
Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako 
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku 
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC Equisafe Asian Infrastructure 2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na 
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  
 

 

ČSOB Invest Garant XXII. – Ázijský rast 
 
 

Upisovacie obdobie od 2.9.2008 do 24.9.2008 
 
 
 
 

 
Podie ľajte sa s investi čným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste perspektívnych 
ázijských spolo čností pôsobiacich v oblasti rozvoja infraštruktúry ! 
 

 
 

V poradí 22. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Equisafe Asian Infrastructure 2 Vám zabezpečí: 
 
 

• 100% spoluú časť na náraste hodnoty  investičného podielu, maximálne však vo výške 65%, čo je 
9,70% p. a. 

 
• 100% ochranu vloženého kapitálu  pri splatnosti* 

 

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

 
Akciový kôš:   
 

Pozostáva z akcií 18 spolo čností  z rýchlo sa rozvíjajúcich  trhov Ázie , ktoré sa zaoberajú rozvojom 
infraštruktúry.  
 

Ázia  je motorom  globálnej  ekonomiky , ktorý beží na plný plyn. Nie je náhoda, že Ázia v súčasnosti 
zažíva najsilnejší  ekonomický  rast  zo všetkých rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Jej ekonomika je totiž 
podporovaná silným  a stále sa zväčšujúcim  domácim dopytom , ktorý je navyše podporený rastúcim 
exportom .  
 
Infraštruktúra  Ázie potrebuje držať krok s týmto vývojom , čo znamená, že výdavky na jej rozvoj 
v najbližších rokoch dramaticky vzrastú . Pôjde najmä o výstavbu nových ciest, expanziu prístavov, vodné 
a energetické siete, ochranu proti zmenám klímy a pod. Toto všetko dáva pozitívny  výh ľad akciám v koši 
a prináša pre investora perspektívu  zaujímavého  výnosu .  
 

 

Minimálna investícia 1 000 EUR 
Začiatok poistenia 28.10.2008 
Koniec poistenia 28.02.2014 
Upisovacie obdobie 2.9.2008 - 24.9.2008 



Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako 
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku 
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC Equisafe Asian Infrastructure 2, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na 
investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  
 

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 22. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 
 
Názov  KBC Equisafe Asian Infrastructure 2      
 
Doba splatnosti  28.2.2014   
Podkladové aktívum  Kôš 18 akcií  
 
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 kôš  je ohraničený 

maximálnym výnosom 65% za celé obdobie  (9,70% p. a.) 
 
Pri splatnosti  Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného 

poplatku) 

 
Počiato čná hodnota   Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní  
podkladového aktíva  ocenenia počínajúc utorkom 30. septembra 2008 (vrátane tohto dňa) 
 
Konečná hodnota      Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 12 posledných 
podkladového aktíva  mesiacov od februára 2013 (vrátane) až do januára 2014 (vrátane) 
 
 

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

 
 
Zloženie akciového koša: 
 
Spolo čnos ť Krajina Sektor Spolo čnos ť Krajina Sektor
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES Korea investičný majetok HONG KONG & CHINA GAS Hong Kong verejné služby
DOOSAN INFRACORE CO LTD Korea investičný majetok HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS Hong Kong verejné služby
HANJIN SHIPPING Korea doprava MTR CORP Hong Kong doprava
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Korea investičný majetok ASIA CEMENT CORP Taiwan materiály
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Korea investičný majetok TAIWAN CEMENT Taiwan materiály
HYUNDAI MIPO DOCKYARD Korea investičný majetok U-MING MARINE TRANSPORT CORP Taiwan doprava
KOREA GAS CORPORATION Korea verejné služby CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H Hong Kong doprava
STX ENGINE CO LTD Korea  investičný majetok CLP HOLDINGS LTD Hong Kong verejné služby
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL Hong Kong doprava HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H Hong Kong investičný majetok  

 
 

 

Geografické zloženie
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