Global Partners CSOB Duo Coupon 8
Upisovacie obdobie: 4.2.2013 – 8.3.2013

VÝNOS ZA PRVÉ OBDOBIE VO VÝŠKE 7,5 %
K dátumu čiastočnej splatnosti (po prvom období, ktoré trvá 12,5 mesiaca)
Vám bude vyplatená prvá polovica investície (500 EUR z každých
investovaných 1000 EUR) spolu s fixným výnosom vo výške 7,5 %
(7,17 % p.a.) * počítaným z prvej polovice investície.

ĎALŠIE PRIEBEŢNE VYPLÁCANÉ VÝNOSY OD 0 % DO 5 %.
Z druhej polovice investície Vám budú priebežne vyplácané variabilné výnosy, a to spolu 8-krát. Prvý bude
vyplatený k dátumu čiastočnej splatnosti vo výške od 0 % do 5 % (do 4,79 % p.a.)*. Ďalších 7 výnosov Vám bude
vyplácaných ročne vo výške od 0 % do 5 % p.a.*
Výška variabilného výnosu závisí od zhodnotenia koša 30 akcií veľkých prvotriednych spoločností:
 Výnos kaţdej akcie, ktorej cena vzrástla oproti počiatočnej hodnote, bude započítaný ako 5% nárast .
 Výnos kaţdej akcie, ktorej cena sa nezmenila, alebo oproti počiatočnej hodnote klesla, bude započítaný ako
skutočne dosiahnutý pokles.
 Výška variabilného výnosu sa rovná priemernému výnosu koša akcií, pričom minimálny výnos za každé obdobie
predstavuje 0 %* a maximálny 5 %* (z druhej polovice investície).
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Príklady pre vysvetlenie princípu určovania výšky výnosu. Tieto príklady nie sú ukazovateľom výkonnosti ani vývoja
fondu v budúcnosti a ani neinformujú o najpravdepodobnejších možnostiach vývoja. Výnosy uvedené v grafe sú vždy
z polovice investície.
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ZAinvestície,
CELÉ OBDOBIE
Pri splatnosti Vám bude vyplatená druháVÝNOS
polovica
t.j. zvyšných 500 EUR z každých investovaných 1000
EUR a príslušný variabilný výnos za posledné obdobie.
100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
100% ochrana prvej polovice investície k čiastočnej splatnosti a 100% ochrana druhej polovice investície ku splatnosti
(bez vstupného poplatku).
*pred zdanením, bez započítania poplatkov
1/2

ZLOŢENIE KOŠA AKCIÍ
ALTRIA GROUP INC (5 %)
HJ HEINZ CO (2 %)
SWISSCOM AG-REG (7 %)
Tabakový priemysel
Potraviny
Telekomunikácie
ASTELLAS PHARMA INC (2 %)
JOHNSON & JOHNSON (2 %)
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (7 %)
Farmácie
Farmácie
Farmácie
BANK OF MONTREAL (2 %)
KIMBERLY-CLARK CORP (2 %)
TATE & LYLE PLC (2 %)
Finančníctvo
Spotrebný tovar
Potraviny
BCE INC (2 %)
NATIONAL GRID PLC (4 %)
TELIASONERA AB (2 %)
Telekomunikácie
Farmácie
Telekomunikácie
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (2 %)
NOVARTIS AG-REG (5 %)
TELUS CORP (2 %)
Finančníctvo
Farmácie
Telekomunikácie
CONSOLIDATED EDISON INC (2 %)
NTT DOCOMO INC (7 %)
TRANSURBAN GROUP (2 %)
Energie a služby
Telekomunikácie
Inf raštruktúra a rozvoj
DUKE ENERGY CORP (2 %)
REYNOLDS AMERICAN INC (7 %)
VERIZON COMMUNICATIONS INC (2 %)
Energie a služby
Tabakový priemysel
Telekomunikácie
ENTERGY CORP (5 %)
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (7 %)
WESFARMERS LTD (2 %)
Energie a služby
Farmácie
Priemysel
GENERAL MILLS INC (2 %)
SOUTHERN CO (2 %)
WOOLWORTHS LTD (2 %)
Potraviny
Energie a služby
Maloobchod
GLAXOSMITHKLINE PLC (4 %)
SSE PLC (4 %)
XCEL ENERGY INC (2 %)
Farmácie
Energie a služby
Energie a služby
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2%

2% 2% 2%

12%
6%

21%

REGIONÁLNE ROZLOŢENIE:

Telekomunikácie

(22 %)

Finančníctvo (4 %)
Energie a verejné služby (21 %)
Spotrebný tovar (2 %)
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Tabakový priemysel (12 %)
Potravinový priemysel (6 %)
Farmácie (27 %)

Infraštruktúra a rozvoj (2 %)
Priemysel (2 %)
Maloobchod (2 %)
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Upisovacie obdobie
Vysporiadanie úpisu
Čiastočná splatnosť fondu
Splatnosť fondu
Doba trvania fondu
Minimálna investícia
Nominálna hodnota podielu
Vstupné poplatky
Výstupné poplatky
Produktové skóre*
SRRI*
Profil klienta
Hodnota podielu
Počiatočná hodnota akcie
Konečná hodnota akcie
Počiatočná hodnota koša akcií
pre medziobdobia 1-8
Konečná hodnota koša akcií
pre medziobdobia 1-8
Domicil fondu
Správca fondu
ISIN

* Produktové skóre a Syntetický
4.2.2013 – 8.3.2013
ukazovateľ rizika a výnosu (SRRI) sú
15.3.2013
rizikové kategórie podielového fondu na
posledný obchodný deň v marci 2014
stupnici 1 (najnižšie riziko = nie však
nulové) až 7. SRRI vychádza iba
31.3.2021
z historického vývoja hodnoty investície,
8 rokov
Produktové skóre aj z ďalších faktorov,
1000 EUR
preto sa môžu líšiť. Bližšie informácie
20 EUR
o rizikových kategóriách získate vo
zverejnenom
dokumente
„Rizikové
2 % v upisovacom období
kategórie podielových fondov“ na našej
3 % mimo upisovacieho obdobia
internetovej
stránke
0 % pri splatnosti fondu
www.csobinvesticie.sk.
1 % pred splatnosťou fondu
3
3
vyvážený
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 29. 3. 2013.
pre každú akciu v koši, priemer hodnôt počas prvých 10 dní zhodnotenia počínajúc 15. 3. 2013 (vrátane)
pre každú akciu v koši, priemer hodnôt počas prvých 10 dní zhodnotenia v marci 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 a 2021
vážený priemer počiatočných hodnôt všetkých akcií v koši

vážený priemer konečných hodnôt všetkých akcií v koši
Luxembursko
KBC Asset Management
LU0876310011

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt,
štatút alebo stanovy podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na predajných miestach
Československej obchodnej banky, a.s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk. S investíciou je spojené aj riziko,
hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Údaje o minulej
výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie
klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom alebo stanovami podielového fondu môže podiel
prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi
uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.
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