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Zpráva pro akcionáře
Rádi bychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí představenstva Horizon (veřejný sicav podle belgického
práva) bude podfond Horizon ČSOB Svět s Bonusom Energie 1 zrušen ze zákona a uveden do likvidace v
souladu s článkem 19 stanov, a to k plánovanému datu 31. března 2022.
Podfond sleduje dva investiční cíle: na jedné straně splacení alespoň 90 % počáteční upisovací ceny a na druhé
straně možný kapitálový zisk založený na možném zvýšení hodnoty koše 30 akcií kvalitních společností s
vysokou tržní kapitalizací (koš 1) a koše 10 akcií společností působících v energetickém sektoru (koš 2). Ke dni
splatnosti se 55 % možného navýšení hodnoty koše 1 (= (konečná hodnota mínus počáteční hodnota) děleno
počáteční hodnotou) připočítá k 90 % počáteční upisovací ceny. Maximální kapitálový výnos je 60 % (pojistněmatematický výnos 8,05 % před poplatky a daněmi). Jakýkoli záporný vývoj hodnoty koše 1 se nebere v úvahu.
V případě ztráty hodnoty koše 1 je ke dni splatnosti splaceno 90 % počáteční ceny úpisu.
Pokud je hodnota koše 2 v mezidobí pozorování stejná nebo vyšší než počáteční hodnota, vyplatí se v den
splatnosti rovněž 10 % počáteční ceny úpisu.
Podfond nenabízí ani zaručený výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani v průběhu období, ani při splatnosti.
Dnem zahájení podfondu byl 7. březen 2016 a počáteční čistá hodnota aktiv činila 10 EUR. Hodnota při
splatnosti (k 31. březnu 2022) byla stanovena na 10,55 EUR. Pojistně-matematický výnos činí 0,8867 % před
poplatky a daněmi.
Výplata probíhá bez poplatků.
Od 1. dubna 2022 mohou akcionáři získat splacení svého kapitálu na přepážkách institucí poskytujících finanční
služby, spolu s výkazem aktiv a pasiv, zprávou představenstva a zprávou auditora o likvidaci. Likvidace je
definitivně ukončena na valné hromadě, která udělí ředitelům a revizorovi absolutorium. Pokud se stanovená
likvidační hodnota liší od výše uvedené hodnoty při splatnosti na konci likvidace, budou podmínky výplaty rozdílu
zveřejněny v samostatné tiskové zprávě. Šest měsíců po ukončení likvidace výše uvedených podfondů bude
zůstatek hodnoty k vyplacení, o který držitelé nepožádali, převeden na Caisse des dépôts et consignations.
Prospekt, základní informace pro investory a nejnovější finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na přepážkách
institucí poskytujících finanční služby, nebo jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.kbc.be, mimo jiné
ve francouzštině a angličtině.
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