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BEST PRIVATE BANK

Patria Selection 2
podfond lucemburského investičního fondu Global Partners 

Představujeme
Fond Patria Selection 2 byl vytvořen ve spolupráci s Patria Finance. Analytici Patria Finance při výběru titulů pro akciový koš vycházeli ze svých dlouhodobých doporučení 
investičních příležitostí. Investiční fond Patria Selection 2 je novinkou v nabídce strukturovaných fondů z hlediska tvorby akciového koše. Zvolená struktura zvyšuje atraktivitu 
a potenciál investice, neboť výchozí hodnotou pro výpočet výnosu je nejnižší hodnota koše v prvních 4 měsících od začátku fondu (první dny v měsíci). Startujete tedy 
z nejvýhodnější pozice a plně se podílíte na růstu akciového koše investičních příležitostí vybraných specialisty Patria Finance. Investiční strategie fondu se zaměřuje na tituly 
z Evropy a USA, neboť tyto regiony jsou vnímány jako perspektivní pro zhodnocení finančních prostředků.

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií, přičemž v den splatnosti (31. 10. 2022) mohou nastat dvě možnosti: 

1. Pokud bude Konečná hodnota koše vyšší nebo rovna Minimální výchozí hodnotě koše1, bude vyplacena celá investovaná částka a výnos na základě vzorce: [Konečná 
hodnota koše mínus Minimální výchozí hodnota koše] vydělená Výchozí hodnotou koše a vynásobená participací ve výši 100 %, přičemž výsledek může nabývat hodnot 
v intervalu 0–60 %. 

2. Pokud bude Konečná hodnota koše nižší než Minimální výchozí hodnota koše, odečte se pokles koše od upisovací ceny v plné výši. Není tedy poskytována žádná ochrana 
investované částky.

Hlavní výhody
 Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 60 % (8,12 % ročně) za dobu trvání fondu.

 Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz. 

 Investice do koše akcií 30 kvalitních společností vybraných specialisty Patria Finance a ČSOB Asset Management.

 100% participace na růstu koše akcií.

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 3.

Pro koho je fond vhodný?
Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Odvážný a vyšší.

Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního 
poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást portfolia finančních 
produktů. Pro více informací se obraťte na svého privátního bankéře.

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI):

Zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu a tím 
i rizikovost investice. Umožňuje srovnání produktů kolektivního investování 
na trhu. Je odvozen z historického vývoje hodnoty investice a má tudíž 
omezené využití pro předpověď vývoje rizikovosti investice do budoucna. 
Vychází z právních předpisů a může se lišit od tzv. produktového skóre, 
stanoveného podle interní metodiky společnosti.

4  na škále 1 (nízké) až 7 (vysoké).

Produktové skóre:

Umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny ČSOB/KBC. 
Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky.

1 2 3 4 5 6 7

velmi opatrný opatrný odvážný velmi odvážný

Detailní informace o významu Produktového skóre a Syntetického ukazatele rizika 
a výnosu, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci naleznete na www.csob.cz nebo získáte 
u svého privátního bankéře.

Možnosti výnosu
Maximální výnos:
60 % za dobu trvání fondu; 8,12 % ročně.  
Participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií). 

Minimální výnos:
Není stanoven.

Odhady výnosů fondů nezaručují výkonnost v budoucnu. Výnosy 
nezohledňují poplatky a daně. 

Další informace o fondu
 Výběr jednotlivých akciových titulů a zdůvodnění proč byly zařazeny 

do akciového koše naleznete na www.csob.cz nebo obdržíte od svého 
privátního bankéře v samostatném dokumentu. 

1) Minimální výchozí hodnota koše je stanovena jako nejnižší hodnota 
z Výchozí hodnoty koše akcií a hodnot koše akcií zaznamenaných během 
sledovaných období, tj. v  první obchodní den každého měsíce od prosince 
2016 do února 2017 (včetně).

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 2 a 3.



Složení koše akcií 
Koš akcií obsahuje 30 kvalitních společností vybraných specialisty Patria Finance a ČSOB Asset Management.

ABBVIE INC (2 %) HONEYWELL INTERNATIONAL INC (2 %) PHILLIPS 66 (2 %)

AMGEN (UW) (2 %) IMPERIAL BRANDS PLC (3 %) QUALCOMM INC (UW) (2 %)

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV (3 %) INT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (8 %) REYNOLDS AMERICAN INC (2 %)

APPLE INC (2 %) MARINE HARVEST ASA (5 %) ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (8 %)

CARDINAL HEALTH INC (2 %) METLIFE INC (2 %) SAP AG (2 %)

CARREFOUR SA (4 %) MICROSOFT CORP (UW) (2 %) STARBUCKS CORP (2 %)

CVS HEALTH CORP (2 %) NOKIA OYJ (8 %) TIME WARNER INC (2 %)

DAIMLER AG (8 %) ORANGE (8 %) TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A (2 %)

EXXON MOBIL CORP (2 %) PANDORA (2 %) UNITEDHEALTH GROUP INC (2 %)

GLAXOSMITHKLINE PLC (5 %) PFIZER INC (2 %) VF CORP (2 %)

Možné scénáře vývoje
Tyto scénáře neukazují očekávaný výnos, ani nenaznačují, který scénář je nejpravděpodobnější.

Scénáře
Konečná 

hodnota koše
Minimální výchozí 

hodnota koše
Vývoj hodnoty koše 

v den splatnosti
Výsledek zhodnocení koše akcií  
v den splatnosti

Při aplikaci na minimální investici 50 000 Kč 
dostanete v den splatnosti

Pozitivní 150 80 70 % 100 % × 70 % = 70 % ALE strop je 60 %
50 000 Kč + (60 % × 50 000) = 80 000 Kč  
(8,12 % v průměru ročně, před odečtením 
nákladů a poplatků)

Neutrální 95 90 5 % 100 % x 5 % = 5 %
50 000 Kč + (5 % × 50 000) = 52 500 Kč  
(0,81 % v průměru ročně, před odečtením 
nákladů a poplatků)

Negativní 85 95 –10 % 100 % x –10 % = –10 %
50 000 Kč + (–10 % × 50 000) = 45 000 Kč  
(–1,74 % v průměru ročně, před odečtením 
nákladů a poplatků)

Strana 2

V
yd

án
o 

08
/2

01
6

PRIVATE BANKING
SURVEY
2016CZECH REPUBLIC

BEST PRIVATE BANK

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Zdravotnictví 23 %

Rychloobrátkové 
zboží 19 %

Zboží dlouhodobé 
spotřeby 18 %

Informační technologie 16 %

Telekomunikační služby 8 %

Průmyslové zboží a služby 10 %

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1 a 3.

Finsko 8 %

Německo 10 %

USA 36 %

Francie 12 %

Švýcarsko 8 %

Norsko 5 %

Velká Británie 8 %

Španělsko 8 %

Belgie 3 % Dánsko 2 % Finanční sektor 2 %Energie 4 %
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Období 
pozorování 

pro stanovení 
Minimální 

výchozí  
hodnoty koše

 Pozitivní scénář (100 % × 70 % = výnos 70 %) ALE strop je 60 %

 Neutrální scénář (100 % × 5 % = výnos 5 %)

 Negativní scénář (100 % × –10 % = ztráta 10 %)

Vývoj hodnoty koše
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Poplatky
Vstupní poplatky 2,5 % v úpisu, 3,5 % po úpisu, pro klienty s ČSOB Privátním kontem 1,25 % v úpisu, 2,25 % po úpisu (z toho 1 % 

ve prospěch fondu k pokrytí nákladů)

Výstupní poplatky 0 % při splatnosti, 1 % před splatností (ve prospěch fondu k pokrytí nákladů)

Poplatek za správu fondu Max. 0,2 CZK ročně za podílový list (poplatek je vyplácen z majetku fondu) 

Celková nákladovost 1 % ročně (odhad)

Parametry
Typ Strukturovaný fond

Upisovací období 1. 9. – 14. 10. 2016 (může být ukončeno i dříve)

Vypořádání úpisu 24. 10. 2016

ISIN LU1457606314

Minimální investice 50 000 CZK

Měna CZK

Doba do splatnosti 6 let

Splatnost fondu 31. 10. 2022

Domicil fondu Lucembursko

Stanovení Výchozí hodnoty koše Průměr cen akcií v koši během prvních 10 obchodních dnů počínaje 24. říjnem 2016 (včetně)

Stanovení Minimální výchozí hodnoty Nejnižší z hodnot, buď Výchozí hodnota koše akcií, nebo z hodnot koše akcií zaznamenaných během sledovaných 
období, tj. v první obchodní den každého měsíce od prosince 2016 do února 2017 (včetně)

Stanovení Konečné hodnoty koše Průměr cen akcií v koši poslední obchodní den v měsíci po dobu 18 měsíců před splatností, přesněji od dubna 
2021 do září 2022 (včetně)

Dostupnost Podíl ve fondu můžete zpětně odprodat před splatností za aktuální hodnotu, a to vždy 2× měsíčně, s obchodním 
dnem k 16. (případně k předchozímu pracovnímu dni) a poslednímu obchodnímu dni v měsíci. Objednávku 
je třeba zadat nejpozději předcházející pracovní den do 12.00 hod. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů 
od stanoveného obchodního dne. 

Upozornění na rizika
Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně 
investovaná. 

Pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota 
investované částky. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem podílového fondu je zajistit podílníkům nejvyšší 
možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv. 

Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:

Tržní riziko:
Rizika, která investor podstupuje při investování do fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou úrokových sazeb a vývojem cen 
na trzích alternativních investic (např. komodity, reality). Hodnota cenných papírů, do nichž fond investuje, může značně kolísat.

Riziko inflace:
Fond neposkytuje ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice znamenající pokles kupní síly investice.

Fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního 
investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných nástrojů.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního 
poradenství nebo jiné investiční služby. Informace se vztahují k době úpisu fondu. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu 
Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) 
dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého privátního bankéře.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1 a 2.


