Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Upisovacie obdobie od 3.8. do 30.9.2015
Investícia s ideálnymi mierami
Hľadáte možnosť uloženia voľných prostriedkov s potenciálom zaujímavého
výnosu avšak máte obavy z možných turbulencií na finančných trhoch? Máme
pre vás riešenie - Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1. Parametre našej novinky
platné pri splatnosti možno zhrnúť tromi číslami, ktoré zodpovedajú ideálnym
mieram 90 – 60 – 90.

HLAVNÉ VÝHODY




až 90 %-ná participácia, t.j. váš podiel na náraste hodnoty podkladového aktíva, ktorým je kôš 30 kvalitných akcií
až 60 % (8,06 % p.a.)* je maximálny výnos, ktorý môžete dosiahnuť pri splatnosti fondu
až 90 %-né zaistenie sa postará o ochranu vašej investície pri splatnosti fondu. Aj v prípade nepriaznivého vývoja na finančných
trhoch a poklesu hodnoty podkladového aktíva je primárnym cieľom fondu zaistiť pri splatnosti vyplatenie minimálne 90 % vašej
počiatočnej investície**.

PODKLADOVÉ AKTÍVUM A MOŽNOSTI VÝNOSU
Akcie 30 spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou, sídliacich v 12 krajinách na 2 kontinentoch a reprezentujúcich 9 rôznych sektorov – to je
akciový kôš pozostávajúci z kvalitných akcií starostlivo vybraných odborníkmi z KBC Asset Managementu na základe dôkladného viacstupňového
procesu výberu. Tento akciový kôš je podkladovým aktívom fondu Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 a od jeho vývoja bude záležať výnos vašej
investície pri splatnosti fondu.

Pri splatnosti fondu môžu nastať dve situácie:
 Keď konečná hodnota podkladového aktíva v porovnaní s jeho počiatočnou hodnotou narastie alebo sa nezmení, bude vám vyplatená
pôvodná investícia spolu s 90 %-ným podielom na raste podkladového aktíva s max. možným výnosom 60 % (8,06 % p.a.)*.
 Keď konečná hodnota podkladového aktíva v porovnaní s jeho počiatočnou hodnotou klesne, uplatní sa 100 %-ná spoluúčasť na poklese,
avšak maximálne do 10 % (-1,73 % p.a.), to pre vás znamená zaistenie návratnosti minimálne 90 % pôvodnej investície.**

MOŽNÉ SCENÁRE VÝVOJA
Scenár

Vývoj akciového koša
ku dňu konečnej splatnosti

Výpočet výnosu pri splatnosti*

Suma v EUR vyplatená pri splatnosti
fondu z investície 1000 EUR*

90 % x 30 % = 27 %
1 000 + (27 % x 1 000) = 1 270 EUR
(4,02 % p.a.)*
90 % x 100 % = 90 %
100 %
ALE znižuje sa na 60 %
1 000 + (60 % x 1 000) = 1 600 EUR
pozitívny 2
(8,06 % p.a.)*
90 % x 5 % = 4,5 %
5%
1 000 + (4,5 % x 1 000) = 1 045 EUR
neutrálny
(0,72 % p.a.)*
100 % x (-15 %) = -15 %
-15 %
ALE vďaka zaisteniu max. -10 %
1 000 + (-10 % x 1 000) = 900 EUR
negatívny
(-1,73 % p.a.)*
Uvedené scenáre predstavujú iba príklady možných scenárov, v žiadnom prípade nejde o ukazovatele výkonnosti v budúcnosti.

pozitívny 1

30 %

* bez zohľadnenia vstupného poplatku a pred zdanením
** zaistenie sa nevzťahuje na vstupný poplatok

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 30.10.2015. 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
ALLIANZ SE
AT&T INC
AXA SA
BCE INC
DELTA LLOYD NV
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
EDF
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
GLAXOSMITHKLINE PLC

3%
3%
2%
2%
3%
3%
2%
8%
3%
2%

HCP INC
HSBC HOLDINGS PLC (LONDON)
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
PROXIMUS SA
REPSOL SA
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (LONDON)
SAMPO OYJ-A SHS
SNAM SPA
SOUTHERN CO

3%
8%
2%
3%
2%
2%
3%
3%
3%
3%

SSE PLC
SWEDBANK AB - A SHARES
SWISSCOM AG-REG
SWISS RE AG
TELE2
TELIASONERA AB
TERNA SPA
UNIBAIL-RODAMCO
VIVENDI
ZURICH INSURANCE GROUP AG

3%
3%
3%
5%
3%
8%
3%
2%
3%
4%

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Typ fondu

štruktúrovaný podfond***

Upisovacie obdobie

3.8.2015 – 30.9.2015 s možnosťou predčasného ukončenia

Vysporiadanie úpisu

8.10.2015

Doba trvania

6 rokov a takmer 1 mesiac

Splatnosť

29.10.2021

ISIN

BE6279710279

Minimálna investícia

150 EUR

Nominálna hodnota podielu

10 EUR

Domicil fondu

Belgicko

Správca fondu

KBC Asset Management

Podkladové aktívum
Počiatočná hodnota
podkladového aktíva
Konečná hodnota podkladového
aktíva

akciový kôš (zloženie viď vyššie)
Priemer zatváracích cien jednotlivých akcií v koši počas prvých 5 oceňovacích dní počnúc 8.10.2015 vrátane.
Priemer zatváracích cien jednotlivých akcií v koši v posledný oceňovací deň v mesiaci, počas 18 mesiacov
pred splatnosťou fondu od apríla 2020 do septembra 2021 (vrátane).

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): 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: 2 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 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 %.
*** CSOB Globalny Rast EUR 1 je podfond Horizon, investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom (bevek) podľa belgického práva. V texte tohto
dokumentu sa pre zjednodušenie používa aj označenie fond.

