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Praha, 08. prosince 2015

Vyhnout se při investování nepříjemným překvapením lze s Prémiovým
dluhopisem PROFIT 1
 Prémiový cenný papír PROFIT 1 od České spořitelny nabízí až 35 % potenciál výnosu
 Dluhopis zaručuje návratnost minimálně 90 % jeho jmenovité hodnoty
 PROFIT 1 Pravidelně pozoruje a průběžně fixuje dosažené výnosy
Současné tržní prostředí stále nepřeje úrokům na různých typech bankovních účtů, ale ani konzervativním
investičním produktům. Proto Česká spořitelna pro klienty, kteří upřednostňují investice s předem známým
potenciálem výnosu a maximálním možným poklesem, připravila nový Prémiový dluhový cenný papír PROFIT
1. Klienti si ho mohou pořídit od 7. prosince 2015 a získat díky němu výnos až 35 % za 5 let. Výnos pětiletého
Prémiového dluhového cenného papíru PROFIT 1 je odvozen od vývoje renomovaných globálních
společností, které dlouhodobě vyplácejí vysoký dividendový výnos.
„Nová řada prémiových dluhových cenných papírů je určena všem, kteří jsou ochotni podstoupit mírná tržní
rizika předem známého maximálního možného poklesu za dobu trvání produktu a kteří nechtějí, aby jejich
peníze strádaly na bankovních účtech,“ popsal výhody dluhopisu Jaroslav Kropáček, specialista na finanční
trhy a investice České spořitelny.
Kromě zajímavého potenciálu výnosu až 35 % za dobu jeho trvání nabízí tento dluhopis 100% participaci na
pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva (indexu STOXX® Global Select Dividend 100) a návratnost
minimálně 90 % jeho jmenovité hodnoty ke dni jeho splatnosti, Maximální ztráta tak může činit max. 10 % za pět let.
Dosažené výnosy jsou navíc pravidelné pozorovány a fixovány. Výsledný výnos je pak vypočten jako 100%
participace z průměru čtvrtletních zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva. Investované prostředky
jsou zároveň rychle dostupné. Prémiový dluhový cenný papír mohou totiž klienti kdykoliv odprodat i před datem
splatnosti a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. Více informací naleznete na webových
stránkách našeho investičního centra zde.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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