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Oznámení akcionářům
Rádi bychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí představenstva společnosti Optimum fondu
(veřejné investiční společnosti podle belgického práva) podfond Optimum Fund ČSOB Exkluzivní
Airbag Jumper Plus 3 bude k 31. března 2015 automaticky ukončen vzhledem ke skutečnosti, že
hodnota pozorování není nižší než počáteční hodnota.
Cílem podfondu Optimum Fund ČSOB Exkluzivní Airbag Jumper Plus 3 bylo dosažení případného
zisku, a to v závislosti na vývoji indexu EURO STOXX 50®. Fond byl zřízený s očekáváním případného
ukončení, pokud hodnota pozorování není menší než výchozí hodnota. V tomto případě, kromě
počáteční upisovací cenu, bude vyplacen zisk ve výši 7%. Termín zahájení podfondu byl 07.8.2014 a
počáteční hodnota majetku byla 10 Kč. Výše hodnoty při ukončení (31.srpna 2015), byla stanovena na
10,70 Kč. Výnos činí 6,5589% před poplatky a daně.
Výplata probíhá bez poplatků.
Od 1. září 2015 mohou podílníci získat výplatu hodnoty svého podílu a výpis z aktiv a pasiv, zprávu
představenstva a zprávu o kontrole auditora týkající se likvidace na pobočkách instituce zajišťující
finanční obsluhu, tedy KBC Bank SA. Ukončení likvidace a z toho plynoucí změna stanov budou
provedeny na valné hromadě akcionářů, která udělí absolutorium členům představenstva a auditorovi.
Pokud by se při skončení likvidace zjištěná likvidační hodnota lišila od výše uvedené hodnoty 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, Klíčové informace pro investory a poslední pravidelné zprávy jsou k dispozici na pobočkách
finančních institucí, a to KBC Bank NV nebo je lze nalézt na webových stránkách www.kbcam.be,
francouzsky a anglicky.
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