PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS
Pravidelné investování je dlouhodobě jedním z nejdostupnějších a nejefektivnějších investorských přístupů, jak můžete
nashromáždit a postupně zhodnotit investované prostředky pro konkrétní účel – více peněz ve stáří, na studia pro vaše
děti nebo na splnění vašich přání a cílů. Když investujete velkou částku jednorázově, existuje zvýšené riziko, že nenakoupíte ve vhodný okamžik. Pokud ale zvolíte pravidelné investování po menších částkách, zmírníte dlouhodobý dopad tržních
výkyvů na své portfolio a můžete tak zhodnotit své finanční prostředky efektivněji.

VÝHODY CYRRUS ACTIVE INDEX CZK
PRO PRAVIDELNÉ INVESTICE
Neméně důležité je pro dosažení optimálního výnosu také kvalitní investiční portfolio. Pro potřeby pravidelného investování jsme ve spolupráci s přední francouzskou bankou Société Générale Issuer připravili aktivně řízené portfolio CYRRUS
ACTIVE INDEX CZK.
Při tomto způsobu investování nemusíte, obdobně jako je tomu u podílových fondů, aktivně obchodovat a neustále se
starat o své portfolio. O akcie, ETF a další investiční nástroje zařazené do portfolia se stará zkušený analytický tým, který
portfolio pravidelně optimalizuje dle aktuální situace na trzích v Evropě a USA.
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FUNKCIONALITA
CYRRUS ACTIVE INDEX CZK
- Pořizovací cena portfolia, kterou investor hradí Emitentovi,

CHAR AK TERISTIK A
CYRRUS ACTIVE INDE X CZK

vždy odpovídá aktuální tržní ceně portfolia, která se zpravidla
liší od nominální hodnoty portfolia. Během existence portfolia

Emitent

SG Issuer

Garant emise

Société Générale

ISIN

XS1490930952

Období

bez data splatnosti

Datum emise

12. 10. 2016

Emisní kurz

500 CZK

Nominální hodnota

500 CZK

Podkladová aktiva

www.topcertifikaty.cz/amc2

Maximální výnos

Bez omezení

Minimální investiční horizont:

3 roky

Kapitálová ochrana

Ne

Měna

CZK

Vstupní poplatek

3 % z cílové částky

se jeho tržní cena vyvíjí v závislosti na výkonnosti podkladových aktiv, která jsou pravidelně analyzována a v případě potřeby prodána a nahrazena jinými aktivy.

- Vzhledem ke konstrukci portfolia není ohraničen maximální výnos, certifikát však neposkytuje žádnou kapitálovou ochranu.

- Portfolio lze prodat zpět Emitentovi každý obchodní den za
tržní cenu. Při splacení portfolia před uplynutím 3 let z investičního horizontu však investor hradí výstupní poplatek v hodnotě 2 % splacené částky. Po uplynutí tříletého investičního
horizontu lze však investici ukončit kdykoliv a bez výstupního
poplatku. Vypořádání obchodu proběhne dle tržních hodnot
podkladových aktiv portfolia v daný obchodní den či v Den finálního ocenění.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
U portfolia CYRRUS ACTIVE INDEX CZK není garantovaná ochrana kapitálu. V Den finálního ocenění může být konečná cena portfolia i pod Emisním kurzem (viz Funkcionalita). Cena portfolia na
sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je zejména
cena podkladových aktiv. Investor také akceptuje kreditní riziko
garanta emise Société Générale (rating S&P – A; Moody´s – A2)
a Emitenta SG Issuer. Seznamte se s důležitými upozorněními na
zadní straně.

KLÍČOVÉ INFORMACE
Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů,
ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta
a dodatky naleznete na http://bit.ly/2twW8LZ.

SIMULOVANÁ VÝKONNOST
PORTFOLIA PRAVIDELNÉHO
INVESTOVÁNÍ CYRRUS *
Při jednorázové počáteční investici 50 000 Kč a pra-

VÝVOJ MAJETKU PŘI PRAVIDELNÝCH
VKLADECH (SIMULACE)
500 000,00 Kč
450 000,00 Kč
400 000,00 Kč

videlných měsíčních vkladech 5 000 Kč po dobu 5 let

350 000,00 Kč

byl součet kumulativních vkladů 350 000 Kč. Hod-

300 000,00 Kč

nota portfolia po 5 letech pravidelného investování

250 000,00 Kč

dosáhla 461 000 Kč, což představuje růst hodnoty
majetku o 6,34 % p. a.

200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč

* UPOZORNĚNÍ: Simulovaná historická výkonnost udává pouze teoretickou výkonnost (6,34 % p. a.), které by dané portfolio dosáhlo,
pokud by skutečně existovalo po uvedenou dobu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

- Kč
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Tržní hodnota majetku
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Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční
informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než
učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní
radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani
výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje
před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně
investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě
analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího
vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli
závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.
Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření,
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé,
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na
informace uvedené v tomto dokumentu.
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané,
o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.CYRRUS.cz v sekci O nás. Tiskové chyby
vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.
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