Horizon CSOB Duo Bonus 1
Upisovacie obdobie: 8. 11. - 16. 12. 2011

 Po prvom roku vyplatený výnos vo výške 8% (7,81% p.a.)*
Už po prvom roku, t.j. k dátumu čiastočnej splatnosti, Vám bude vyplatená prvá polovica investície (500 EUR z
každých investovaných 1000 EUR) spolu s výnosom vo výške 8% (7,81% p.a.)* (počítaný z polovice investície).
 Pri splatnosti
Pri splatnosti Vám bude vyplatená druhá polovica investície, t.j. zvyšných 500 EUR z každých investovaných
1000 EUR a dosiahnutý výnos za celé obdobie.
Výnos druhej polovice investície bude závisieť od vývoja 30 vybraných akcií z kategórie tzv. Quality stocks, t.j.
akcií kvalitných medzinárodých spoločností. Po uplynutí každého roka zaznamenáme a uzamkneme dosiahnutý
výnos:
 Výnos každej akcie, ktorej cena vzrastie oproti začiatočnej hodnote, bude započítaný ako 7% nárast.
 Výnos každej akcie, ktorej cena poklesne oproti začiatočnej hodnote, alebo sa nezmení, je započítaný ako
skutočne dosiahnutý pokles.
 Výška uzamknutého výnosu (klik) po každom ročnom období bude rovná priemernému výnosu koša akcií,
pričom minimálny výnos predstavuje 0%* a maximálny 7% (od 6,82% do 7% p.a.)*.
 Výška výnosu pri splatnosti bude súčtom klikov zaznamenaných po každom ročnom období.
 100% kapitálová ochrana,
z toho 100% ochrana prvej polovice investície k čiastočnej splatnosti a 100% ochrana druhej polovice investície
ku splatnosti (bez započítania vstupného poplatku). Znamená to, že aj v prípade, ak hodnota podkladového
aktíva k čiastočnej splatnosti alebo ku splatnosti klesne, vyplatíme Vám počiatočnú hodnotu investície
z upisovacieho obdobia (bez započítania vstupného poplatku).

*pred zdanením, bez započítania poplatkov
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ALTRIA GROUP INC

ZLOŢENIE KOŠA AKCIÍ

potravinársky a tabakový
ASTELLAS PHARMA INC
farmaceutiká a biotechnológie

verejné služby
16,67%

NATIONAL GRID PLC
verejné služby

farmaceutický
6,67%

ASTRAZENECA PLC

NOVARTIS AG-REG
farmaceutiká a
biotechnológie
23,33%

farmaceutiká a biotechnológie
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

farmaceutický

farmaceutiká a biotechnológie

AT&T INC

SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY

telekomunikačný

verejné služby

BANK OF MONTREAL

SEVERN TRENT PLC
verejné služby

finančný
finančný
10,00%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
farmaceutiká a biotechnológie
CAN. IMPERIAL BANK OF COMMERCE
finančný
CONSOLIDATED EDISON INC
verejné služby

telekomunikačný
26,67%
spotrebný tovar potravinársky a potravinársky
3,33%
3,33%
tabakový
6,67%

polovodiče
3,33%

Charakteristika vybraných akcií:

EISAI CO LTD
farmaceutiká a biotechnológie
FRANCE TELECOM SA CORP
telekomunikačný
GLAXOSMITHKLINE PLC
farmaceutický
KIMBERLY-CLARK
spotrebný tovar
KONINKLIJKE KPN NV
telekomunikačný
KRAFT FOODS INC - CLASS A
potravinársky a tabakový
MERCK & CO. INC.
farmaceutiká a biotechnológie

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
polovodiče
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
farmaceutiká a biotechnológie
TELEFONICA SA
telekomunikačný
TELIASONERA AB

BRISTOL MYERS SQUIBB - táto americká farmaceutická
spoločnosť sa orientuje najmä na výrobu liekov na
HIV/AIDS, srdcovo – cievne ochorenia, onkologické
choroby, diabetes, hepatitídu.
CONSOLIDATE EDISON - poskytuje množstvo produktov
a služieb spojených s energiami. Zabezpečuje energetické
služby napr. pre New York, New Jersey a Pensylvaniu.
FRANCE TELECOM - jeden zo svetových lídrov v oblasti
telekomunikácií, ktorého členom je aj mobilný operátor
Orange – jednotka na mobilnom trhu na Slovensku.
KRAFT FOODS INC - tretia najväčšia potravinárska
spoločnosť na svete. V predaji kávy Jacobs má vedúcu
pozíciu v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Poľsko.

telekomunikačný
UNILEVER PLC
potravinársky
UNITED UTILITIES GROUP PLC
verejné služby
VERIZON COMMUNICATIONS INC
telekomunikačný
VODAFONE GROUP PLC
telekomunikačný
WINDSTREAM CORP
telekomunikačný
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
finančný

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Minimálna investícia
Nominálna hodnota podielu
Upisovacie obdobie
Vysporiadanie úpisu
Čiastočná splatnosť fondu
Splatnosť fondu
Doba trvania fondu
Sídlo fondu
ISIN
Správca fondu
Vstupné poplatky

1000 EUR
20 EUR
8.11.2011 – 16.12.2011 (pokiaľ nebude ukončené skôr)
23.12.2011
posledný pracovný deň v decembri 2012
30.12.2019
8 rokov
Belgicko
BE6227714233
KBC Asset Management
2% v upisovacom období
3% mimo upisovacieho obdobia
Výstupné poplatky
0% pri splatnosti fondu
1% pred splatnosťou fondu
Riziková kategória fondu
2 v škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko)
Profil klienta
vyvážený
Hodnota podielu
počítaná dvakrát do mesiaca – nie skôr ako v pracovný deň D+1 a nie neskôr ako D+4
(D=16, resp. posledný deň v mesiaci). Prvá aktuálna hodnota po upisovacom období bude
stanovená k 16. januáru 2012. Napriek kapitálovej ochrane (k čiastočnej splatnosti a ku
splatnosti) hodnota podielu môže dočasne poklesnúť pod 100% počas životnosti fondu.
Začiatočná hodnota podkladového aktíva pre každú akciu v koši, priemer záverečných cien počas prvých piatich pracovných dní
počínajúc piatkom 23. decembra 2011 (vrátane tohto dňa)
Konečná hodnota podkladového aktíva
pre každú akciu v koši, priemer záverečných cien počas prvých piatich pracovných dní
pre medziobdobia 1 až 8
v decembri 2012 až 2019
Výnos z druhej polovice investície
súčet konečných hodnôt podkladového aktíva pri splatnosti
Maximálny možný výnos z 1. polovice investície so započítaním 2% vstupného poplatku: 6% (5,85% p.a.)
Maximálny možný výnos z 2. polovice investície pri splatnosti, so započítaním 2% vstupného poplatku: 55,82% (5,68% p.a.)

Upozornenie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní:
Tento dokument je marketingovým oznámením, má len informačný charakter a jeho úlohou nie je nahradiť
zjednodušený predajný prospekt, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu. Akékoľvek odhady výnosov alebo
údaje o minulých výnosoch slúžia len pre informatívne účely. S investíciou do podielového fondu je spojené aj
.
riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť ale aj klesať, a nie je
zaručená návratnosť investovanej sumy. Pri zaistených fondoch je vyplatenie vloženej investície a dosiahnutého
výnosu zaistené iba pri splatnosti fondu a je závislé na splnení záväzkov protistrán, s ktorými fond uzatvára
obchody a na splnení záväzkov emitentov dlhopisov držaných v portfóliu fondu. Investičná stratégia fondu je
uvedená v štatúte a/alebo v stanovách, v predajnom prospekte, v zjednodušenom predajnom prospekte, ktoré sú k
dispozícii na predajných miestach v pobočkách ČSOB, a.s., u distribútorov, v sídle spoločnosti a na
www.csobinvesticie.sk. V súlade so štatútom môže byť podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatúte prekročiť 35% hodnoty majetku v
podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde. Daňový
režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.
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