Horizon CSOB Stredny Vyber 1
Upisovacie obdobie od 2.3. do 30.4.2015

Vyberte si zdravé jadro
Pri hľadaní výnosu v prostredí nízkych úrokových sadzieb je dobré poobzerať sa aj po
iných možnostiach. Máme pre Vás novinku – Horizon CSOB Stredny Vyber 1.
Riešenie, s ktorým sa môžete podieľať na raste cien akcií kvalitných spoločností
z celého sveta, ale tiež vám poskytne určitú ochranu v prípade negatívneho
vývoja na finančných trhoch. Podobne ako pri orechu odstraňujeme škrupinu, aby
sme sa dostali k zdravému jadru, aj my pre vás z počiatočného širšieho množstva
spoločností budeme na konci vyberať zdravé jadro, ktoré rozhodne o výnose vašej
investície.

Hlavné výhody
• zhora váš potenciálny výnos nie je obmedzený
• zdola vás v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch bude chrániť 90 % zaistenie pôvodnej investície ku dňu splatnosti1
• investícia do široko rozloženého koša kvalitných spoločností z rôznych odvetví vybraných pre vás odborníkmi z KBC Asset
Managementu, z ktorých až 92 % navyše figuruje v rebríčku 2000 najväčších spoločností sveta podľa FORBES2
• novinka v podobe využitia metódy mediánového koša, ktorá sa postará o očistenie vývoja podkladového aktíva od vplyvov
extrémov, umožní vybrať zdravé jadro z väčšieho počtu akcií a prináša tak možnosť dosiahnuť lepší výsledok vašej investície

Možnosti výnosu

Novinka!

Tento fond využíva tzv. mediánový kôš. Ako bude fungovať v praxi? Pri splatnosti fondu určíme, aký výsledok
(rast, prípadne pokles) dosiahli akcie jednotlivých spoločností podkladového aktíva tak, že porovnáme ich
konečnú hodnotu s ich počiatočnou hodnotou. Následne zoradíme všetkých 50 spoločností podľa toho, ako sa
vyvíjala cena ich akcií. Prvých 10 a posledných 10 spoločností odoberieme a na základe priemeru výsledkov
zostávajúcich 30 akcií spoločností z jadra zoznamu (11. až 40. miesto v poradí) vypočítame výsledné
zhodnotenie podkladového aktíva.

Pri splatnosti fondu môžu nastať dve situácie:


v prípade pozitívneho vývoja vám bude vyplatená pôvodná investícia spolu s 50 % spoluúčasťou na raste tzv.
mediánového koša 30 akcií, ktoré sa z hľadiska výkonnosti umiestnia na 11. až 40. mieste v rámci pôvodného
koša 50 akcií, bez obmedzenia výnosu zhora.



v prípade negatívneho vývoja sa uplatní 100 % spoluúčasť na poklese, avšak maximálne do 10 %, to pre vás
znamená zaistenie návratnosti minimálne 90 % pôvodnej investície1.

Možné scenáre vývoja
Scenár

Vývoj mediánového koša ku
dňu konečnej splatnosti

Výpočet výnosu pri splatnosti*

pozitívny

60 %

50 % x 60 % = 30 %
(4,48 % p.a.)*

neutrálny

10 %

negatívny

-15 %

50 % x 10 % = 5 %
(0,81 % p.a.)*
100 % - 15 % = - 15 %
ale vďaka zaisteniu max. - 10 %
(-1,75 % p.a.)*

Suma v EUR vyplatená pri splatnosti
fondu z investície 1000 EUR*
1000 + (30 % x 1000) = 1300 EUR
1000 + (5 % x 1000) = 1050 EUR
1000 + (-10 % x 1000) = 900 EUR

Uvedené scenáre predstavujú iba príklady možných scenárov, v žiadnom prípade nejde o ukazovatele výkonnosti v budúcnosti.
*Pred zdanením, bez zohľadnenia poplatkov.
1 zaistenie sa nevzťahuje na vstupný poplatok
2 podľa rebríčka 2000 world´s biggest public companies za rok 2014, kombinované umiestnenie na základe 4 ukazovateľov - tržby,
zisk, aktíva a trhová kapitalizácia
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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, ak 16. deň pripadne na nebankový deň)
a k poslednému pracovnému dňu v mesiaci. Prvá aktuálna hodnota bude stanovená k 29.5.2015. Pokyn je potrebné zadať najneskôr
predchádzajúci pracovný deň pred stanovením aktuálnej hodnoty, a to najneskôr do 12.00 hod. Pri vyplatení pred splatnosťou fondu je
účtovaný výstupný poplatok.

Zloženie akciového koša, ktorý je podkladovým aktívom
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Základné informácie o fonde
Upisovacie obdobie
Vysporiadanie úpisu
Doba trvania fondu
Splatnosť fondu
ISIN
Minimálna investícia
Nominálna hodnota podielu
Domicil fondu
Správca fondu
Kategória fondu
Podkladové aktívum
Počiatočná hodnota
Konečná hodnota

Poplatky

2.3. do 30.4.2015 s možnosťou predčasného ukončenia
8.5.2015, vzhľadom na sviatok v SR budú prostriedky odpísané z účtov 7.5.2015
6 rokov
30.4.2021
BE6276289012
150 EUR
10 EUR
Belgicko
KBC Asset Management NV
Zaistený fond s 90 % kapitálovou ochranou
akciový kôš (zloženie viď vyššie)
Stanovená ako priemer zatváracích cien jednotlivých akcií v koši počas prvých piatich dní oceňovania
počnúc 8.5.2015, vrátane.
Určí sa ako priemer cien jednotlivých akcií v koši z posledného obchodného dňa v mesiaci počas 18
mesiacov pred splatnosťou fondu od 10/2019 do 3/2021, vrátane.
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):
3 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 nájdete vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie podielových fondov na www.csobinvesticie.sk.
Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo
stanovy podielového fondu, ktoré sú k dispozícii 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
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orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

