
Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 

Geografické zloženie podkladového aktíva
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Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste významných medzinárodných 
spoločností z Európy, Ameriky a Japonska!  
 

Poistná ochrana zdarma        
až do výšky 250 000 Sk 

 
 
 
V poradí 10. emisia naviazaná na 5-ročný zaistený fond KBC Click CSOB Energy & Utilities SKK 1 Vám zabezpečí: 
 

 

• 120 % spoluúčasť na náraste hodnoty koša akcií 
• 100 % ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti (bez alokačného poplatku) 

 
Akciový kôš: 
Pozostáva z akcií významných európskych, amerických a japonských spoločností, ktoré sú zamerané 
na energetický sektor a sektor verejných služieb.  

Energetický a ropný sektor profituje z globálneho rastového cyklu, ktorý je 
podnetom pre vyšší dopyt po energetických kapacitách. Zároveň v sektore 
prebieha globálna konsolidácia formou fúzií a akvizícií, ktorá posúva ceny akcií 
vyššie. Spoločnosti, ktoré naakumulovali v uplynulých rokoch veľké množstvá 
voľných prostriedkov sa teraz snažia rásť, či už prostredníctvom investovania 
do nových kapacít, alebo iných spoločností v rámci sektora. Napomáha im k tomu 
aj celosvetový trend liberalizácie medzinárodneho podnikania a investovania v 
strategických sektoroch ako sú napríklad energetika, ropný priemysel, verejné 
služby, či telekomunikácie. Investície podnikov sa v priebehu najbližších rokov 
s veľkou pravdepodobnosťou odrazia vo vyššej ziskovosti a raste cien.  
 

Zloženie akciového koša: 
 

Spoločnosť Región Sektor Spoločnosť Región Sektor
BOUYGUES Eurozóna verejné služby IBERDROLA Eurozóna verejné služby
CHEVRON CORP USA energetický KANSAI ELECTRIC POWER Japonsko verejné služby
E.ON AG Eurozóna verejné služby P G & E CORP USA verejné služby
ENEL Eurozóna verejné služby ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Európa energetický
ENERGIAS DE PORTUGAL Eurozóna verejné služby RWE Eurozóna verejné služby
ENI SPA Eurozóna energetický SBM OFFSHORE Eurozóna energetický
EXXON MOBIL USA energetický STATOIL ASA Eurozóna energetický
FORTUM OYJ Eurozóna verejné služby SUEZ SA Japonsko verejné služby
FPL GROUP USA verejné služby TOTAL Eurozóna energetický
GAMESA CORP TECHNOLOGICA SA Eurozóna energetický VEOLIA ENVIRONNEMENT Eurozóna verejné služby  

 

 
 
 
 

    
    
    
    

 
 
 
 

Minimálna investícia 30 000 Sk 
Začiatok poistenia 30.10.2007 
Koniec poistenia 30.11.2012 
Upisovacie obdobie 3.9.2007 – 5.10.2007 

 

ČSOB Invest Garant  -  Energetika & Verejný sektor 
 
 

 
Upisovacie obdobie od 3.9.2007 do 5.10.2007 
 



Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 

 
 
 

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 10. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 

 
Názov KBC Click CSOB Energy & Utilities SKK 1    
ISIN        BE 0947470713 
 
Doba splatnosti 30.11.2012   
Podkladové aktívum Kôš 20 svetových akcií  
 
Denominácia SKK, pohyb kurzu SKK k miestnym devízam v rámci koša indexov je zaistený. Výsledky 

fondu nemôžu byť pozitívne ani negatívne ovplyvnené pohybom menového kurzu 
 

Spoluúčasť (Participácia) 120 % 
Pri splatnosti Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného 

poplatku)   
 
 

Počiatočná hodnota  Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní 
podkladového aktíva ocenenia počínajúc piatkom, 12.10. 2007 (vrátane tohto dňa) 
 
 

Konečná hodnota  Priemer kurzu akcií v koši v posledný deň oceňovania v mesiaci október počas 
podkladového aktíva  posledných 5 rokov pred splatnosťou od októbra 2008 (vrátane) až do októbra 2012 

(vrátane)   
 

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

 
Pre orientáciu uvádzame tabuľku s možnými scenármi vývoja sledovaného koša:  
 
 

Možné scenáre  Počiatočná 
hodnota koša 

Konečná 
hodnota koša 

Výkonnosť koša 
 (participácia x výkonnosť) 

Konečná hodnota 
podielu 

Scenár 1 100 160  120% x 60% = 72% 17,20 SKK 
Scenár 2 100 135  120% x 35% = 42% 14,20 SKK 
Scenár 3 100 90 120% x 0%  = 0% 10,00 SKK 

 

  

 


