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EDWARD

JEŠTĚ NIKDY PŘEDTÍM JSTE
TAKHLE NEVIDĚLI SVÉ PENÍZE

SLUŽBA EDWARD
PŘEDSTAVUJE NOVOU
GENERACI INVESTOVÁNÍ.
PROPOJUJE OSOBNÍ
PŘÍSTUP ZKUŠENÉHO
FINANČNÍHO
KONZULTANTA S
CHYTROU TECHNOLOGIÍ
PRO ŘÍZENÍ INVESTIC.
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Edward vám pomůže vhodně investovat Vaše peníze a řídit Vaše bohatství. Od začátku
s Vámi bude pracovat Váš nanční konzultant, který Vám nejprve bude klást otázky, aby
dobře poznal Vaše plány, nanční zázemí, přístup k riziku a další důležité informace. Pak
Vám pomůže správně de novat Vaše nanční cíle, nastavit investiční plán a vybrat
vhodná investiční portfolia, která Vám pomohou splnit jednotlivé cíle. V Edwardovi
sestavujeme portfolia z kvalitních nízkonákladových ETF fondů a jeho výsledné složení
bude odpovídat Vašemu rizikovému pro lu i tomu, za jak dlouho chcete začít z portfolia
vybírat peníze. Chytré technologie se pak postarají o všechny potřebné transakce na
kapitálových trzích. Na pozadí probíhají velmi komplexní výpočty. Díky nim dokážeme
rychle zobrazit perspektivu Vaší nanční budoucnosti. Navíc budou Vaše portfolio
pravidelně vyhodnocovat a řídit tak, aby bylo neustále v souladu s nastavenými cíli.

S penězi jsou často spojeny emoce. Emoční
rozhodnutí většinou vedou ke špatným výsledkům.
Pomůžeme Vám dělat informovaná rozhodnutí v
souladu s prověřenými principy úspěšného
investování.
I kdyby to mělo být jen jednou za život, pokud
konzultant dokáže klientovi pomoci vyhnout se
kriticky špatnému rozhodnutí s jeho penězi, může
tak významně zlepšit šance dosáhnout vytyčených
nančních cílů.
Budeme s Vámi pravidelně komunikovat, nanční
plán upravovat podle potřeb a hlavně sledovat
příležitosti, jak průběžně vylepšovat jeho výsledky.
Kdykoliv si odsouhlasíme sebemenší změny v
plánu, chytré algoritmy Edwarda upraví složení
investičních portfolií tak, aby byly vždy v souladu s
novým nastavením.

JAK TO FUNGUJE V PRAXI?
NEJDŘÍVE VÁS VYSLECHNEME
Potřebujeme Vás důkladně poznat. Vaše cíle a
Vaše sny. Víme, že ve nančním plánování
neexistuje jedno správné řešení pro každého. Vaše
nanční cíle a plány jsou otázkou Vašeho srdce,
Vašich životních hodnot. Jsou pro Vás jedinečné.
Proto s Vámi bude osobně pracovat konzultant.
Jeho prvním úkolem bude pomoci Vám de novat
a vyčíslit Vaše nanční cíle a určit Váš výchozí bod.
Otázky, které bude klást, mu pomohou vidět
celkový obraz Vaší nanční situace a zaznamenat
důležité údaje, jež mohou mít vliv na úspěšnost
nančního plánu.
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Vysvětlí Vám také poplatky, které budete platit při
využívání služby. Poplatková struktura Edwarda je
navržena tak, aby stavěla nančního konzultanta
na stejnou stranu stolu s klientem a aby byl
motivován dlouhodobým úspěchem investičního
plánu.
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PORADENSTVÍ POSTAVENÉ NA
DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

aktuální příjmy

potřebná renta z portfolia

rodinný stav

věk

další nanční produkty

požadované rezervy

dědictví

očekávaná in ace

další nanční cíle

zkušenosti s investováním

počet dětí

daně

důchodový věk podle zákona

požadovaný věk pro rentu

sociální pojištění

vzdělání dětí

hypotéka

tolerance k riziku

doplňkové penzijní spoření
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časový horizont cílů
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PAK SPOLEČNĚ PLÁNUJEME

nanční zázemí

Už žádné neosobní call centrum.
Po celou dobu investování se Vám
pečlivě věnuje nanční poradce,
kterého dobře znáte.

Ačkoliv využíváme pokročilé
technologie, mluvíme k Vám
lidskou řečí. Máte investiční plán,
kterému rozumíte.

Díky mechanismu “tří kyblíků”
neustále udržujeme Vaše portfolio
v souladu s Vaší aktuální životní
situací a nančními cíli.

Prověřené
investiční strategie

Rebalancování
a měnové zajištění

Transparentní
poplatky

Vaše peníze investujeme podle
časem prověřených principů, které
s úspěchem využívají i ti
nejúspěšnější světoví investoři.

Vaše portfolio průběžně řídíme a
udržujeme v souladu s rizikovým
pro lem. Chráníme Vaše peníze
proti oslabení zahraniční měny.

Naše poplatky jsou jednoduché,
nízké a transparentní. Staví
Edwarda i nančního konzultanta
na stejnou stranu stolu s Vámi.

Chytré technologie
pracují za Vás

Nízkonákladové ETF
fondy pro lepší výnosy

Výběry
bez poplatků

Algoritmy Každý týden vyhodnocují
Vaše portfolio a pokud je potřeba,
automaticky provedou potřebné
úpravy. Vy se nemusíte o nic starat.

Edward pracuje s pečlivě zvolenými
ETF fondy od nejlepších světových
správců. Vybíráme je na více než
dvaceti světových burzách.

Kdykoliv v průběhu investování
můžete z Vaší investice vybrat
jakoukoliv částku, aniž byste za to
platili extra poplatek.

Vaše peníze
jsou v dobrých rukou

Vaše peníze
jsou pojištěny

Vaše peníze
“říkají pane” jen Vám

Váš účet bude veden u největšího
obchodníka s cennými papíry ve
střední a východní Evropě, české
společnosti WOOD & Company.

Peněžní zůstatky jsou vedené na
sběrném účtu velkých bank a jsou
pojištěné podle zákona č. 21/1992
Sb., a to do výše 100 tisíc eur.

Cenné papíry jsou u Edwarda
vedeny na Vaše jméno a drženy
odděleně od majetku společnosti
WOOD & Company.
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Živé
portfolio
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Intuitivní srozumitelný
nanční plán
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Živý a zkušený
nanční konzultant
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PROČ DO TOHO JÍT S EDWARDEM

Díky chytrému mechanismu
kbelíků můžete klidně spát. Máte
vždy v bezpečí připravenou část
peněz, které plánujete využít v
následujících třech letech, nebo je
potřebujete mít rychle po ruce.
Ostatní peníze zatím tvrdě pracují
pro splnění dlouhodobých cílů.

Na pozadí Edwarda probíhají velmi
komplexní výpočty. Díky nim Vám
dokážeme rychle zobrazit
perspektivu nanční budoucnosti.
Můžeme Vám tak snadno ukázat,
jak drobné změny, jež začnete dělat
dnes, dokáží ovlivnit Váš život,
který budete žít v budoucnu.
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Pro správu Vašeho investovaného
majetku využívá Edward systém
tzv. “tří kyblíků”, neboli tří portfolií s
různými poměry rizika a výnosu.
Mezi těmito kyblíky chytré algoritmy
automatizovaně přesouvají Vaše
peníze. A to vždy podle toho, co
právě vyžaduje nanční situace.
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Investiční technologie přímo
propojuje investiční účet klienta
s jeho nančním plánem.
V kombinaci s odbornými
znalostmi a vedením zkušeného
nančního konzultanta tak
maximalizujeme pravděpodobnost
dosažení Vašich nančních cílů.
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Zatímco plánování má být otázkou
srdce a emocí, investování musí být
věcí rozumu a disciplíny. Jakmile si
společně odsouhlasíme Váš
individuální investiční plán,
navrhneme vhodné složení
portfolia. Edward jej pro Vás poté
bude realizovat a spravovat.
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Finanční plánování je základním
stavebním kamenem naší služby.
Zasadit investiční portfolio do
komplexního nančního plánu
a posuzovat tak celou nanční
situaci klienta holisticky.
To odlišuje Edwarda od všech
dostupných řešení na trhu.

fi

fi

fi

JAK UVAŽUJEME O INVESTOVÁNÍ

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Consulting4Life
intro Edward

Zaplaťte
nejdříve sobě

Riziko
in ace

https://vimeo.com/
686621493

https://vimeo.com/
685411246/82a12883e0

https://vimeo.com/
686252483/62a0fbe0e6

Kyblíkové portfolio
1. část

Kyblíkové portfolio
2. část

Investiční
autopilot

https://vimeo.com/
686242537/d76ff316b3

https://vimeo.com/
686246785/fac03bebaf

https://vimeo.com/
686275063/d6ad036bfd

Consulting4Life s.r.o. (dále jen „Společnost“) je vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a
relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že
zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor
nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.
S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb
Společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o
výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku.
Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci Společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody
vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů Společnosti. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na
zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné.
Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost tímto nepřebírá záruku za
jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Investiční službu obhospodařování portfolia Edward poskytuje česká společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO: 26503808, se sídlem
náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 (WOOD & Company). Nastavuje veškeré výpočetní mechanismy v rámci aplikace Edward, na
jejichž základě jsou klientům předkládány predikce vývoje jejich investičního portfolia. WOOD & Company je největší obchodník s cennými papíry ve
střední a východní Evropě. Společnost byla založena v roce 1991 v Praze. Dnes má pobočky v Miláně, Londýně a dalších nančních centrech v Evropě
a přístup na více než 20 světových burz s významným tržním podílem na středoevropských akciových burzách (Praha 46 %, Maďarsko 24 %, Bulharsko
19 %,, Varšava 6 % a Vídeň 5 %). Její klienti jsou zejména velké privátní banky a privátní investoři. Díky své tržní pozici v Evropě dokáže pro Edwarda a
jeho klienty velmi efektivně a bezpečně zprocesovávat veškeré nanční operace a transakce s cennými papíry.
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Tento dokument vázaného zástupce je výhradně informativní a nepředstavuje investiční poradenství ani investiční doporučení. WOOD & Company
upozorňuje klienta, že informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů či k jiným rozhodnutím
souvisejícím s nančními produkty a nančními službami. Využije-li klient některou informaci ve smyslu výše uvedeném, činí tak výhradně na základě
vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že WOOD & Company v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z takového
rozhodnutí. Jednotlivé nanční produkty či služby, konkrétní investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého klienta.
Klient by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, nanční zázemí a investiční
cíle. S investicemi na kapitálovém trhu je vždy spojena celá řada rizik. Navzdory sebelepšímu plánování a chytrým algoritmům Edwarda může nastat
situace, kdy bude hodnota Vaší investice nižší než hodnota Vašeho vkladu. Výsledky za minulé období nejsou zárukou výsledků do budoucna.

