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ČSOB Invest Garant XXI. – Belgický výber II 
 
 

Upisovacie obdobie od 4.8.2008 do 26.8.2008 
 
 
 
 

 
Podie ľajte sa s investi čným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste najkvalitnejších 
spolo čností Belgicka!  
 

 
 

V poradí 21. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Equisafe Belgium Short Term 5 Vám zabezpečí: 
 

• 100% spoluú časť na náraste hodnoty  belgického indexu BEL20, maximálne však vo výške 41%,         
t.j. 9,39% p.a. 

 
• 100% ochranu vloženého kapitálu  pri splatnosti* 

 

 * bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu 

 

 

 
Podkladové aktívum:   
 

Tvorí belgický  index  BEL20, ktorý obsahuje akcie 20 najväčších  spolo čností  obchodovaných na 
Bruselskej akciovej burze. Tieto najkvalitnejšie belgické spolo čnosti  sú aktívnymi hráčmi nielen 
v Belgicku, ale aj na celom európskom  a svetovom  trhu .  
 
Viac ako 35% spoločností v indexe pôsobí vo finan čnom  sektore a v tomto období sú na trhu 
podhodnotené , čo dáva predpoklad potenciálneho  rastu  ich hodnoty  do budúcnosti . Približne štvrtinu 
indexu tvoria spoločnosti profitujúce  z rastúcej  spotreby  energií  a z rastúceho dopytu po nerastných  
surovinách . Takmer 20% zastúpenie majú spoločnosti z necyklických  sektorov , ktoré dosahujú dobré 
výsledky aj v obdobiach spomalenia ekonomického rastu. Medzi najznámejšie  spoločnosti patria bankové 
skupiny Fortis , Dexia  a KBC , najväčšou spoločnosťou je energetický  gigant  Suez.  
 
Teraz je ten správny čas na investovanie do belgickej kvality! 
  
 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR 
Začiatok poistenia 29.09.2008 
Koniec poistenia 29.06.2012 
Upisovacie obdobie 4.8.2008 - 26.8.2008 
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POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 21. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 

 
 
Názov  KBC Equisafe Belgium Short Term 5    
ISIN        BE0948347753  
 
Doba splatnosti  29.06.2012   
Podkladové aktívum  index BEL20  
 
Denominácia  EUR, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere  
 k EUR nie je relevantný  
 
Spoluú časť (Participácia)  100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový výnos  je ohraničený 

maximálnou výškou 41% za celé obdobie  (9,39% p. a.) 
 
Pri splatnosti  Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného 

poplatku) 

 
Počiato čná hodnota   priemer uzatváracích hodnôt indexu počas prvých desiatich dní  
podkladového aktíva  ocenenia počínajúc utorkom 2. septembra 2008 (vrátane tohto dňa) 
 
Konečná hodnota      priemer uzatváracích hodnôt indexu v posledný oceňovací deň 6 posledných 
podkladového aktíva  mesiacov od decembra 2011 (vrátane) až do mája 2012 (vrátane) 
 
 

Investi čná politika   Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od: 
a) vývoja cien akcií v sledovanom indexe 
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného indexu 

 
 

Zloženie podkladového aktíva: 
 
Spolo čnos ť Váha v indexe Sektor Spolo čnos ť Váha v indexe Sektor
SUEZ SA 16,84 verejné služby a energie UCB SA 2,42 spotrebný - necyklický
FORTIS 14,53 bankovníctvo a finančné služby COLRUYT SA 2,26 spotrebný - necyklický
KBC GROEP NV 11,60 bankovníctvo a finančné služby NATIONALE A PORTEFEUILLE 1,86 bankovníctvo a finančné služby
INBEV NV 9,71 spotrebný - necyklický MOBISTAR SA 1,54 telekomunikácie
DEXIA SA 8,97 bankovníctvo a finančné služby ACKERMANS & VAN HAAREN NV 1,52 diverzifikovaný
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,37 diverzifikovaný BEKAERT SA 1,25 priemyselné technológie
SOLVAY SA 5,03 stavebné materiály NYRSTAR 1,16 stavebné materiály
DELHAIZE GROUP 4,62 spotrebný - necyklický COFINIMMO 0,98 bankovníctvo a finančné služby
BELGACOM SA 4,20 telekomunikácie AGFA-GEVAERT NV 0,64 priemyselné technológie
UMICORE 4,05 stavebné materiály OMEGA PHARMA SA 0,47 spotrebný - necyklický  
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