
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva  
ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 202307 EUR  

   

Označenie Emitenta:  
Československá obchodná banka, a. s. 
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140,  
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 4314/B, LEI: 52990096Q5LMCH1WU462 (ďalej len „Emitent“, „ČSOB“ alebo „Banka“) 
 
Názov Investičných certifikátov:   
ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 202307 AUD (ďalej len „Investičný certifikát“ alebo 
„IC“) 
 
ISIN:   
SK4000015624 
 
Počiatočná hodnota Podkladového aktíva  
Oficiálna uzatváracia hodnota Indexu (Closing level) platná a zverejnená v systéme 
Bloomberg (kód: ENDLRP <Index>) v Deň stanovenia Počiatočnej hodnoty Indexu, t.j. 
9.07.2019 bola:  
 
124,79 
 
Hodnota Podkladového aktíva v Deň ocenenia:  
Oficiálna uzatváracia hodnota Indexu (Closing level) platná a zverejnená v systéme 
Bloomberg k príslušnému Dňu ocenenia:  
 
Deň ocenenia 1 -  9.7.2020 – 109,22  
Deň ocenenia 2 -  12.1.2021 – 112,80 
Deň ocenenia 3 -  9.7.2021 – 116,63 
Deň ocenenia 4 -  11.1.2022 – nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 5 -  11.7.2022 – nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii  
Deň ocenenia 6 -  10.1.2023 – nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 7  10.7.2023 – nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
 
Pokiaľ bude Hodnota Pokladového aktíva v príslušný Deň ocenenia vyššia ako Počiatočná 
hodnota Pokladového aktíva, dochádza k Predčasnej splatnosti IC, t.j. vyplateniu Hodnoty 
IC v zmysle Emisných podmienok k IC. Viac informácií o mimoriadnej predčasnej splatnosti 
je dostupných v Emisných podmienkach k IC. 
 

Informácie o Podkladovom aktíve:  
Podkladovým aktívom je iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 (Bloomberg: ENDLRP 
<Index>) (ďalej len „Index“ alebo „Podkladové aktívum“). 
Na Index sa vzťahuje Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako 
referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie 
výkonnosti investičných fondov (ďalej len „Nariadenie o indexoch používaných ako 
referenčné hodnoty“). 
 
Poskytovateľom (administrátorom) Indexu je spoločnosť STOXX Limited, pričom ku dňu 
vydania týchto emisných podmienok spoločnosť STOXX Limited sa nenachádza v registri 
správcov a referenčných hodnôt (benchmarkov) zriadenom a prevádzkovanom ESMA podľa 
Článku 36 Nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty. Pokiaľ je Emitentovi 
známe, uplatnia sa prechodné ustanovenia Článku 51 Nariadenia o indexoch používaných 
ako referenčné hodnoty, takže spoločnosť STOXX Limited momentálne nie je povinná mať 
povolenie alebo byť registrovaná (alebo, ak sa nachádza mimo Európskej únie, byť uznaná, 
schválená alebo spĺňať požiadavku rovnocennosti). 
 
Informácie o minulej výkonnosti a aktuálnej hodnote Indexu, ako aj jeho volatilite, sú verejne 
dostupné na internetovej stránke  https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP. 
 
Index podľa vyhlásenia poskytovateľa STOXX Limited je v súlade s požiadavkami 
organizácie  International Organization of Securities Commission’s (IOSCO) pre finančné 
referenčné hondoty (ďalej len „IOSCO Princípy“) ako aj s požiadavkami ESMA – EBA pre 
určenie referenčných hodnôt (ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in 
the EU issued by the European Securities and Markets Authority and European Banking 
Authority (ďalej len “ESMA-EBA Princípy”). 
 
Upozornenie: 
Toto oznámenie nie je akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa ustanovenia 
§ 120 Zákona o CP.  
 
Dokument bol aktualizovaný k 20.12.2021. 
 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP

