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Tímto si vás dovolujeme informovat, že z rozhodnutí představenstva společnosti Horizon (veřejná investiční společnost dle
belgického právního řádu) byly podfondy CSOB Kratkodobych prilezitosti 2 a Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 v
souladu s článkem 19 stanov zrušeny a dány do likvidace se splatností ke dni 30. listopadu 2020.
Podfond Horizon Kratkodobych prilezitosti 2 sledoval následující cíle:
na jedné straně splacení minimálně 90% investované částky a na druhé straně možný kapitálový zisk založený na možném
zhodnocení koše 30 akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací a jsou vybrány z globálního světa.
Pokud by se koš 30 akcií dostal ze své původní hodnoty, bude vyplaceno 80% zvýšení koše při splatnosti k 100% původně
investované částky. Maximální výnos je 18% (roční výnos: 5,55% před poplatky a daněmi). Pokud by hodnota koše 30 akcií
poklesla pod původní hodnotu, 100% snížení hodnoty koše bude vypořádáno proti původní upsané částce. Maximální
kapitálová ztráta je 10% (roční výnos: -3,39% před poplatky a daněmi). Tento podfond nenabízí žádný garantovaný výnos ani
ochranu kapitálu, a to ani během období běhu fondu, ani při splatnosti.
Datum zahájení činnosti podfondu bylo 9. listopadu 2017 a počáteční hodnota byla stanovena na 10 EUR. Hodnota při
splatnosti (k 30. listopadu 2020) byla stanovena na 9 EUR. Roční výnos činí -3,3865% před poplatky a daněmi).
Podfond ČSOB Svět s Bonusom Rodina 1 měl dva investiční cíle:
na jedné straně splacení nejméně 90% investované částky a na druhé straně možný kapitálový zisk založený na možného
zhodnocení koše 30 akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací a jsou vybrány z globálního světa
(koš 1), a koše 10 akcií společností vyrábějících produkty určené pro rodinu (koš 2). Při splatnosti se vyplatí 70% zvýšení
hodnoty koše 1 a 90% investované částky. Maximální výnos je 80% (roční výnos: 10,18% před poplatky a daněmi). Jakékoli
snížení hodnoty koše 1 se nebere v úvahu. V případě snížení hodnoty koše 1 bude při splatnosti vyplaceno 90% investované
částky. Pokud je střední hodnota pozorování koše 2 vyšší nebo rovna jeho počáteční hodnotě, vyplatí se při splatnosti navíc
10% investované částky. Tento podfond nenabízí žádný garantovaný výnos ani ochranu kapitálu, a to ani během období běhu
fondu, ani při splatnosti
Datum zahájení činnosti podfondu bylo 10. listopadu 2014 a počáteční hodnota byla stanovena na 10 EUR. Hodnota při
splatnosti (k 30. listopadu 2020) byla stanovena na 10 EUR. Roční návratnost je 0% před poplatky a daněmi).
Výplata kapitálu probíhá bez zdanění.
Od 1.12.2020 mohou akcionáři obdržet na pobočkách institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV a CBC
Bank SA, výplatu svého kapitálu, výpis z aktiv a pasiv, zprávu představenstva a zprávu o kontrole auditora týkající se likvidace.
Likvidace bude definitivně ukončena na valné hromadě akcionářů, která ukončí funkční období členů představenstva a
auditorské společnosti. Pokud by se likvidační hodnota zjištěná při skončení likvidace lišila od hodnoty uvedené při splacení,
podmínky výplaty tohoto rozdílu budou zveřejněny ve zvláštním tiskovém prohlášení. Šest měsíců po skončení likvidace bude
zůstatek z hodnoty při splacení u výše uvedených podfondů, jejichž podílníci ještě nepožádali o výplatu, převeden do
Konsolidační banky (Caisse des dépôts et Consignations).
Prospekt (zjednodušený), případně klíčové informace pro investora a poslední výroční zprávy jsou k dispozici na pobočkách
institucí zajišťujících fondu finanční služby, tedy KBC BANK NV a CBC Bank SA, nebo do nich lze nahlédnout na webových
stránkách www.kbcam.be, kde je mimo jiné k dispozici i francouzská a anglická verze.
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