navrhuje investorom, aby ich používali na identifikovanie fondov, ktoré sú vhodné na ďalší výskum. Prvých 10 % fondov v kategórii dostane 5-
hviezdičkové hodnotenie a nasledujúcich 22,5 % dostane 4-hviezdičkové hodnotenie. Na prehľadoch sú zobrazené iba hodnotenia so 4 alebo 5 hviezdičkami.

Primárna trieda akcií: je identifikovaná spoločnosťou Morningstar, keď sa v analýze vyžaduje iba jedna trieda akcií na fond, aby mohol byť zaradený do porovnateľnej skupiny. Je to trieda akcií,
ktorú spoločnosť Morningstar odporúča ako najvhodnejší ukazovateľ pre relevantný trh a kombináciu kategórie/GIF. Vo väčšine prípadov bude vybraná verzia najvhodnejšia na predaj (na základe
skutočných nákladov na správu, dátumu vzniku, stavu distribúcie, meny a iných faktorov), okrem prípadov, keď je trieda akcií menej zameraná na maloobchod a má oveľa dlhší záznam výkonu. Líši sa
to od dátového bodu najstaršej triedy akcií, ktorá sa nachádza na úrovni dostupnej na predaj a nie všetky trhy budú mať v tomto regióne najstaršiu triedu akcií dostupnú na predaj. Primárna trieda
akcií je tiež založená na kategórii, takže každá kombinácia dostupných na predaj/kategórií bude mať svoju vlastnú primárnu triedu akcií.

Miera obratu portfólia (PTR, ďalej len anglická skratka) a náklady na obrat portfólia (PTC, ďalej len anglická skratka), kde je uvedené: SRDII nedefinuje metodiku týchto hodnôt. Naša
metodika je nasledovná: PTR = (nákup cenných papierov + predaj cenných papierov) mínus (upisovanie podielov + vyplatenie podielov), vydelené priemernou hodnotou fondu za predchádzajúcich 12
mesiacov krát 100. Všetky obchody fondu vo fondoch Fidelity Institutional Liquidity Funds sú vylúčené z výpočtu PTR. PTC = PTR (horná hranica 100 %) x transakčné náklady, kde sa transakčné náklady
vypočítajú ako zverejnené náklady na portfóliové transakcie MiFID ex post (t. j. za predchádzajúcich 12 mesiacov) mínus implicitné náklady.
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Dôležité informácie

Táto informácia sa nesmie bez predchádzajúceho súhlasu rozmnožovať alebo rozširovať. Fidelity International poskytuje informácie iba o svojich produktoch a neposkytuje investičné
poradenstvo pre jednotlivé prípady, iné, než v prípade výslovného uvedenia náležitým spôsobom autorizovanou firmou, vo formálnej komunikácii s klientom. Označenie Fidelity
International označuje skupinu spoločností, ktorá tvorí globálnu organizáciu správy investícií poskytujúcu informácie o produktoch a službách v stanovených jurisdikciách mimo Severnej
Ameriky. Táto správa nie je určená osobám v (vo Veľkej Británii) Spojených štátoch amerických ani sa ňou nesmú tieto osoby riadiť. Je určená iba osobám so sídlom/bytom v krajinách
s právnym systémom, kde sú príslušné fondy schválené na rozdelenie alebo kde sa takéto schválenie nevyžaduje. Všetky produkty poskytuje spoločnosť Fidelity International a všetky
názory predstavujú stanoviská spoločnosti Fidelity, ak nie je uvedené inak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a menový symbol F sú registrované ochranné známky
spoločnosti FIL Limited. Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhradzuje právo ukončiť dohodu týkajúcu sa marketingu podfondu alebo jeho podielov v súlade
s článkom 93a smernice 2009/65/ES a článku 32a smernice 2011/61/EÚ. Predchádzajúce upozornenie na toto ukončenie na uskutoční v Luxemburgu.Ročné miery rastu, celkové výnosy,
mediánová výkonnosť odvetvia a kategórie Morningstar - zdroj údajov - © 2023 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú vlastníctvom
spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) nesmú byť kopírované ani distribuované; a (3) ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť nie je garantovaná. Spoločnosť
Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za akékoľvek škody alebo straty spôsobené akýmkoľvek použitím týchto informácií.

Slovensko: Odporúčame, aby ste si pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia zaobstarali podrobné informácie. Investície by mali byť uskutočňované na základe
aktuálneho prospektu (v angličtine) a dokumentu KID (Dokument s ključnimi informacijami)dostupnom v slovenčine a angličtine, ktorý spolu s výročnými a polročnými správami nájdete
zdarma na stránke https://www.fidelityinternational.com alebo ich poskytujú naši distribútori a naše európske Centrum služieb v Luxembursku, so sídlom na adrese FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.Vydala spoločnosť FIL (Luxembourg) S.A., ktorej bolo udelené povolenie a podlieha dohľadu dozornej komisie CSSF (Commission
de Surveillance du Secteur Financier).  Investori alebo potenciálni investori môžu získať informácie o svojich právach týkajúcich sa sťažností a súdnych sporov v slovenčine na
nasledovnom prepojení: https://www.fidelity.sk.
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