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Česká spořitelna nabízí nový Prémiový dluhopis Světové pivovary s
atraktivním zhodnocením až 12 % za 4 roky
 ČS nově nabízí Prémiový dluhopis Světové pivovary s potenciálem zhodnocení až 12 % za 4 roky a
garancí investovaných prostředků, jeho výnos je odvozen od koše akcií 7 mezinárodních
pivovarnických společností
 Nedávno skončené Akciové prémiové vklady Světové pivovary se stejným atraktivním příběhem
přinesly investorům mimořádné zhodnocení 12 % za 3 roky

Česká spořitelna představuje nový Prémiový dluhopis Světové pivovary, který odvozuje svůj výnos od
akciového koše složeného ze sedmi velkých mezinárodních pivovarnických koncernů, a může přinést
atraktivní výnos až 12 % za čtyři roky. Ze stejného prodejního příběhu vycházely také tři emise Akciového
prémiového vkladu Světové pivovary, které úspěšně maturovaly na konci července. Ty svým investorům
doručily vynikající zhodnocení kolem 12 % za tři roky (Akciový prémiový vklad Světové pivovary I. měl
zhodnocení 11,67 %, Akciový prémiový vklad Světové pivovary II. pak 12,58 % a Akciový prémiový vklad
Světové pivovary III. 12,02 %).

„Naše nabídka cílí na všechny, kdo hledají zajímavější zhodnocení svých prostředků, než jaké nabízí běžné
vkladové produkty, a zároveň je láká možnost podílet se na vývoji světově nejúspěšnějších pivovarnických
společností,“ řekl Pavel Kráčmar, ředitel úseku retailové distribuce produktů finančních trhů České
spořitelny. „Výnos Prémiového dluhopisu Světové pivovary závisí například na vývoji cen akcií největšího
producenta piva na světě, společnosti Anheuser-Busch InBev, do jehož portfolia patří mj. světoznámé značky
Stella Artois, Hoegaarden, Beck´s či Budweiser), nebo akcií jihoafrického gigantu SABMiller, který v České
republice ovládá nadpoloviční část trhu prostřednictvím podniku Plzeňský Prazdroj,“ doplnil Kráčmar.

Majitelé Prémiového dluhopisu Světové pivovary mají možnost dosáhnout až 12% zhodnocení za čtyři roky při min.
100% návratnosti jmenovité hodnoty dluhopisu k datu jeho splatnosti bez ohledu na tržní vývoj podkladových aktiv.
Atraktivní je i okamžitá dostupnost investovaných finančních prostředků za tržní cenu v průběhu trvání dluhopisu.

Výnos Prémiového dluhopisu Světové pivovary se vypočítává na základě ročního pozorování vývoje koše sedmi
akcií. Pokud je ke dni pozorování všech sedm akcií nad svou počáteční hodnotou, započítá se za daný rok prémie 3
%. Za každou akcii, která se v den pozorování nachází na své počáteční hodnotě nebo pod ní, se od prémie 3 %
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odečte 1 %, nicméně prémie nemůže být záporná. Prémie dosažené za jednotlivé roky pozorování se uzamykají a
sčítají. Výsledná prémie je součtem prémií všech čtyř ročních pozorování.
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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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