
 
 
Speciální akce pro lékaře – možnost pravidelného investování do specializovaného portfolia 
podílových fondů zaměřených na sektor Healthcare a Healthscience, vývoj biotechnologií a globální 
trendy v demografii.  
 
Unikátní portfolio sestavené analytiky společnosti Swiss Life na základě dat od renomované světové 
agentury Thomson Reuters nabízíme s 30%-ní slevou na vstupním poplatku. Investice je možná již od 
částky 2 500 Kč měsíčně. 
 
Investice nabízí vysoce nadprůměrný výnos, nejlepším ročním výsledkem bylo zhodnocení o 14% p.a., 
nejméně portfolio svým investorům přineslo 3,4% p.a. Portfolio není na trhu finančních produktů v ČR 
běžně dostupné. 
 
Použití:  střednědobé a dlouhodobé investování (doporučený horizont 5-7 let).  
 
Zdarma:  provedení auditu stávajícího investičního portfolia či spořících produktů. Odborný 

návrh a dlouhodobý, pravidelný, komplexní servis    
 
V případě Vašeho zájmu se s Vám rádi spojíme a poskytneme podrobné informace  
 
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz 
 
 

Speciální akce pro lékaře - podnikatele – možnost zhodnocení soukromého i firemního kapitálu velmi 
konzervativním způsobem, přitom s nadprůměrným výnosem, prostřednictvím fondu kvalifikovaných 
investorů. Je vhodný pro konzervativní investory, kteří vyhledávají předvídatelný výnos a preferují 
nízké úrokové riziko. 

Fond investuje především do tzv. reverzních REPO operací s poukázkami ČNB, tedy půjček zajištěných 
zmíněnými cennými papíry, a dalších krátkodobých nástrojů.  

Fond efektivně diverzifikuje kreditní riziko a jeho výhodou je i výborná likvidita, když umožní 
investorům získat výnosy nebo celou investovanou částku v dvoutýdenních intervalech zpět. Jeho 
investičním cílem je kopírovat 14denní REPO sazbu ČNB, při očekávaném dalším růstu úroků tedy 
zhodnocení postupně poroste s nimi. 

 
Použití:  krátkodobé zhodnocení většího objemu volných prostředků a kapitálu jak 

soukromého, tak firemního, velmi bezpečnou cestou. Aktuální výnos cca 1,5% netto, 
v čase poroste v závislosti na růstu úrokových sazeb.  

 
Zdarma:  provedení auditu stávajícího investičního portfolia či spořících produktů. Odborný 

návrh a dlouhodobý, pravidelný, komplexní servis    
 
V případě Vašeho zájmu se s Vám rádi spojíme a poskytneme podrobné informace  
 
Kontaktujte nás na e-mailu: info@medipool.cz 
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