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Rádi bychom Vás informovali o tom, že rozhodnutím představenstva společnosti Perspektive (veřejné investiční
společnosti podle belgického práva) podfondy Perspective Asia 90 Timing USD 5, Perspective Europe 90 Short
Term 3, Perspective Global Stocks 90 Timing 2 a Perspective Universal Selection Protection USD automaticky
zrušeny a dány do likvidace v souladu s článkem 19 stanov k 29.ledna 2021.
Podfond Asia 90 Timing USD 5 měl dosáhnout dvou investičních cílů: na jedné straně splacení alespoň 90 %
původní upisovací ceny v době splatnosti a na druhé straně možného kapitálového zisku v závislosti na vývoji
koše asijských akciových indexů. 100 % navýšení koše (konečná hodnota mínus minimální počáteční hodnota
dělená počáteční hodnotou) je započítáno na 100 % počáteční hodnoty při splatnosti. Maximální kapitálový zisk
je 100% (roční výnos: 12,28% před poplatky a daněmi) a maximální pokles hodnoty je 10% (roční výnos: -1,75%
před poplatky a daněmi). Tento podfond nenabízí zaručené výnosy ani ochranu kapitálu, a to ani během období,
ani v době splatnosti.
Podfond byl spuštěn 6. února 2015. Upisovací hodnota činila USD 1 000, hodnota k vyplacení (29. ledna 2021)
byla stanovena na 1 167,90 USD. Průměrný roční výnos činí 2,6296%před poplatky a daněmi.
Cílem podfondu Europe 90 Short Term 3 bylo dosáhnout dvou investičních cílů: na jedné straně splacení alespoň
90 % původní upisovací ceny ke dni splatnosti a na druhé straně možného kapitálového zisku v závislosti na vývoji
koše 30 akcií kvalitních evropských společností charakterizovaných velkou tržní kapitalizací. Pokud se hodnota
koše 30 akcií zvýší z původní hodnoty, 100% zvýšení koše při splatnosti bude vypořádáno ke 100% původní
upisovací ceny. Maximální kapitálový zisk je 17% (roční výnos: 6,30%před poplatky a daněmi). Pokud je koš 30
akcií nižší než původní hodnota, bude 100% poklesu koše vypořádáno ke 100% původní upisovací ceny.
Maximální snížení hodnoty je 10% (roční výnos: -4,03% před poplatky a daněmi). Tento podfond nenabízí
zaručené výnosy ani ochranu kapitálu, a to ani během období, ani v době splatnosti.
Podfond byl spuštěn 6. července 2018 a činila EUR 1 000, výše hodnoty k vyplacení (29. ledna 2021) byla
stanovenana 902,90 EUR. Roční výnos činí - 3.8993%před poplatky a daněmi.
Cílem podfondu Global Stocks 90 Timing 2 bylo dosažení dvou investičních cílů: na jedné straně splacení
nejméně 90 % původní upisovací ceny ke splatnosti a na druhé straně dosažení možného kapitálového zisku na
základě vývoje koše 30 kvalitních akcií kvalitních společností charakterizovaných silnou tržní kapitalizací, a to
podle struktury "nejlepší načasování". Tato struktura znamená, že 100 % vývoje koše (konečná hodnota mínus
minimální počáteční hodnota dělená počáteční hodnotou) je započítána ke 100 % počáteční hodnoty ke dni
splatnosti. Maximální kapitálový zisk je 60% (roční výnos: 7,83% před poplatky a daněmi) a maximální pokles
hodnoty je 10% (roční výnos: -1,68% před poplatky a daněmi). Tento podfond nenabízí zaručené výnosy ani
ochranu kapitálu, a to ani během období, ani v době splatnosti.
Podfond byl spuštěn 7. listopadu 2014 a jeho počáteční hodnota byla 1 000 EUR. Hodnota k výplatě (29. ledna
2021) byla stanovena na 980,90 EUR. Roční výnos -0,3091%před poplatky a daněmi.
Cílem podfondu Universal Selection Protection USD 1 bylo dosáhnout dvou investičních cílů: na jedné straně
splacení nejméně 100 % původní upisovací ceny v době splatnosti a na druhé straně možného kapitálového zisku
v závislosti na vývoji koše 30 akcií kvalitních společností s velkou tržní kapitalizací. Pokud se hodnota koše 30
akcií zvýší nad původní hodnotu, 100% zvýšení hodnoty koše při splatnosti bude vypořádáno na 100% původní
upisovací ceny. Maximální kapitálový zisk je 50% (roční výnos: 9,29%předpoplatky a daněmi). Negativní vývoj v
koši se nebral v úvahu
Datum spuštění podfondu bylo 7.července 2016 a jeho počáteční hodnota byla USD 1 000. Hodnota k výplatě
(29. ledna 2021) byla stanovena na 1 000 USD. Roční výnos 0% před poplatky a daněmi.
Výplata probíhá bez poplatků.
Od 1. února 2021 mohou akcionáři získat u přepážek instituce poskytující finanční služby, v tomto případě KBC
BANK NV nebo CBC BANQUE SA, výplatu svých prostředků, jakož i výkaz aktiv a pasiv, zprávu představenstva a

kontrolní zpráva auditora týkající se likvidace. Likvidace bude definitivně uzavřena na Valné hromadě, které
poskytne absolutorium ředitelům a auditorovi. Pokud se definovaná likvidační hodnota liší od výše uvedené
hodnoty splacení na konci likvidace, budou platební podmínky rozdílu zveřejněny v samostatné tiskové zprávě.
Šest měsíců po likvidaci výše uvedených podfondů bude zůstatek hodnoty splacení, kterou držitelé nepožadovali,
převeden na Caisse des dépôts et úschovy.
Prospekt, klíčové informace pro investora a nejnovější finanční zprávy jsou k dispozici zdarma na přepážce
institucí finančních služeb, v tomto případě KBC BANK NV nebo CBC BANQUE SA, nebo jsoupřístupné na
internetových stránkách www.kbc.be, mimo jiné v holandštině.
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