
Sdělení klíčových informací
Účel
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto
informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto
produktem a porovnat jej s jinými produkty.
Produkt

ČSOB Akciový srdce Evropy
 Kapitalizační třída fondu

ISIN - kód: CZ0008472610

Tvůrce produktu: ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
www.csobam.cz - pro více informací volejte +420 224 111 111.
Tomuto produktu bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu orgánu České národní banky.
Společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost bylo uděleno povolení v České republice a podléhá dohledu orgánu
České národní banky.
Datum vypracování nebo poslední úpravy: 1. března 2023

O jaký produkt se jedná?
Typ
Tento produkt je fond. ČSOB Akciový srdce Evropy je fond kolektivního investování, který se řídí českým právem. Tento fond kolektivního investování splňuje
požadavky směrnice UCITS.
Doba trvání
Fond byl založen na dobu neurčitou, neexistuje žádné datum splatnosti. Tvůrce produktu není oprávněn jednostranně odstoupit od tohoto produktu, ani ho
automaticky ukončit.
Cíle
Cílem fondu je dosahovat výnosu investováním svého majetku převážně do akcií s geografickým vymezením.
Peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů investiční společnost používá ke koupi cenných papírů, včetně zahraničních cenných papírů, nebo je
ukládá na vklady u bank vedené pro Fond. Cenné papíry mohou být denominovány v CZK nebo v jiné měně.
Fond hodlá koncentrovat své investice do středo – a východoevropského regionu, a blízkých okolních států. Většina investic bude směřována do zemí Evropské
unie. Vzhledem k menší rozvinutosti akciových trhů ve východoevropském regionu hodlá Fond investovat i do cenných papírů společností, které mají výrobní či
prodejní přítomnost v zemích střední a východní Evropy, ale s jejich akciemi se obchoduje na jiných než středo – a východoevropských trzích. Investice
v uvedených regionech mohou i přes investování Fondu v souladu se statutem a příslušnými právními předpisy přinést zvýšené riziko.
 
Fond je denominován v CZK.
Zamýšlený retailový investor
Produkt je určen investorům, kteří chtějí budovat soukromý majetek a mají investiční horizont přibližně 8 let.
Tito investoři jsou ochotni podstoupit určité riziko za potenciálně vyšší výnos a jsou schopni nést ztráty za nepříznivých podmínek.
Tito investoři mají alespoň základní znalosti a/nebo zkušenosti s investováním.
Tento investiční fond je určen pro investory, kteří mají s obhospodařovatelem uzavřenou Smlouvu o obhospodařování cenných papírů.



Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Souhrnný ukazatel rizik (SRI)
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Nižší riziko Vyšší riziko
Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu
minimálně 8let.
Skutečné riziko se může značně lišit, pokud fond prodáte hned
po nákupu a můžete dostat méně peněž.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazatel vyjadřuje, jak pravděpodobné je, že
investoři na produktu prodělají v důsledku vývoje na trhu nebo proto, že na něj
nebudou mít peníze. Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což znamená
střední riziková třída.
Ukazatel 4 typický pro akciové fondy a vyznačuje se vysokou citlivostí na změny
trhu. Akcie nenabízejí zaručený výnos a jejich hodnota může výrazně kolísat.
Tento produkt není chráněn proti budoucímu možnému poklesu trhů a můžete
přijít o část nebo celou hodnotu investice.
Pokud vám nebudeme schopni vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou
investici.

Scénáře výkonnosti
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt a také náklady na vašeho poradce nebo distributora. Čísla neberou v úvahu vaši osobní daňovou
situaci, která může také ovlivnit, kolik investovaných prostředků dostanete zpět.
To, co získáte z tohoto produktu, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět.
Uvedené scénáře jsou ilustrací využívající nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 13 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi
odlišně.
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.
Doporučená doba držení: 8 let
Příklad investice: 250 000 CZK Pokud investici ukončíte po

jednom roce
Pokud investici ukončíte

 po 8 letech

Scénáře
Minimální Minimální výnos není zaručen. Můžete přijít o část nebo celou investici.

Stresový Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů 44 550,71 CZK 18 444,89 CZK
Průměrný každoroční výnos -82,18% -27,81%

Nepříznivý Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů 136 727,14 CZK 141 146,27 CZK
Průměrný každoroční výnos -45,31% -6,90%

Umírněný Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů 239 253,84 CZK 234 469,75 CZK
Průměrný každoroční výnos -4,30% -0,80%

Příznivý Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů 401 577,13 CZK 309 579,85 CZK
Průměrný každoroční výnos 60,63% 2,71%

Nepříznivý scénář na 8 let nebo méně: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované počínaje 02 2018 a končící 10 2022.
Umírněný scénář na 8 let: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované počínaje  06 2011 a končící 05 2019.
Příznivý scénář na 8 let: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované počínaje  01 2012 a končící 12 2019.



Co se stane, když ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost není
schopna uskutečnit výplatu?
Vzhledem k tomu, že investujete přímo do fondu, nemělo by selhání správcovské společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost při výplatách
(např. z důvodu platební neschopnosti) žádné přímé důsledky na schopnost fondu vyplácet výplaty.
V případě, že fond sám nebude vyplácet, můžete o svou investici v plné výši přijít. Na fond se nevztahuje žádný systém náhrad, záruk ani jiná forma záruky pro
investory.

S jakými náklady je investice spojena?
Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto
nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase mít všechny náklady na Vaši investici.
Náklady v čase
Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky
uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.
Předpokládali jsme, že v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali
výkonnost produktu podle umírněného scénáře. Počítáno pro vzorovou investici 250 000 CZK.

Pokud investici ukončíte
po 1 roce

Pokud investici ukončíte
 po 8 letech

Náklady celkem 11 953 CZK 43 123 CZK
Dopad ročních nákladů (*) 4,8% 2,2% každý rok
(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude
Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 1,4% před odečtením nákladů a -0,8% po odečtení nákladů.
Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba.
Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat: 3,0% z investované částky. Skutečnou výši
poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.
Skladba nákladů
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu Pokud odejdete po 1 roce
Náklady na vstup Max. 3,00%  z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. 7 500 CZK

Zahrnují distribuční náklady ve výšii max. 3,00% z investované částky.
Náklady na výstup U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. 0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok
Poplatky za správu a jiné správní nebo
provozní náklady

1,68% hodnoty Vaší investice za rok.
Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.

4 195 CZK

Transakční náklady 0,10% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při
nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v
závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.

257 CZK

Vedlejší náklady za určitých podmínek
Výkonnostní poplatky U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek 0 CZK

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 8 let
Vzhledem k investiční strategii tohoto produktu doporučujeme držet tento produkt po dobu 8 let nebo déle. Doba držení je stanovena s cílem snížit časové riziko při
vstupu do produktu a výstupu z něj a zajistit dostatek času na zotavení podkladových aktiv v případě nepříznivých tržních podmínek. Podle našich odhadů je
pravděpodobnost dosažení kladného výnosu vyšší při držení po doporučenou nebo delší dobu držení. Tento produkt můžete opustit před uplynutím doporučené
doby držení, ale v takovém případě je vyšší pravděpodobnost, že získáte zpět méně než počáteční investici.
Částečný nebo úplný odprodej před uplynutím doporučené doby držení je zdarma.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu nebo distributora produktu, popř. poradce je nutné doručit
-    e-mailem na adresu investice@csob.cz nebo prostřednictvím datové schránky a4hdmts
-    dopisem na adresu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
-    osobně na adrese ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

V případě, že jste klientem Československé obchodní banky, a.s., máte možnost podat stížnost také
-    osobně na jejích pobočkách,
-    e-mailem na reklamace@csob.cz nebo prostřednictvím datové schránky této banky 8qvdk3s
-    dopisem na adresu Československá obchodní banka, a.s., útvar Péče o klienta, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Ze stížnosti musí být patrný důvod jejího podání a identifikace a kontaktní údaje klienta.

Detailně popsaný způsob podání je uveden na https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/reklamacni-rad.

Jiné relevantní informace
Podrobné informace o tomto produktu a souvisejících rizicích naleznete zdarma ve statutu fondu uveřejněném na internetových stránkách fondu na adrese
www.csobam.cz. Před investicí si tyto informace určitě přečtěte. Tyto informace můžete získat zdarma také od svého zprostředkovatele.
Informace o minulých výkonech tohoto produktu za poslední 10 let najdete na této webové stránce: https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-
fondy/minule-vykony-fondu.


