Horizon
CSOB Svet s Bonusom Energie 1
Upisovacie obdobie od 4.1. do 26.2.2016
Pridajte energiu svojim investíciám
Naštartujte svoje investície hneď na začiatku roka. Využite pri tom našu novinku v podobe
zaisteného fondu Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1. Prostredníctvom neho sa
budete podieľať na raste cien akcií prvotriednych spoločností z celého sveta
reprezentujúcich rôzne sektory, a zároveň budete mať možnosť získať 10%-ný bonus
vďaka spoločnostiam zo sektora energií. Nízka cena ropy prispela k vytvoreniu príležitosti
na ich výhodný nákup. S jej budúcim rastom je však dobré počítať už dnes. Navyše
spoločnosti zo sektora energií preukázali flexibilitu a reštrukturalizáciou a znižovaním
nákladov si vytvorili priestor pre budúcu lepšiu ziskovosť a tým aj rast cien ich akcií.

HLAVNÉ VÝHODY




Možnosť výhodnej kombinácie investície
s termínovaným vkladom.

dve príležitosti zhodnotenia s jednou investíciou
možnosť dosiahnuť výnos až do výšky 60 % (8,05 % p.a.)*
90 %-né zaistenie návratnosti investície** ku dňu splatnosti

PODKLADOVÉ AKTÍVUM A MOŽNOSTI VÝNOSU
Výnos fondu závisí od vývoja dvoch podkladových aktív, konkrétne dvoch košov akcií vybraných odborníkmi z KBC Asset Managementu:
 Akciový kôš 1: akcie 30 prvotriednych spoločností z celého sveta a z rôznych sektorov vyznačujúcich sa vysokou trhovou
kapitalizáciou.
 Bonusový akciový kôš 2: akcie 10 významných spoločností zo sektora energií.
Pri splatnosti bude vyplatených 90 % z pôvodnej investície** spolu s 55 %-nou spoluúčasťou na náraste hodnoty prvého koša
akcií, pričom táto je zhora ohraničená na úrovni 60 %.
Navyše máte možnosť získať bonus vo výške 10 % z pôvodnej investície. Jeho získanie závisí od vývoja druhého koša akcií. Po
prvom roku budeme pozorovať konečnú hodnotu druhého koša akcií spoločností zo sektora energií a túto porovnáme s jeho počiatočnou
hodnotou. Keď bude konečná hodnota druhého koša akcií pri pozorovaní vyššia alebo rovnaká ako jeho počiatočná hodnota, získate 10%ný bonus, ktorý bude vyplatený pri splatnosti fondu. Nárok na bonus pritom nemôže ohroziť ani vývoj cien akcií v prvom koši, ani neskorší
vývoj cien akcií v druhom koši v ďalšom období po pozorovaní.

MOŽNÉ SCENÁRE VÝVOJA
Uvedené scenáre predstavujú iba príklady možných scenárov, v žiadnom prípade nejde o ukazovatele výkonnosti v budúcnosti. Negatívny
scenár zobrazuje minimálny výnos* a pozitívny scenár 1 maximálny výnos*, ktorý môže investícia do tohto fondu priniesť.
Bonusový akciový kôš 2
Akciový kôš 1
10 akcií zo sektora energie
30 spoločností z celého sveta
Ročný
Scenár
Pri splatnosti bude z investície 1000
výnos*
vývoj pri
vývoj po vplyv na výnos
EUR vyplatená suma v EUR*
vplyv na výnos pri splatnosti
splatnosti
1. roku
pri splatnosti
Pozitívny 1

130 %

55 % x 130 % = 71,5 %
uplatní sa max. výnos 60 %

12 %

10 %

900 + (60 % + 10 %) x 1 000 = 1 600* 8,05 % p.a.*

Pozitívny 2
Neutrálny 1
Neutrálny 2

40 %
20 %
-20 %

55 % x 40 % = 22 %
55 % x 20 % = 11 %
0%

5%
-4 %
0%

10 %
0%
10 %

900 + (22 % + 10 %) x 1 000 = 1 220* 3,33 % p.a.*

-15 %

0%

-20 %

0%

900 + (0 % + 0 %) x 1 000 = 900* -1,73 % p.a.*

Negatívny

DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

900 + (11 % + 0 %) x 1 000 = 1 010* 0,16 % p.a.*
900 + (0 % + 10 %) x 1 000 = 1 000* 0,00 % p.a.*

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 31.3.2016. 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.
* bez zohľadnenia vstupného poplatku a pred zdanením; ** bez zohľadnenia vstupného poplatku

ZLOŽENIE AKCIOVÉHO KOŠA 1
ALLIANZ SE
AMERICAN ELECTRIC POWER
AT&T INC
BALOISE HOLDING AG
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
(CT)
CLP HOLDINGS LTD
EDF
ENAGAS SA
FORTUM OYJ
HCP INC

2%
2%
2%
2%

LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIONAL BANK OF CANADA
NORDEA BANK AB

2%
2%
2%
2%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SOUTHERN CO
SUNCORP GROUP
SWISSCOM AG-REG

2%
8%
2%
8%

2 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

5 % SWISS RE AG

8%

5%
2%
2%
2%
3%

2%
8%
2%
2%
8%

5%
2%
2%
2%
2%

PPL CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (LONDON)
SAMPO OYJ-A SHS
SGS SA-REG

TELEFONICA SA (SQ)
TELUS CORP (CT)
TORONTO-DOMINION BANK (CT)
TOTAL SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC

ZLOŽENIE BONUSOVÉHO AKCIOVÉHO KOŠA 2
BP PLC
10 % JX HOLDINGS INC
10 % STATOIL ASA
CHEVRON CORP 10 % OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10 % TRANSCANADA CORP
ENBRIDGE INC
10 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (LONDON) 10 % WOODSIDE PETROLEUM LTD

10 %
10 %
10 %

TOTAL SA 10 %

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Typ fondu / ISIN

zaistený podfond*** / BE6282706165

Upisovacie obdobie / Vysporiadanie úpisu

4.1.2016 – 26.2.2016 s možnosťou predčasného ukončenia / 7.3.2016

Doba trvania / Splatnosť
Minimálna investícia

6 rokov a 1 mesiac / 31.3.2022
150 EUR

Nominálna hodnota podielu

10 EUR

Domicil fondu / Správca fondu
Podkladové aktívum

Belgicko / KBC Asset Management NV
akciový kôš 1 a bonusový akciový kôš 2 (zloženie viď vyššie)
Priemer záverečných cien akcií v jednotlivých akciových košoch počas prvých 10
oceňovacích dní počnúc 7.3.2016 vrátane.
Priemer záverečných cien akcií v akciovom koši 1 v posledný oceňovací deň v mesiaci
počas 18 mesiacov pred splatnosťou fondu od septembra 2020 do februára 2022, vrátane.
Priemer záverečných cien akcií v bonusovom akciovom koši 2 počas prvých 10
oceňovacích dní počnúc 1.3.2017 vrátane.

Počiatočná hodnota podkladového aktíva
Konečná hodnota akciového koša 1
Konečná hodnota bonusového akciového
koša 2

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

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

PRE KOHO JE FOND VHODNÝ / UPOZORNENIE NA RIZIKÁ

Fond je určený pre klientov s investičným profilom vyvážený a vyšší. Ak máte
iný investičný profil a využívate portfóliový spôsob investičného poradenstva, tento
produkt pre vás môže byť vhodný ako súčasť portfólia finančných produktov. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poradcu.
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.
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.
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 fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach
banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. S investíciou do fondu je
spojené aj riziko. 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 fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov
alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo
fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.
*** CSOB Svet s Bonusom Energie 1 je podfond Horizon, investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom (bevek) podľa belgického práva.
V texte tohto dokumentu sa pre zjednodušenie používa aj označenie fond.

