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

� Výnos ke dni splatnosti závisí na vývoji koše 20 pečlivě vybraných světových akcií.  

� Po 1. roce obdržíte zpět 50 % své investice spolu se 7 % kupónem z této 50 % investice.   

� Druhých 50 % investice obdržíte ke dni splatnosti. Navíc těchto druhých 50 % investice ponese roční kupón (8x), v 
závislosti na vývoji koše akcií:  

o Kupón 1-8 = průměrná výkonnost každé ze 20 akcií v koši, přičemž každá akcie, která vzrostla, se počítá jako 
by vzrostla o 7 %. Pro každou akcii, která poklesla nebo stagnovala, se počítá skutečná výkonnost.  

o Minimální kupón je ve výši 0 % a maximální 7 % (z 50 % původní 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.   

� Vyplacené kupóny podléhají srážkové dani 15 %. Klient obdrží vyplacenou částku již po zdanění.  

 
Složení koše akcií:  

Složení koše: (Zbytek Evropy 42% - USA 28% - EMU 14% – Japonsko 13% - Kanada 3%) (bankovnictví 3% - pojišťovnictví 5% - veřejné 
utility 29% - potraviny, nápoje a tabák 5% - telekomunikační služby 17% - komerční služby 3% - běžné spotřební zboží 8% - farmacie a 
biotechnologie 30%) 
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 

KANADA - bankovnictví 
NATIONAL GRID PLC 

Zbytek Evropy - veřejné utility 
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 

Zbytek Evropy - pojišťovnictví 
FRANCE TELECOM SA 

EMU – telekomunikační služby 
NOVARTIS AG-REG 

Zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 

USA - farmacie a biotechnologie 
KONINKLIJKE KPN NV 

EMU – telekomunikační služby 
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN 

Zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 
CONSOLIDATED EDISON INC 

USA - veřejné utility 
TELEFONICA S.A. 

EMU - telekomunikační služby 
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 
Zbytek Evropy - veřejné utility 

KIMBERLY-CLARK CORP 
USA - běžné spotřební zboží 

ASTELLAS PHARMA 
JAPONSKO - farmacie a biotechnologie 

SEVERN TRENT PLC 
Zbytek Evropy - veřejné utility 

KRAFT FOODS INC-CLASS A 
USA - potraviny, nápoje a tabák 

TAKEDA PHARMACEUTICALS SA 
JAPONSKO - farmacie a biotechnologie 

UNITED UTILITIES GROUP PLC 
Zbytek Evropy - veřejné utility 

WASTE MANAGEMENT INC 
USA - komerční služby 

CENTRICA PLC 
Zbytek Evropy - veřejné utility 

VODAFONE GROUP PLC 
Zbytek Evropy - telekomunikační služby 

 

 

Upisovací období 3. ledna 2011 do 28. ledna 2011 do 14:00 (pokud nebude předčasně ukončeno) s datem 
vypořádání 7. února 2011 

Splatnost / Délka 28. února 2019 / 8 let a téměř 1 měsíc 

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 mil. EUR) 

Počáteční hodnota koše akcií Průměr zavíracích cen každé akcie v koši za prvních 5 obchodních dní počínaje 2. února 
2011 (včetně). 

Konečná hodnota koše akcií 

pro výplatu kupónů 

Průměr zavíracích cen každé akcie v koši za prvních 5 obchodních dní v únoru 2012 až 
2019. 

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 28. 
února 2011.  

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

Rizikový stupeň 3 na stupnici od 1 (nízké riziko) do 7 (vysoké riziko) 

ISIN BE6213729062 

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 a emitentů dluhopisů držených v 
portfoliu. 
 


