POPIS PODKLADOVÉHO EURÓPSKEHO FONDU PRE 2. EMISIU POISTENIA
ČSOB INVEST GARANT

Názov
ISIN

KBC Equisafe World Sustainables 3
BE0946567410

Doba splatnosti
Podkladové aktívum
Denominácia

30.11.2011
Kôš 30 svetových akcií
EUR, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v
pomere k EUR nie je relevantný

Spoluúčasť (Participácia)

100 %

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každý akciový index, akciu alebo výmenný kurz v koši
priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní ocenenia počínajúc
utorkom 7. novembra 2006 (vrátane tohto dňa).

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 12
posledných mesiacov od novembra 2010 (vrátane) až do októbra
2011 (vrátane).

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja hodnoty akcií v sledovanom koši
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného koša

Pre orientáciu uvádzame tabuľku s možnými scenármi vývoja sledovaného koša:
Možné
scenáre
Scenár 1
Scenár 2
Scenár 3

Konečná
hodnota koša
160
135
90

Výkonnosť koša
nominálna hodnota + (participácia x výkonnosť)

100% + (100% x 60%) = 160%
100% + (100% x 35%) = 135%
100% + (100% x 0% ) = 100%

Konečná
hodnota podielu
1.600 EUR
1.350 EUR
1.000 EUR

Upozornenie:
Hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investície. S investíciou do podkladového podielového
fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia
s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti.

Sledovaný kôš:

Pozostáva z 30 vybraných svetových akcií

Upozornenie:
Hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investície. S investíciou do podkladového podielového
fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia
s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti.

