Global Partners CSOB Duo Bonus 3
Upisovacie obdobie od 2.12.2013 do 10.1.2014

Výnos za prvé obdobie vo výške 6 %
K dátumu čiastočnej splatnosti (16.1.2015) Vám bude
vyplatená prvá polovica investície (500 EUR z každých
investovaných 1000 EUR) spolu s fixným výnosom vo
výške 6 % (6,02 % p.a. pred zdanením a bez započítania
poplatkov) počítaným z prvej polovice investície.

Hlavné výhody
• 100% zaistenie návratnosti investície ku dňu splatnosti
• prvá polovica investície spolu s fixným výnosom z prvej polovice investície 6 % (6,02 % p.a.
pred zdanením a bez započítania poplatkov) vyplatená už po prvom roku
• maximálny možný výnos z druhej polovice investície až 35 % (3,80 % p.a. pred zdanením a bez
započítania poplatkov) vyplatený pri splatnosti fondu
• možnosť podieľať sa na zhodnotení akcií 30 vybraných spoločností

Možnosti výnosu
Výnos z druhej polovice investície závisí od zhodnotenia koša 30 akcií veľkých prvotriednych
spoločností. Po druhom až ôsmom roku životnosti fondu zaznamenáme a uzamkneme dosiahnutý
výnos koša týchto akcií, spolu sedemkrát.
Výška uzamknutého výnosu po ročnom období sa rovná priemernému výnosu koša akcií, pričom
minimálny ročný výnos predstavuje 0 % a maximálny ročný výnos 5 % z druhej polovice investície.
 Výnos každej akcie, ktorej cena vzrástla oproti počiatočnej hodnote, bude započítaný ako 5%

nárast.

 Výnos každej akcie, ktorej cena sa nezmenila alebo poklesla oproti počiatočnej hodnote, bude

započítaný ako skutočne dosiahnutý pokles.

Pri splatnosti Vám bude vyplatená druhá polovica investície, t.j. zvyšných 500 EUR z každých
investovaných 1000 EUR a súčet siedmych uzamknutých hodnôt.

100% kapitálová ochrana
100% ochrana prvej polovice investície k čiastočnej splatnosti a 100% ochrana druhej polovice investície ku
splatnosti (bez vstupného poplatku).

Dostupnosť finančných prostriedkov
Požiadať o vyplatenie podielových listov je možné aj pred splatnosťou fondu, a to za aktuálnu hodnotu,
ktorá sa stanovuje dvakrát mesačne, k 16. dňu v mesiaci (prípadne k predchádzajúcemu pracovnému dňu)
a k poslednému pracovnému dňu v mesiaci. Pokyn je potrebné zadať najneskôr predchádzajúci pracovný
deň, a to najneskôr do 12.00 hod. Pri vyplatení pred splatnosťou fondu je účtovaný výstupný poplatok.

Zloženie koša akcií
AMERICAN ELECTRIC POWER (2 %)
AT&T INC (2 %)
BANK OF MONTREAL (3 %)
BCE INC (8 %)
BP PLC (3 %)
BRITISH LAND CO PLC (2 %)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (8 %)
CENTERPOINT ENERGY INC (8 %)
CONSOLIDATED EDISON INC (2 %)
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD (2 %)

ENI SPA (2 %)
ENTERGY CORP (2 %)
GDF SUEZ (3 %)
GLAXOSMITHKLINE PLC (3 %)
HCP INC (2 %)
HEALTH CARE REIT INC (2 %)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (2 %)
NATIONAL GRID PLC (3 %)
PPL CORPORATION (2 %)
REYNOLDS AMERICAN INC (8 %)

Sektorové rozloženie
tabakový
priemysel; 8%
poisťovníctvo;
10%

SNAM SPA (3 %)
SOUTHERN CO (3 %)
SSE PLC (3%)
STATOILHYDRO ASA (2 %)
SWISSCOM AG-REG (3 %)
SYSCO CORP (2 %)
TELIASONERA AB (2 %)
TORONTO-DOMINION BANK (2 %)
TOTAL SA (3 %)
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG (8 %)

Regionálne rozloženie
spotrebiteľský
tovar; 2%
verejné služby;
20%

Švajčiarsko; Švédsko; 2%
Nórsko; 2% 11%
Nemecko; 2%
USA; 35%

Francúzsko; 6%

financie; 4%
farmácie; 3%
nehnuteľnosti;
4%

bankovníctvo;
13%

Taliansko; 5%
Japonsko; 2%

telekomunikácie;
13%

energie a služby;
23%

Veľká Británia;
14%

Základné informácie o fonde
Upisovacie obdobie
Vysporiadanie úpisu
Doba trvania fondu
Čiastočná splatnosť fondu
Splatnosť fondu
ISIN
Minimálna investícia
Nominálna hodnota podielu
Domicil fondu
Začiatočná hodnota podkladového aktíva

Konečná hodnota podkladového aktíva pre medziobdobia 2 až 8

Kanada; 21%

2.12.2013 – 10.1.2014
17.1.2014
8 rokov a takmer 1 mesiac
16.1.2015
31.1.2022
LU0984229194
1000 EUR
20 EUR
Luxembursko
Vážený priemer začiatočných hodnôt všetkých akcií
v koši. Začiatočná hodnota pre každú akciu v koši sa
vypočíta ako priemer záverečných cien počas prvých 5
pracovných dní počnúc piatkom 17. Januára 2014
(vrátane).
Vážený priemer pozorovacích hodnôt všetkých akcií
v koši. Pozorovacia hodnota pre každú akciu v koši sa
vypočíta ako priemer záverečných cien počas prvých 5
pracovných dní v januári 2016 – 2022.

Poplatky
Vstupné poplatky:
2 % v upisovacom období
3 % mimo upisovacieho obdobia

Výstupné poplatky:
0 % pri splatnosti fondu
1 % pred splatnosťou fondu

Upozornenie na riziká
Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu (SRRI):
2 na stupnici od 1 (nízke, nie však nulové) do 7 (vysoké)
SRRI je skupina rizikových kategórií, ktoré sa stanovujú podľa legislatívy a slúžia k porovnaniu rizikovosti produktov
v rámci celej Európskej únie. SRRI zohľadňuje výlučne historický vývoj hodnoty investície.
Produktové skóre:
3 na stupnici od 1 (nízke, nie však nulové) do 7 (vysoké)
Produktové skóre je skupina rizikových kategórií, ktoré sa stanovujú 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.
Podrobné informácie
www.csobinvesticie.sk.
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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, 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 %.

