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� Podfond belgického Bevek, KBC Equimax. V České republice je nabízen jako neveřejná emise pouze klientům ČSOB 
Private Banking.  

� Výnos ke dni splatnosti závisí na vývoji koše 30 mezinárodních akcií sociálně odpovědných společností.   

� Při jakémkoliv růstu akcií ke dni splatnosti obdržíte fixní výnos ve výši 20 % (2,15% ročně) nebo 100 % 
participaci na růstu koše akcií podle toho, který výnos je vyšší.  

� Maximální výnos není omezen.  

� Jestliže hodnota koše při splatnosti bude pod počáteční hodnotou, bude vyplaceno pouze 100 % počáteční investice.  

� 100 % ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti (před poplatky).   

� Měnové riziko je zajištěno pouze do EUR. Měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno.   

� Výnos je podle platných právních předpisů  pro fyzickou osobu-nepodnikatele po 6 měsících osvobozen od daně.  

 
Složení koše akcií:  

Složení koše: (EMU 46,5% - zbytek Evropy 32,5 - USA 18% - Japonsko 3%) (maloobchod 3% - technologie, hardware 3% - běžné spotřební 
zboží 3% - kapitálové zboží 3,5% - energie 4% - doprava 4,5% - bankovnictví 7% - pojišťovnictví 11% - farmacie a biotechnologie 15% - 
telekomunikační služby 15% - potraviny, nápoje a tabák 13,5% - veřejné utility 17,5%) 

ALLIANZ 
EMU - pojišťovnictví 

MUNICH RE 
EMU - pojišťovnictví 

SWISSCOM 
zbytek Evropy - telekomunikační služby 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 
EMU – bankovnictví 

TELEFONICA 
EMU - telekomunikační služby 

VODAFONE 
zbytek Evropy - telekomunikační služby 

DANONE  
EMU – potraviny, nápoje a tabák 

VINVI 
EMU - kapitálové zboží 

ZURICH FINANCIAL SERVICES 
zbytek Evropy - pojišťovnictví 

DEUTSCHE POST 
EMU - doprava 

BP AMOCO 
zbytek Evropy - energie 

ABBOTT LABORATORIES 
USA - farmacie a biotechnologie 

E.ON 
EMU – veřejné utility 

HSBC HOLDING 
zbytek Evropy - bankovnictví 

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
USA - farmacie a biotechnologie 

ENEL 
EMU - veřejné utility 

NATIONAL GRID 
zbytek Evropy - veřejné utility 

HOME DEPOT 
USA - maloobchod 

FRANCE TELECOM 
EMU - telekomunikační služby 

NESTLE 
zbytek Evropy - potraviny, nápoje a tabák 

IBM 
USA – technologie, hardware 

GDF SUEZ 
EMU - veřejné utility 

NOVARTIS 
zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 

KRAFT FOODS 
USA - potraviny, nápoje a tabák 

KONINKLIJKE AHOLD 
EMU - běžné spotřební zboží 

ROCHE 
zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 

PEPSICO 
USA - potraviny, nápoje a tabák 

KPN 
EMU - telekomunikační služby 

SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 
zbytek Evropy - veřejné utility 

TAKEDA PHARMACEUTICALS 
Japonsko - farmacie a biotechnologie 

 

Upisovací období 29. března 2010 do 30. dubna 2010 do 14:00 (pokud nebude předčasně ukončeno) 
s datem vypořádání 7. května 2010 

Splatnost / Délka 30. listopadu 2018 / 8 let a téměř 7 měsíců 

Hodnota 1 podílu 1 000 EUR 

Minimální investice 20 000 EUR (a dále násobky 1 000 EUR) 

Vstupní poplatek 1 % během upisovacího období 

2 % po upisovacím období (1 % ve prospěch fondu k pokrytí nákladů) 

Výstupní poplatek Při splatnosti: žádný 
Před splatností: 1 % (ve prospěch fondu k pokrytí nákladů)  

(0,50 % při objednávce >1.25 mio. EUR) 

Počáteční hodnota koše 
akcií: 

Průměr zavíracích cen každé akcie v koši za prvních 10 obchodních dní počínaje od úterý 4. 
května 2010 (včetně) 

Konečná hodnota koše 
akcií: 

Průměr zavíracích cen akcií v koši poslední obchodní den každého měsíce během 
posledních 18 měsíců před splatností (od května 2017 do října 2018) 

Hodnota podílu Počítána dvakrát měsíčně: 16. a poslední den v měsíci (nebo předchozí pracovní den) 
První hodnota čistého obchodního jmění po upisovacím období bude k pondělí 31. 
května 2010 

Navzdory ochraně vložené investice ke dni splatnosti může hodnota podílu během trvání 
fondu dočasně klesnout pod 100 % hodnoty vložené investice.   

Rizikový rating 4 na stupnici od 1 (nízké riziko) do 7 (vysoké riziko) 

ISIN BE0935015322 

Fond je možno odprodat dvakrát měsíčně za aktuální tržní hodnotu aktiv. 

Podrobné podmínky lze najít v prospektu podfondu. 

 
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Vyplacení vložené investice a dosaženého 
výnosu je zajištěno pouze při splatnosti fondu a závisí na splnění závazků protistran, emitentů dluhopisů držených v 
portfoliu. 
 


