
 

 

KBC EquiPlus Absolute Performance 6 

 

Chtěli byste využít potenciálu blue-chip akcií? A také obrátit případný pokles akcií ve svůj prospěch?             
S fondem KBC EquiPlus Absolute Performance 6 je to možné. 

 

 Výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií světových blue-chip společností. 

Jedná se o společnosti s vysokou kvalitou managementu, zdravou strukturou rozvahy a pevně 

stanovenou dlouhodobou strategií. Tyto společnosti navíc mají vysokou tržní kapitalizaci. 

 Fond nabízí 100% participaci na růstu koše akcií s omezením maximálního výnosu na 50 %. 

 V případě poklesu hodnoty koše obdrží investor při splatnosti fixní výnos 6,00 %(0,9 % p.a.). 

 Ochrana vložené investice při splatnosti za dále uvedených podmínek.* 

 Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně z příjmu – po 6 měsících trvání investice a 
splnění dalších podmínek požadovaných zákonem o daních z příjmů neplatí fyzická osoba/nepodnikatel 
podle současných daňových pravidel daň z příjmu z prodeje cenného papíru.** 

 V České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking. 

 Měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno. 

 Fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování. 

 

Typ zajištěný fond 

Upisovací období 6.listopadu až 30. listopadu 2012 do 14,00 hod. (může být ukončeno i dříve) s datem 
vypořádání 7. prosinec 2012. 

Splatnost (Délka) 31. květen 2019 (6 let a téměř 6 měsíců) 

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

Měna  EUR 

Maximální výnos 50 % celkem (6,45 % ročně) 

Minimální výnos Ochrana investice 

Vstupní poplatek 

 

 

Pro klienty ČSOB Private Banking: 

Během upisovacího období: 1 % 

Po upisovacím období: 2 % (z toho 1 % ve prospěch fondu k pokrytí nákladů) 

Výstupní poplatek Při splatnosti: žádný 

Před splatností: 1 % (ve prospěch fondu k pokrytí nákladů) 

Stanovení počáteční hodnoty  Průměr zavíracích cen každé akcie v koši během prvních 10 obchodních dní počínaje 
pátkem 7. prosince 2012 (včetně tohoto dne). 

Stanovení konečné hodnoty Průměr zavíracích cen každé akcie v koši poslední obchodní den v měsíci po dobu 12 
měsíců před splatností, přesněji od května 2018 do dubna 2019. 

Domicil: Belgie 

Hodnota podílu Jeden podíl = 1000 EUR 

Počítána dvakrát měsíčně: 16. a poslední den v měsíci (nebo předchozí obchodní den). 
První hodnota čistého obchodního jmění po počátečním období upisování je hodnota ke dni 
28. prosince 2012. 

Produktové skóre1 3 na stupnici od 1 (nízké) do 7 (vysoké) 

Vhodný pro klienty s investičním profilem: vyvážený a vyšší 

Syntetický ukazatel rizika a výnosu 
(SRRI)2 

2 na stupnici od 1 (nejnižší) do 7 (nejvyšší) 

ISIN BE6243940507 

 

                                                   

1 Ukazatel komplexního vyhodnocení rizikovosti produktu podle skupinové interní metodiky při zohlednění zejména 
následujících kritérií: návratnost investované částky, úvěrová kvalita produktu, míra koncentračního rizika, kolísavost ceny 
produktu, měnové riziko a rychlost zpětného odprodeje produktu. Platí pro klienta s CZK. Ukazatel se může lišit od SRRI.  

2 Ukazatel vychází z právních předpisů a zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu a tím i 
rizikovost investice. Slouží k porovnání rizikovosti fondů v rámci celého trhu EU. Je odvozen pouze z historického vývoje 

hodnoty investice, a má tudíž omezené využití pro předpověď vývoje rizikovosti takové investice do budoucna. V 
dokumentu Klíčové informace pro investory (KII) je uveden v části Poměr rizika a výnosů nebo Rizikový profil. 



 

 

 

Složení koše akcií: 

 

(zbytek Evropy 44 % - Kanada 13 % - USA 12 % - Japonsko 14 % - eurozóna 6 % - Austrálie 11 %) (Telekomunikace 20 % - farmacie a 
biotechnologie 20 % - veřejné utility 17 % - banky 13 % - potraviny a maloobchod 13 % - potraviny, nápoje a tabák 4 % - spotřebitelské 
služby 5 % - nemovitosti 4 % - maloobchod 4 %) 

ALTRIA GROUP INC (4 %) 

USA - potraviny, nápoje a tabák 

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (8 %) 

Austrálie - banky 

BANK OF MONTREAL (5 %) 

Kanada - banky 

NATIONAL GRID PLC (5 %) 

zbytek Evropy - veřejné utility 

BCE INC (8 %) 

Kanada - telekomunikace 

NOVARTIS AG-REG (5 %) 

zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 

BRITISH LAND CO PLC (4 %) 

zbytek Evropy - nemovitosti 

NTT DOCOMO INC (4 %) 

Japonsko - telekomunikace 

DAIICHI SANKYO CO LTD (5 %) 

Japonsko - farmacie a biotechnologie 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (8 %) 

zbytek Evropy - farmacie a biotechnologie 

DUKE ENERGY CORP (8 %) 

USA – veřejné utility 

SAINSBURY (J) PLC (4 %) 

zbytek Evropy - potraviny a maloobchod 

GLAXOSMITHKLINE PLC (2 %) 

zbytek Evropy – farmacie a biotechnologie 

SEVERN TRENT PLC (4 %) 

zbytek Evropy - veřejné utility 

KONINKLIJKE AHOLD NV (2 %) 

eurozóna – potraviny a maloobchod 

SUMITOMO CORP (5 %) 

Japonsko – spotřebitelské služby 

MARKS & SPENCER GROUP PLC (4 %) 

zbytek Evropy - maloobchod 

SWISSCOM AG-REG (8 %) 

zbytek Evropy - telekomunikace 

METRO AG (4 %) 

eurozóna - potraviny a maloobchod 

WESFARMERS LTD (3 %) 

Austrálie - potraviny a maloobchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Odhady výnosů fondů nezaručují výkonnost v budoucnu. Výnosy nezahrnují poplatky a daně. Před splatností lze 
nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za cenu odpovídající podílu na čisté hodnotě obchodního jmění fondu,    
a to vždy 2x měsíčně. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě 
výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Každá investice obsahuje riziko 
odvíjející se od jejího charakteru. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu se váže ke dni splatnosti fondu (den 
odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a 

vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené 
investice. Protistrany a emitenti jsou vybíráni na základě rozsáhlých analýz a jejich výsledky jsou průběžně 
hodnoceny týmy investičních specialistů. Zdanění příjmů jednotlivých klientů se řídí platnými daňovými předpisy, 
závisí na osobních poměrech klientů a může se měnit.  

** § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 

Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný. Informace se vztahují k době 

úpisu fondu. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace 
pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu 
(v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných u svého privátního bankéře. 
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