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Nový zajištěný fond z nabídky České spořitelny umožňuje podíl na
výnosu akcií z odvětví infrastruktury
Česká spořitelna dnes uvádí na trh ESPA-ČS zajištěný fond 36 (ZF 36), který nabízí až 40%
zhodnocení investovaných prostředků během 5 let. Každoroční výnos fondu závisí na vývoji kurzu
21 společností z oblasti infrastruktury: výstavby či provozu komunikací, dopravních, rozvodných
a přenosových sítí a jejich dodavatelů. V tomto odvětí se v budoucnu očekává pozitivní vývoj.
„V případě ESPA-ČS zajištěného fondu 36 jsme zvolili konstrukci, která propojuje zajištění návratnosti
investovaných prostředků s možností podílet se na růstu odvětví infrastruktury. Tento sektor lze
z pohledu možných výnosů považovat za jeden z nejperspektivnějších, a to nejen v krátkodobém
horizontu,“ uvedl Jan Maňák, ředitel odboru řízení produktů finančních trhů České spořitelny.
Maximální roční zhodnocení ESPA-ČS zajištěného fondu 36 se uzamkne ve výši 8 % v případě, že kurz
žádné z podkladových 21 akcií neklesne ve sledovaném období pod stanovenou bariéru* z ceny každé akcie
ze dne 1. července 2008. V opačném případě každá akcie, která během sledovaného období poklesne pod
bariéru, sníží výnos fondu v daném období o dva procentní body.
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Všech 21 společností, na kterých závisí vývoj ESPA-ČS zajištěného fondu 36, je rovnoměrně zastoupeno
v koši tří světových indexů zaměřených na oblast rozvoje infrastruktury:
•

DJ Europe Stoxx Construction & Materials

•

DJ Europe Stoxx Basic Resouce

•

DJ Europe Stoxx Utilities

Nabídka ZF 36 je platná při uhrazení od 2.5.2008 do 26.6.2008, období trvání fondu je od 1.7.2008 do
28.6.2013. Minimální investice do ZF 36 je 5 000 Kč.
* Bariéra bude stanovena ze závěrečných cen akcií ke dni startu fondu 1.7.2008 a nejvýše může být na
úrovni 59,9 %.
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Rok 2007 Česká spořitelna v číslech:
Přes 1,1 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 2. banka v ČR v objemu aktiv (814 mld. Kč) při výši zisku (12,15 mld. Kč)
v ČR; 3 hlavní kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy,
města a obce; a velké korporace; přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na
pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 7 poboček v ČR
otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 636 poboček) protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 14 dceřiných společností pokrývajících
komplexně finanční potřeby klientů; 14 hypotečních center pro komplexní servis v bydlení; 15 komerčních center pro klientelu malých a středních
firem; 51 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 100 miliard Kč ve správě; více než 180 let tradice; 1 124 bankomatů; 10 897 profesionálních
zaměstnanců. Údaje k 31. prosinci 2007. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční
výkaznictví.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové
společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace
České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity,
komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako
např. Charita Česká republika, Nadace VIA, humanitární sdružení Život 90, občanské sdružení Sananim nebo Nadační fond Mamma. Od roku
2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své
body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva
pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna
iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.
Erste Group
Erste Group patří s téměr 52 500 zaměstnanci, kteří poskytují služby více než 16 mil. klientům ve více než 2.800 pobočkách v 8 zemích (ČR,
Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), mezi lídry finančních institucí ve střední Evropě. K 31. prosinci 2007
dosáhla Erste Group v objemu aktiv 200,5 mld. EUR, čistého zisku v hodnotě 1 174,7 mil. EUR a ROE 14,6 %.
Česká spořitelna je bankou první volby pro všechny skupiny klientů:
¾ díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby našim klientům;
¾ díky špičkovému poradenství, podpoře a službám našim klientům zajišťujeme nadprůměrné výnosy našim akcionářům;
¾ díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům vytváříme podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zaměstnance;
¾ díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům pomáháme v rozvoji společnosti, v níž působíme.
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