HORIZON CSOB DUO COUPON 6

DOBRÝ ZAČIATOK
JE POLOVICOU ÚSPECHU
 Už po roku vyplatený výnos vo výške 6%*
K dátumu čiastočnej splatnosti Vám bude vyplatená prvá polovica investície (500 EUR z
každých investovaných 1000 EUR) spolu s výnosom vo výške 6%* (5,76% p.a.)*,
počítaným z polovice investície.

 Ďalších 8 priebežne vyplácaných výnosov od 0,5% do 7%
Z druhej polovice investície Vám budú priebežne, a to ročne, vyplácané variabilné
výnosy (posledné obdobie trvá 19 mesiacov):
Výška 8 variabilných výnosov závisí od zhodnotenia koša 30 perspektívnych akcií:
- Výnos každej akcie, ktorej cena vzrástla oproti začiatočnej hodnote, je započítaný ako
7% nárast.
- Výnos každej akcie, ktorej cena poklesla oproti začiatočnej hodnote, je započítaný ako
skutočne dosiahnutý pokles.
- Výška výnosu sa rovná priemernému výnosu koša akcií, pričom minimálny výnos
predstavuje 0,5%* a maximálny 7%* (pre obdobia dlhšie ako rok ide o minimálny
výnos 0,48%* p.a., resp. 0,29%* p.a. a maximálny výnos 6,72%* p.a., resp. 4,14%*
p.a.).
Pri splatnosti Vám bude vyplatená druhá polovica investície, t.j. zvyšných 500 EUR z
každých investovaných 1000 EUR a príslušný výnos za posledné obdobie.

 100% kapitálová ochrana,

z toho 100% ochrana prvej polovice investície k
čiastočnej splatnosti a 100% ochrana druhej polovice investície ku splatnosti (bez
vstupného poplatku).
* pred zdanením 15% zrážkovou daňou v Belgicku, bez zohľadnenia vstupných poplatkov. Daňový režim závisí od individuálnej
situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.
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HORIZON CSOB DUO COUPON 6
ZLOŽENIE KOŠA AKCIÍ
ABBOTT LABORATORIES
farmaceutický
ALLIANZ SE-REG
poisťovníctvo
ATLANTIA SPA
transport
BANCO SANTANDER SA
bankovníctvo
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
farmaceutiká a biotechnológie
BRITISH LAND CO PLC
nehnuteľnosti
CONSOLIDATED EDISON INC
verejné služby
DEUTSCHE POST AG-REG
transport
E.ON AG
verejné služby
ENEL SPA
verejné služby

FRANCE TELECOM SA
telekomunikačný
GDF SUEZ
verejné služby
HOME DEPOT INC
cyklický spotrebný tovar
HSBC HOLDINGS PLC
bankovníctvo
KONINKLIJKE AHOLD NV
maloobchod
KONINKLIJKE KPN NV
telekomunikačný
KRAFT FOODS INC-CLASS A
potravinársky
NATIONAL GRID PLC
verejné služby
NESTLE SA-REG
potravinársky
NOVARTIS AG-REG
farmaceutický

PEPSICO INC
potravinársky a tabakový
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
farmaceutický
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
verejné služby
SWISSCOM AG-REG
telekomunikačný
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
farmaceutický
TELEFONICA SA
telekomunikačný
UNIBAIL-RODAMCO SE
nehnuteľnosti
VINCI SA
priemyselný
VODAFONE GROUP PLC
telekomunikačný
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
poisťovníctvo

DETAILNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Od 2.11.2010
Upisovacie obdobie
Do 10.12.2010 (pokiaľ nebude ukončené skôr)
Vysporiadanie 17.12.2010
Splatnosť / obdobie
31.07.2019 / 8 rokov a takmer 8 mesiacov
Čiastočná splatnosť

Posledný obchodný deň v decembri 2011

Minimálna investícia

1000 EUR a ďalej násobky 20 EUR

Vstupný poplatok

2% počas upisovacieho obdobia
3% po upisovacom období (z toho 1% do fondu)

Výstupný poplatok

Ku splatnosti: žiadny
Pred splatnosťou: 1%

Výnosy

Splatné v posledný belgický pracovný deň v decembri 2011 až 2017 a 31. júla 2019.

Začiatočná hodnota
podkladového aktíva
Konečná hodnota
podkladového aktíva pre
medziobdobia 1 až 8

Pre každú akciu v koši, priemer záverečných cien za prvých päť pracovných dní počnúc 14.12.2010
(vrátane).

Hodnota podielu

Rizikový stupeň/ profil
ISIN

Pre každú akciu v koši, priemer záverečných cien za prvých päť pracovných dní v decembri 2011 až 2017 a
za prvých päť pracovných dní v júli 2019.
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 14.1.2011.
Napriek kapitálovej ochrane (k čiastočnej splatnosti a ku splatnosti) hodnota podielu môže dočasne
poklesnúť pod 100% počas životnosti fondu.
2 v škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko)
100% kapitálová ochrana, z toho 100 % ochrana polovice investovaného kapitálu (500 EUR z 1000 EUR)
k čiastočnej splatnosti a 100 % ochrana druhej polovice investície (500 EUR z 1000 EUR) ku splatnosti
(bez vstupného poplatku). / Vyvážený
BE6209685369

Upozornenie v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní:
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. 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 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.
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