
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva 
ČSOB Investičný certifikát WLENV 2026 EUR NG 

   

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 WLENV 2026 EUR NG (ďalej len „Investičný certifikát“ alebo „IC“) 
 
Označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných 
papierov:  
ISIN: SK4000020236 
 
Počiatočná hodnota Podkladového aktíva:  
Oficiálna uzatváracia hodnota Indexu (Closing level) platná a zverejnená v systéme 
Blomberg (kód: WLENV <Index>, ISIN Code NL0013352636) v Deň stanovenia Počiatočnej 
hodnoty Indexu, t.j. 15.12.2021 bola:  
 
1726,66 
 
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 30.10.2023 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 2 30.4.2024 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 3 30.10.2024 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 4 30.4.2025 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 5 30.10.2025 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
Deň ocenenia 6 30.4.2026 - nie je ku dňu aktualizície tohto dokumentu k dispozícii 
 
 
Informácie o Podkladovom aktíve:  
Podkladovým aktívom je EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 
5% Index (Bloomberg: WLENV <Index>, ISIN Code NL0013352636, non-significant 
benchmark) (ďalej len „Index“ alebo „Podkladové aktívum“), pričom: 

• základné informácie o Indexe je možné nájsť v anglickom jazyku v dokumente 
Vyhlásenie o referenčnej hodnote prístupné na webovom sídle poskytovateľa 
(administrátora) Indexu: 
https://live.euronext.com/en/products/indices/indices-benchmark-statements 
v dokumente s názvom Benchmark Statement FR Admin Euronext CDP Environment 
World version September 2021.pdf. 

• detailné informácie o Indexe (informácie týkajúce sa druhov vstupných údajov, priority 
používania rôznych druhov vstupných údajov a uplatňovania expertného úsudku)  je 
možné nájsť v anglickom jazyku v dokumente INDEX RULE BOOK EURONEXT ® 
CDP ENVIRONMENT WORLD EW verzia 21-08 zo dňa 25. október 2021 prístupná na 
webovom sídle poskytovateľa (administrátora) Indexu: 

https://live.euronext.com/sites/default/files/documentation/index-
rules/Euronext%20CDP%20Environment%20Family%20index%20Rules%20%28October
%202021%29.pdf. 
Poskytovateľom (administrátorom) Indexu je spoločnosť Euronext Paris S.A., Francúzsko, 
ktorá je registrovaná v zozname správcov referenčných hodnôt (benchmarkov) zriadenom 
a prevádzkovanom ESMA podľa Článku 34 Nariadenia o indexoch používaných ako 
referenčné hodnoty.  
 
Na Index sa vzťahuje Nariadenie o indexoch používaných ako referenčné hodnoty. Index je 
podľa poskytovateľa Indexu v súlade s Nariadením o indexoch používaných ako referenčné 
hodnoty, okrem ustanovení uvedených v anglickom jazyku v dokumente Vyhlásenie 
o súlade prístupné na webovom sídle poskytovateľa (administrátora) Indexu: 
 
Detailné informácie o Indexe vrátane informácií o minulej výkonnosti a aktuálnej hodnote 
Indexu, ako aj jeho volatilite, sú verejne dostupné na internetovej stránke: 
https://live.euronext.com/en/product/indices/NL0013352636-XAMS. 
 
Upozornenie: 
Toto oznámenie nie je akýmkoľvek otnámením v zmysle verejnej ponuky podľa ustanovenia 
§ 120 Zákona o CP.  
 
Dokument bol aktualizovaný k 20.12.2021 
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