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DOBRÝ ZAČIATOK JE POLOVICOU ÚSPECHU

PRVÚ POLOVICU INVESTÍCIE A VÝNOS
Z NEJ VYPLATÍME UŽ PO PRVOM ROKU
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 6% (5,88% p.a.)*, počítaným 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 kvalitných medzinárodných
spoločností, tzv. Quality stocks. Po druhom až ôsmom roku životnosti fondu zaznamenáme a uzamkneme
dosiahnutý výnos koša týchto akcií, spolu sedemkrát.
Výška uzamknutého výnosu po ročnom období bude rovná priemernému výnosu koša akcií, pričom
minimálny ročný výnos predstavuje 0%* a maximálny ročný výnos 6%*.
 Výnos každej akcie, ktorej cena vzrastie oproti začiatočnej hodnote, bude započítaný ako 6% nárast.
 Výnos každej akcie, ktorej cena poklesne oproti začiatočnej hodnote, alebo sa nezmení, bude
započítaný ako skutočne dosiahnutý pokles.
Výška výnosu vyplatená pri splatnosti bude súčtom siedmych uzamknutých hodnôt.

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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ZLOŽENIE KOŠA AKCIÍ
AT&T INC

INTEL CORP

SIEMENS AG-REG

BANK OF MONTREAL

MERCK & CO. INC.

SSE PLC

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

SWISSCOM AG-REG

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

NATIONAL GRID PLC

TELSTRA CORP LTD

CONOCOPHILLIPS

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

TOTAL SA

DEUTSCHE POST AG-REG

NOVARTIS AG-REG

VERIZON COMMUNICATIONS INC

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

NTT DOCOMO INC

VINCI SA

GLAXOSMITHKLINE PLC

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

WESFARMERS LTD

HSBC HOLDINGS PLC

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

WOOLWORTHS LTD

IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

ZURICH FINANCIAL SERVICES AG

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Minimálna investícia

1000 EUR

Nominálna hodnota podielu

20 EUR

Upisovacie obdobie

12.8.2013 – 13.9.2013 (pokiaľ nebude ukončené skôr)

Vysporiadanie úpisu

23.9.2013

Čiastočná splatnosť fondu

30.9.2014

Splatnosť a doba trvania fondu

30.9.2021, 8 rokov

Sídlo fondu

Luxembursko

ISIN

LU0935061464

Správca fondu

KBC Asset Management

Vstupné poplatky

2% v upisovacom období, 3% mimo upisovacieho obdobia

Výstupné poplatky

0% pri splatnosti fondu, 1% pred splatnosťou fondu

Profil klienta

vyvážený

Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu
(SRRI)*

2 na stupnici od 1 (nízke, nie však nulové) do 7 (vysoké). Stanovuje sa v súlade s
legislatívou a slúži na porovnanie rizikovosti produktov v rámci celej Európskej únie.
Zohľadňuje výlučne historický vývoj hodnoty investície.
3 v škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko). Stanovuje sa na základe
internej metodológie v rámci finančnej skupiny ČSOB/KBC a slúžia na určenie
vhodnosti produktu podľa investičného profilu klienta. Produktové skóre predstavuje
komplexnejšie hodnotenie rizikovosti investície, nakoľko zohľadňuje viacero kritérií
ako SRRI. Z tohto dôvodu sa rizikové kategórie môžu líšiť.
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 30.9.2013. Napriek kapitálovej ochrane (k čiastočnej
splatnosti a ku splatnosti) hodnota podielu môže dočasne poklesnúť pod 100% počas
životnosti fondu.
Vážený priemer začiatočných hodnôt všetkých akcií v koši. Začiatočná hodnota pre
každú akciu v koši sa vypočíta ako priemer záverečných cien počas prvých desiatich
pracovných dní počínajúc piatkom 23. septembra 2013 (vrátane tohto dňa).

Produktové skóre fondu*

Hodnota podielu

Začiatočná hodnota podkladového aktíva

Konečná hodnota podkladového aktíva
pre medziobdobia 2 až 8
Výnos z druhej polovice investície

Vážený priemer pozorovacích hodnôt všetkých akcií v koši. Pozorovacia hodnota pre
každú akciu v koši sa vypočíta ako priemer záverečných cien počas prvých desiatich
pracovných dní v septembri 2015 až 2021.
pri splatnosti vyplatený súčet siedmych konečných hodnôt podkladového aktíva

* Podrobné informácie nájdete vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie podielových fondov na www.csobinvesticie.sk.

Upozornenie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní:
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, príp. v anglickom 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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