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ING (L) Invest 
Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) 

Řídící se částí I zákona ze dne 30. března 1988, o organizacích kolektivního investování  
(OPCVM ve smyslu direktivy 85/611/CEE) 

Route d'Esch 52 - L-2965 Luxembourg 
R.C.S. (Obchodní rejstřík a rejstřík společností) Luxembourg n° B 44.873 

 

 
Zjednodušený prospekt  

ze září 2005 
 

 
 
 
 
Tento zjednodušený prospekt obsahuje formou resumé podstatné informace 
o Společnosti a o jednotlivých pod-fondech.  Investor, který si to bude přát, nalezne 
v úplném prospektu více podrobných informací. 
 
 
 

Jakékoli doplňkové informace mohou být získány u: 
 

ING Investment Management Belgium,  
Fundinfo Helpdesk (MA 2.01.02) 
Avenue Marnix 24 
B-1000 Bruxelles 
Tel. +32 2 547 87 88 
e-mail: fundinfo@ingim.com 

nebo na internetové stránce www.ingim.com 
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A – SPOLEČNOST 
 

Stručné představení OPCVM 
Forma a datum založení Založená ve formě Sicav s více pod-fondy dne 6. září 1993. 

 
Lucemburský kontrolní 
orgán 

Komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF) 
 

Správní rada Předsedat:  
Pan Eugène Muller,  Člen správních rad společností, čestný předseda 

Živnostencké komory v Lucemburku, c/o Sídlo 
Společnosti,  route d'Esch 52, Luxembourg  

Členové správní rady: 
Pan Philippe Catry                         Generální ředitel, ING Luxembourg 
Pan Odilon De Groote,  Člen správních rad společností c/o Sídlo Společnosti, 

Route d'Esch 52, Luxembourg  
Pan Jean Sonneville,  General Manager, ING Investment Management 

Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles 
Pan Bruno Springael,  Managing Director, ING Investment Management 

Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles 
 

Auditor Ernst & Young, Société Anonyme (akciová společnost) 
7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach (BP 780 - L-2017 Luxembourg) 
 

  
Správci portfolia ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, B-1000 Bruxelles 

ING Investment Management Co (dříve 'Aeltus Investment Management, Inc.'), 10 State 
House Square, Hartford, Connecticut 
ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd, 1 Raffles Place, #40-
02 OUB Centre, Singapore 048616 
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong), Ltd. 39/F One International 
Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong 
ING Fund Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, Den Haag 
 

Depozitní banka ING Luxembourg, société anonyme, 52 route d'Esch, Luxembourg 
 

Pověřenec pro správu, 
pověřenec pro převody a 
vedoucí rejstříku 

ING Luxembourg, société anonyme, 52 route d'Esch, Luxembourg 

Investor ING Belgique SA, 24 avenue Marnix, B-1000 Bruxelles 
 

Úpisy, zpětné odkupy, 
konverze, finanční služba 

V Lucemburském velkovévodství: ING Luxembourg 
V Belgii: ING Belgique SA 
 
Všechny jiné ústavy, jejichž jméno je uvedeno ve výročních a pololetních zprávách. 
 

Účetní období Ode dne 1. října do dne 30. září následujícího roku. 
 

Datum konání řádné valné 
hromady 

první pondělí v prosinci v 14:45 h (pokud to není v Lucemburku pro banky pracovní den, 
první následující pro banky pracovní den) 
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1.  Informace týkající se investování 
Všeobecná ustanovení 
 
Výhradním předmětem Společnosti je investování kapitálu, kterým disponuje, do cenných papírů s cílem zajistit 
akcionářům zisk správou svého portfolia. 
Společnost bude moci v rámci svých cílů nabídnout výběr mezi více pod-fondy řízenými a spravovanými odděleně. 
Specifická investiční politika různých pod-fondů je podrobně uvedena v přílohách každého pod-fondu. V rámci 
svých investic budou aktiva určitého pod-fondu odpovídat pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se týkají 
tohoto pod-fondu. Ve vztazích mezi akcionáři je každý pod-fond považován za samostatnou jednotku. 
 
Správní rada může pro každý pod-fond vydat jednu nebo několik tříd akcií. Cenové struktury, stanovené 
minimum počáteční investice, měna, ve které je vyjádřen čistý obchodní majetek, zvolené kategorie investorů se 
mohou lišit podle různých tříd akcií. Různé třídy mohou být rovněž rozlišeny podle jiných objektivních hledisek 
tak, jak stanoví správní rada. 
 
Portfolio každého z pod-fondů bude hlavně investováno (to znamená nejméně ze dvou třetin) do akcií a/nebo 
jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry, konvertibilní dluhopisy) společností, které jsou většinou 
součástí benchmarkingu (případně) nebo jsou zavedené nebo podstatně aktivní ve státech, regionech nebo 
sektorech uvedených v názvu pod-fondu. Aby se vyloučil jakýkoli omyl, upřesňuje se, že případné držené 
vedlejší hotovostní prostředky nejsou součástí portfolia cenných papírů.  
 
Zvláštnosti pod-fondů 
 
Cíle a investiční politika každého pod-fondu jsou uvedené v každém popisu každého pod-fondu. 
 

2. Úpisy, zpětné odkupy a konverze 
 
Akcie mohou být získány, dány ke zpětnému odkupu a konvertovány u depozitní banky a organizací, které 
zajišťují finanční službu. Výdaje a provize spojené s úpisy, zpětnými odkupy a konverzemi jsou uvedené 
v popisu pod-fondu.   
Mohou existovat akcie na doručitele a/ nebo akcie na jméno tak, jak je uvedeno v každém popisu pod-fondu; 
správní rada může rozhodnou o zřízení zlomků akcií. 
 
Cena emise, zpětného odkupu nebo konverze je zvýšená o poplatky, daně a případné kolkové poplatky 
vymahatelné za úpis, zpětný odkup nebo konverzi. 
V případě pozastavení výpočtu čistého obchodního majetku a/ nebo pozastavení příkazů k úpisu, zpětnému 
odkupu nebo konverzi budou přijaté příkazy provedené podle prvního čistého obchodního majetku použitelného 
po uplynutí doby pozastavení. 
 
Společnost nepovoluje praktiky spojené s Market Timing a vyhrazuje si právo odmítnout příkazy k úpisu a 
konverzi od investora, kterého podezřívá z používání těchto praktik, a přijmout případně nezbytná opatření 
k ochraně zájmů Společnosti a jiných investorů. 
 
(1) Úpisy 
Společnost přijímá příkazy k úpisu každý pro banky v Lucembursku pracovní den. Investoři, jejichž příkazy byly 
přijaté, obdrží akcie, které budou vydané na základě použitelného čistého obchodního majetku stanoveného 
v každém popisu pod-fondu. 
Cena k zaplacení může být zvýšena o emisní provizi ve prospěch distributora; míra provize v žádném případě 
nepřesáhne limity stanovené v každém z popisů pod-fondu.  
Částka za úpis je splatná v referenční měně příslušné třídy akcií, vyjma žádosti akcionáře zaplatit v jiné měně; 
v takovém případě půjdou případné náklady na směnu k jeho tíži. 
Akcie jsou vydané do deseti dnů od data stanovení čistého obchodního majetku použitelného pro úpis. 
Správní rada Společnosti bude mít v každém okamžiku právo zastavit vydávání akcií. Správní rada bude moci 
omezit toto opatření na určité státy, určité pod-fondy nebo určité třídy, typy a podtypy akcií. 
Společnost může omezit nabytí svých akcií jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, nebo tomuto může klást 
překážky. 
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(2) Zpětný odkup 
Každý akcionář má právo požádat o zpětný odkup svých akcií. Žádost o zpětný odkup je neodvolatelná. 
Společnost přijímá příkazy ke zpětnému odkupu každý pro banky v Lucembursku pracovní den. Částka 
odpovídající zpětnému odkupu bude určená na základě použitelného čistého obchodního majetku stanoveného 
v každém popisu pod-fondu. 
Cena, která bude obdržená, může být snížena o provizi za zpětný obchod ve prospěch příslušného pod-fondu a/ 
nebo distributora; míra provize v žádném případě nepřesáhne limity stanovené v každém z popisů pod-fondu. 
Akcionáři musí v okamžiku, kdy podají žádost o zpětný odkup případně dodat akcie na doručitele (fyzické akcie) 
řádně opatřené všemi nesplacenými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie, nebo případná osvědčení 
o zápisu na jméno. 
Daně, poplatky a správní výlohy jdou k tíži akcionáře. 
Částka za zpětný odkup bude zaplacená v referenční měně příslušné třídy akcií, vyjma žádosti akcionáře 
o zaplacení částky v jiné měně; v takovém případě půjdou případné náklady na směnu k jeho tíži. Ani správní 
rada, ani depozitní banka nebudou moci býti považované za odpovědné za jakýkoli nedostatek při platbě, který 
byl výsledkem případného uplatnění devizové kontroly nebo jiných okolností, nezávislých na jejich vůli, které 
by omezovaly nebo znemožňovaly převod do zahraničí výnosu zpětného odkupu akcií. 
 
(3) Konverze 
Akcionáři mohou požádat o konverzi jakékoli akcie určitého pod-fondu na akcie jiného pod-fondu za podmínky, 
že akcie jsou stejné třídy, a to na základě jejich příslušných čistých obchodních majetků stanovených v den 
společného ocenění podle přijetí žádosti o konverzi.  
Jakákoli konverze je přijatá, pokud jsou dodrženy podmínky pro nabytí akcií určité třídy, typu nebo podtypu 
akcií. 
Zlomek akcie vzniklý při konverzi je odkoupený Společností; tento prodaný zlomek je proplacený akcionáři podle 
použitelného čistého obchodního majetku. 
Náklady na zpětný odkup a na vydání akcií spojené s konverzí mohou být dány k tíži akcionáře. V současné 
době nejsou placené žádné náklady. V opačném případě budou podrobnosti uvedené pro každý pod-fond 
v popisu pod-fondu.  
Akcionáři musí v okamžiku, kdy podají žádost o konverzi, případně dodat akcie na doručitele (fyzické akcie) 
řádně opatřené všemi nesplacenými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie, nebo případná osvědčení 
o zápisu na jméno. 
 
(4) Jiné než peněžní úpisy a zpětné odkupy 
Správní rada může souhlasit s tím, že úpisy/zpětné odkupy budou provedené v hotovosti nebo nepeněžními 
prostředky. V takovém případě vklady/zpětné odkupy jiné než peněžní budou předmětem zprávy vyhotovené 
auditorem Společnosti. Vklad/zpětný odkup v nepeněžních prostředcích je možný pouze s výhradou rovného 
zacházení s akcionáři. 
 

3. Výdaje, provize a daňový režim 
A). VÝDAJE K TÍŽI SPOLEČNOSTI 
 
1. K tíži Společnosti půjdou výdaje spojené s jejím založením, její reklamou a jejím provozem. Tyto výdaje 
zahrnují především odměňování správců portfolia a/nebo případně poradce depozitní banky, honoráře auditora 
podniku, náklady na tisk a distribuci emisních prospektů a periodických zpráv, zprostředkování, provize, daně a 
poplatky spojené s pohybem cenných papírů nebo hotovostí, lucemburský paušální poplatek a jiné daně spojené 
s její činností, poplatky kontrolním úřadům států, kde jsou akcie nabízené, náklady na tisk akcií, na zveřejnění 
v tisku a také na reklamu, poplatky za finanční služby spojené s jejími akciemi a kupóny, případné poplatky 
za kotování na burze nebo za zveřejnění ceny akcií, náklady na oficiální úkony, na úkony právní a právní 
poradenství, na případné odměňování správců. 
 
2. Společnost platí depozitní bance jako odměnu provizi depozitní banky, a také výdaje na transakce v souladu 
se zněním dohody s depozitní bankou. Tato odměna a tyto náklady jsou vymahatelné měsíčně a jsou placené 
pod-fondy depozitní bance v den splatnosti. Domluvená odměna za služby depozitní banky je vypočtená podle 
hodnoty portfolia na konci každého měsíce, vyjma pozicí zaujímaných na rozvíjejících se trzích, pro které má 
depozitní banka právo provést přefakturování podle nákladů za úschovu a/ nebo korespondenční banky. 
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3. Pověřenec pro správu obdrží jako odměnu za své služby provizi vypočtenou podle čistých aktiv tak, jak je 
stanoveno v dohodě týkající se služeb.  Tato odměna je vypočtená z průměru čistých aktiv. Pověřenec pro správu 
má navíc právo připočíst výdaje pověřence za převody pro každý pod-fond podle skutečných nákladů. 
 
4. Aktiva určitého pod-fondu kryjí pouze dluhy, závazky a povinnosti týkající se tohoto pod-fondu. 
Ve vztazích akcionářů mezi nimi je každý pod-fond považován za samostatnou jednotku. 
 

B). VÝDAJE A PROVIZE K TÍŽI INVESTORŮ 
Případně, v závislosti na zvláštnostech uvedených v popisu pod-fondu, mohou jít investorům k tíži výdaje a 
provize za emisi, proplacení nebo konverzi. 
 

C). DAŇOVÝ REŽIM:  
 Zdanění Společnosti v Lucembursku 

Žádný poplatek ani daň nejsou dluženy v Lucemburku za emise akcií Společnosti, vyjma pevného 
poplatku splatného při založení pokrývajícího operace shromáždění kapitálu. Tento poplatek činí při 
založení společnosti 1250,-- EUR. Společnost v principu podléhá paušálnímu poplatku 0,05 % ročně 
z čistých aktiv. Tento poplatek je nicméně snížen na 0,01 % ročně z čistých aktiv monetárních pod-
fondů, a také z čistých aktiv pod-fondů a/ nebo tříd akcií vyhrazeným institucionálním investorům. 

 
 Zdanění investora 

Podle současného režimu nepodléhají akcionáři právnické osoby (s výjimkou právnických osob 
s fiskálním bydlištěm nebo se stálou provozovnou) v Lucembursku žádné dani nebo srážce z příjmu, 
zisku realizovaného či nerealizovaného, z převodu akcií, nebo rozděleného podílu v případě zrušení. 
V rámci systému zavedeného direktivou 2003/48/CE Rady týkající se zdanění příjmů z úspor ve formě 
výplaty úroků mohou být akcionáři fyzické osoby nerezidenti ode dne 1. července 2005 předmětem 
daně vybírané srážkou z příjmů pocházejících z výplaty úroků, ať již tyto příjmy pochází z výplaty 
dividend Společnosti, nebo z příjmů uskutečněných při převodu, proplacení nebo zpětného odkupu akcií 
Společnosti. V současném režimu akcionář fyzická s daňovým domicilem v Lucembursku nepodléhá 
dani vybírané srážkou z příjmů vyplácených společností. Nicméně, investor rezident je plně zdanitelný 
za platby provedené Společností. Případně je zdanitelný v případě realizace nadhodnoty vzniklé při 
převodu, proplacení nebo zpětném odkupu akcií za podmínky, že doba vlastnění nepřekročila 6 měsíců 
a/nebo pokud vlastní více jak 10 % akcií vydaných Společností. Popis současného lucemburského 
daňového režimu nepředpokládá případné budoucí změny. 

 

4. Rizikové faktory 
 

1. Potenciální investoři si musí být vědomi, že investice každého pod-fondu podléhají normálnímu a 
výjimečnému kolísání trhu a také ostatním rizikům, která jsou spojená s investicemi do akcií a jsou uvedená 
v popisu každého pod-fondu. Hodnota investic a výnosů, které vytváří, se může jak snižovat, tak zvyšovat a 
může se stát, že investoři zpět neobdrží svou původní investici. 
 
2. Pozornost investora je třeba především upoutat na skutečnost, že pokud cílem pod-fondů je dlouhodobý růst 
základního kapitálu, podle investičního prostředí, takových elementů jako jsou především směnné kurzy, 
investice na rozvíjejících se trzích, vývoj křivky kurzů, vývoj důvěryhodnosti emitentů, používání derivátů, 
investice do podniků nebo investičního odvětví mohou mít vliv na kolísavost takovým způsobem, že celkové 
riziko se může citelně zvýšit a/nebo způsobit zvýšení nebo snížení hodnoty investic. Podrobný popis rizik, 
na která se upozorňuje v každém popisu pod-fondu, je uveden v úplném prospektu. 
 
3. Je třeba poznamenat, že správce může pro každý z pod-fondů při respektování investičních limitů a 
omezení, která musí respektovat, zaujmout defenzivnější postoj při držení více likvidity ve svém portfoliu, 
pokud se bude domnívat, že trhy nebo ekonomika států, ve kterých pod-fond investuje, podléhá příliš velkému 
kolísání, celkovému trvajícímu úpadku nebo jiným negativním podmínkám. 
 
4. Pozornost investora je třeba především upoutat na skutečnost, že pod-fondy mohou investovat do cenných 
papírů typu "Rule 144 A Securities". Tyto cenné papíry nejsou zaregistrované u "Securities and Exchange 
Commission (SEC)" (kontrolní úřad ve Spojených státech) tak, jak je uvedeno v "Code of Federal Regulations, 
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Title 177, § 230, 144A" a jsou považované za cenné papíry nově emitované (viz kapitola 3 a) 3° a 4° úplného 
prospektu) a mohou být zakoupené pouze kvalifikovanými profesionálními investory. 
 
5. Investoři se mohou rovněž odvolávat pro doplňkové informace na bod “Rizikové faktory” v kapitole 2 “Popis 
pod-fondů” úplného prospektu.  
 
 

5. Informace a dokumenty k dispozici veřejnosti  
 
♦ Informace 
Čistý obchodní majetek každé třídy je dán k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti, u depozitní banky a u ostatních 
podniků pověřených finanční službou od prvního pro banky pracovního dne podle výpočtu uvedených čistých 
obchodních majetků. Navíc, správní rada dá veřejnosti k dispozici čistý obchodní majetek všemi prostředky, které 
bude považovat za vhodné, a nejméně dvakrát za měsíc a stejně často jako svůj výpočet ve státech, ve kterých jsou 
akcie nabízené veřejnosti. 
 
♦ Dokumenty 
Na požádání, před, nebo po úpisu akcií Společnosti, prospekt, zjednodušený prospekt, výroční a pololetní zpráva 
může být získána zdarma u přepážek depozitní banky a jiných podniků určených touto bankou, a také v sídle 
Společnosti. 
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B – POD-FONDY 
Glosář výrazů používaných při popisu pod-fondů: 

 
Třídy akcií: 
♦ ''P'':  obyčejná třída akcií určená soukromým investorům. 
♦ ''X'':  obyčejná třída akcií určená soukromým investorům odlišující se od třídy "P" vyšší provizí 

za správu a distribuovaná v jistých státech, kde podmínky trhu vyžadují vyšší provizi. 
♦ "I":  třída akcií vyhrazených institucionálním investorům ve smyslu článku 108 zákona z roku 1988, 

které jsou v principu emitované pouze na jméno. 
 
Typy akcií: 
♦ Dis:  Dividendové 
♦ Cap:  Kapitalizační 
 
Forma akcií 
♦ Doručitel:  na doručitele 
♦ Jméno: na jméno 
 
Popis grafiky používané pro 'Profil rizika pod-fondu' v každém z popisů 
• Riziko měny   

- Slabé, pokud pod-fond investuje z více než ze 75 % do aktiv splacených v jeho referenční měně 
- Střední, pokud pod-fond investuje mezi 25 a 75 % do aktiv splacených v jeho referenční měně  
- Vysoké, pokud pod-fond investuje méně než do 25 % do aktiv splacených v jeho referenční měně  

• Úvěrové riziko (pouze pro pod-fondy, které investují do dluhopisů) 
- Slabé, pokud je rating mezi AAA a AA včetně 
- Střední,  pokud je rating mezi AA- et BBB- včetně 
- Vysoké, pokud je rating nižší než BBB-  

Rating je názor nezávislý na riziku pochybení emitenta nebo emise vyjádřený písmeny. Rating jde 
od "AAA", nejlepší hodnocení, až do "D". Většinou se rozlišují dvě kategorie: kategorie "Investment 
Grade", jdoucí od AAA do BBB- a kategorie "High Yield", která jde od BB+ do D. Tato kategorie 
ukazuje na větší či menší spekulativní charakter, pokud jde o splacení kapitálu a úroků. 

• Relativní riziko  
Relativní riziko měří kolísavost každého pod-fondu vůči průměrné kolísavosti ostatních pod-fondů škály ING patřící 
do stejné třídy aktiv.  

• Míra rizika (pouze pro pod-fondy investující do dlužních úpisů) 
- Trvání <3,5 :   Slabá reakce na vývoj úrokových měr 
- Trvání >3,5 a <6 :  Průměrná reakce na vývoj úrokových měr  
- Trvání >6 :   Výrazná reakce na vývoj úrokových měr  

Výraz 'Trvání' grafického vyjádření vychází z 'Modified Duration'. 
 
Popis grafiky používané pro 'Profil rizika investora' v každém z popisů  
 
ING používá metodologie nazývané Risk Rating (EVAL©), která je založená na historickém sledování výkyvů výnosů 
('returns') vyjádřené v euro, především jejich výkyvů (rozdíl statistického typu) vzhledem k průměru. Existuje 7 různých tříd 
rizika (od 0, nejméně rizikový, do 6, nejvíce rizikový) stanovené rostoucím zařazením kolísavosti. Pro pod-fondy bez pevně 
stanovené lhůty a bez ochrany kapitálu je riziko vypočtené podle změn měsíčních výnosů obchodního majetku v 5 posledních 
letech nebo podle referenčního indexu v případě nedostatečnosti historického sledování. 
Pro pod-fondy s pevně stanovenou lhůtou a s ochranou kapitálu je riziko vypočtené ze změn měsíčních výnosů, v případě 
historického vývoje mezi 2,5 lety a více a výnosy za polovinu měsíce v případě historického vývoje minimálně za 1 rok.  Pro 
nové pod-fondy je riziko vypočtené z obdobných výnosů při nedostatku dostatečných informací pro příslušný pod-fond.  
Investiční horizont každého pod-fondu je definovaný jako doba trvání (počet celých let), po kterou by bylo třeba investovat 
(od 1 roku do více jak 5 let), aby historicky nedošlo k negativním return. V případě, že pod-fond je vedený jiné měně než 
euro, jsou riziko a horizont vypočtené také ve měně investic.  
 
Výkony jsou vypočtené ve měně pod-fondu a také v euro. Roční výkon je vypočet z výnosu (returns) za úplný kalendářní rok. 
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Grafika použitá pro 'Historické výkony' v každém z popisů. 
 
Výkony jsou vypočtené ve měně pod-fondu a také v euro. Roční výkon je vypočet z výnosu (returns) za úplný kalendářní rok. 
 
Souřadnice grafů představují hodnotu výkonu. Ordináty znamenají období výkonu. 
 
 
 
Jiné zkratky: 
 
♦ act.: akcie 
♦ Belg. :  Belgie 
♦ Lux. :  Lucemburk 
♦ p.a. :  ročně 
♦ s.o. :  bezpředmětné 
 



 

 10

 
POD-FOND Č. 3 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY 

 
Úvod 
 

Pod-fond vznikl dne 12. ledna 1998. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi sektoru biotechnologie. Činnosti v 
biotechnologiích zahrnují výzkum, vývoj, výrobu a distribuci výrobků, 
služeb a biotechnologických nebo biolékařských procesů. V úvahu jsou 
vzaty podniky pracující v oblasti genetiky, genetického inženýrství a 
genetické terapie. Rovněž jsou zahrnuté společnosti aktivní v uplatnění a 
rozvoji biotechnologie v takových oblastech, jako jsou péče o zdraví a 
farmaceutické výrobky. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities".  
 
 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Americký dolar (USD) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
> 75 % 75 %  à  25 % < 25 %

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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všechny třídy) 
Správce pod-fondu ING Investment Management Belgium 
Třídy akcií "P"  “X”    
Typy akcií Kap/Div Kap    
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

   

Měna ČOM USD USD    
Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 

splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě 

s.o.    

Tranše 1, 5, 25 kap. akcie  
a 1, 5 div. akcie 

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

   

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5%    
Provize z proplacení nic nic    
Provize za konverzi nic nic    
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
   

Výnosy v minulosti 1 
 
ING (L) Invest Biotechnology –P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Biotechnology – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond 24,58 5,29 66,39 10,70 -1,75 -3,93
Index 38,87 12,52 73,40 12,45 -1,04 -3,58

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,48
Fond 76,68 24,03 -21,64 -38,78 46,76 2,87
Index 78,88 24,20 -19,95 -37,40 50,57

-39

11

61

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-4

16

36

56

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond 23,12 4,44 65,55 10,50 -1,75 -3,93
Index 38,87 12,52 73,40 12,45 -1,04 -3,58

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,48
Fond 76,68 23,56 -21,88 -38,97 46,48 2,87
Index 78,88 24,20 -19,95 -37,40 50,57

-39

11

61

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-4

16

36

56

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest Biotechnology – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond 22,22 3,56 64,57 10,10 -2,02 -4,06
Index 38,87 12,52 73,40 12,45 -1,04 -3,58

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,48
Fond 76,68 24,03 -21,96 -39,11 45,96 2,45
Index 78,88 24,20 -19,95 -37,40 50,57

-39

11

61

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-4

16

36

56

5 roků 3 roky 2 roky 1rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 8 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST EMERGING MARKETS 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl vkladem aktiv pod-fondu "Emerging Markets 
Equity" (který vznikl dne 21. října 1999) Sicav ING International s 
účinností ode dne 10. prosince 2001. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi působícími, kotovanými nebo 
obchodovanými v jakémkoli rozvíjejícím se nebo rozvojovém státu 
Latinské Ameriky (včetně Karibské oblasti), Asie (s výjimkou Japonska), 
východní Evropy, Středního východu a Afriky.  
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities".  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Americký dolar (USD) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 5 an(s)

30/06/04
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Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 
institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií Kap/Div Kap Kap   
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

  

Měna ČOM USD USD USD   
Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 

splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě 

s.o. s.o.   

Tranše 1, 10, 100  
 

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 5 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,65 % ročně   

Výnosy v minulosti 2 
 
ING (L) Invest Emerging Markets – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Emerging markets – P dividendové  
 
Graf není k dispozici 
 
 
 

 
 

                                                 
2 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond - 81,67 66,06 18,57 -5,22 8,01
Index 18,69 84,63 74,42 22,91 -3,72 7,39

30/09/04

- 2000 2001 2002 2003 2004

4,83
Fond - -25,10 -3,47 -5,56 48,02 2,67
Index - -31,60 -4,91 -7,97 51,59

-32

-12

8

28

48

- 2000 2001 2002 2003 2004

-5

15

35
55

75

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest Emerging Markets – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Emerging Markets – I kapitalizační 
 
Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - - - - 22,63 8,21
Index - - -17,50 7,75 20,97 7,03

- - 15,14
Index - - - -31,80 -4,91 12,21
Fond - - -

30/09/04

- - - 2000 2001 2002

-32
-22
-12

-2
8

- - - 2000 2001 2002
-17

-7

3

13

23

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond - 79,35 64,14 17,92 -5,46 7,87
Index 18,69 84,63 74,42 22,91 -3,72 7,39

30/09/04

- 2000 2001 2002 2003 2004

4,83
Fond - -24,96 -3,46 -5,98 47,38 2,24
Index - -31,60 -4,91 -7,97 51,59

-32

-12

8

28

48

- 2000 2001 2002 2003 2004

-5

15

35
55

75

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 9 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST EMU EQUITY 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond (který vznikl vkladem aktiv pod-fondu "EMU Equity", 
který vznikl dne 29. ledna 1999, Sicav ING International s účinností ke 
dni 20. prosinci 2001 a také sloučením s pod-fondem ING (L) Invest Euro 
dne 20. prosince 2001) pohltil dne 11. dubna 2003 následující pod-fondy: 
ING (L) Invest Portugal (který vznikl dne 18. srpna 1998), ING (L) Invest 
Greece (který vznikl dne 4. května 1998), ING (L) Invest Top 30 Euro 
(který vznikl dne 1. února 1999), ING (L) Invest Spanish Equity (který 
vznikl vkladem aktiv pod-fondu "Spanish Equity", který vznikl dne 30. 
května 2000, Sicav ING International s účinností ke dni 17. prosince 
2001). Pod-fondy BBL Invest Italy a BBL Invest Spain byly pohlcené dne 
29. září 2003. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které jsou založené, kotované nebo 
obchodované v jakémkoli členském státě Evropské ekonomické a 
měnové unie. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities".  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Euro (EUR) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 5 an(s)

30/06/04
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 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií Kap/Div Kap Kap   
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

  

Měna ČOM EUR EUR EUR   
Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 

splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 5, 10, 25 a 100 
kap. akc.  
a 1, 5, 10 et 100 div. 
akcie 

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 5 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,48 % ročně   

Výnosy v minulosti3 
 
ING (L) Invest EMU Equity – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond -13,95 -11,16 28,23 16,97 1,10 -2,16
Index -21,79 -11,05 27,48 15,33 -0,34 -2,09

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,62
Fond - 3,34 -17,46 -35,92 17,51 2,23
Index 34,46 -1,21 -19,65 -34,64 16,38

-36

-16

4

24

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-22

-2

18

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest EMU Equity – P dividendové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest EMU Equity – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest EMU Equity – I kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond -26,08 -17,89 21,40 14,14 1,09 -2,17
Index -21,79 -11,05 27,48 15,33 -0,34 -2,09

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,62
Fond - -3,94 -19,44 -37,82 14,68 2,22
Index 34,46 -1,21 -19,65 -34,64 16,38

-38

-18

2

22

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-26

-6

14

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond -15,76 -12,37 26,97 16,31 0,80 -2,31
Index -21,79 -11,05 27,48 15,33 -0,34 -2,09

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,62
Fond - 3,02 -17,96 -36,10 16,93 1,79
Index 34,46 -1,21 -19,65 -34,64 16,38

-36

-16

4

24

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-22
-12

-2
8

18

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců3 měsíce
Fond -99,99 -99,99 -99,99 - - -
Index -21,79 -11,05 27,48 - - -

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 -

-
Fond - 3,91 -16,99 -35,35 - -
Index 34,46 -1,21 -19,65 -34,64 -

-35

-15

5

25

1999 2000 2001 2002 2003 -

-100

-50

0

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 15 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl vkladem aktiv pod-fondu "European Equity" 
(který vznikl dne 17. října 1997) Sicav ING International a také sloučením 
pod-fondu s pod-fondem ING (L) Invest Europe s účinností ode dne 20. 
prosince 2001. Podfond pohltil dne 29. září 2003 následující pod-fondy: 
BBL Invest Scandinavia, BBL Invest United Kingdom a BBL Invest 
Switzerland. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované v jakémkoli evropském průmyslovém státě. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities".  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Euro (EUR) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií Kap/Div Kap Kap   
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na jméno   

Měna ČOM EUR EUR EUR   
Úvodní cena   čistý obchodní 

majetek na akcii 
třídy "P" použitelný 
při prvním úpisu 

  

Minimální výše úpisu   250.000 EUR (může 
být rozložena do 
všech pod-fondů 
Sicav na žádost 
investora); není 
požadované žádné 
minimum pro 
dodatečný úpis 

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 5, 10, 25 a 100 
kap. akc.  
a 1, 5, 10 et 100 div. 
akcie 

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,48 % ročně   

Výnosy v minulosti4
 

 
ING (L) Invest European Equity- P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6  měsíců 3  měsíce
Fond -17,39 -12,24 23,08 15,12 1,11 -1,15
Index -22,34 -11,55 20,96 14,80 0,61 -1,33

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,57
Fond 37,27 1,33 -16,50 -33,58 13,88 3,47
Index 33,43 -2,87 -17,33 -31,94 12,14

-34

-14

6

26

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-22
-12

-2

8
18

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING L Invest European Equity – P dividendové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest European Equity – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest European Equity – I kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -26,93 -17,64 18,21 12,90 1,11 -1,12
Index -22,34 -11,55 20,96 14,80 0,61 -1,33

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,57
Fond 37,27 -4,49 -18,44 -34,96 11,69 3,51
Index 33,43 -2,87 -17,33 -31,94 12,14

-35

-15

5

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-27
-17

-7
3

13

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

 Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -19,33 -13,40 21,88 14,47 0,87 -1,27
Index -22,34 -11,55 20,96 14,80 0,61 -1,33

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,57
Fond 37,27 0,98 -17,22 -33,80 13,38 3,06
Index 33,43 -2,87 -17,33 -31,94 12,14 

-34 
-14 

6 
26 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-22
-12

-2

8
18

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - - - - - -
Index -22,34 -11,55 20,96 14,80 0,61 -1,33

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,57
Fond - - - - - -
Index 33,43 -2,87 -17,33 -31,94 12,14

-32

-12

8

28

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-22
-12

-2

8
18

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 24 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl vkladem aktiv pod-fondu "European Small Caps" 
(který vznikl dne 25. listopadu 1999) Sicav ING International s účinností 
ode dne 10. prosince 2001. 
  

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovanými malými nebo středními podniky, které působí, jsou
kotované nebo obchodované na jakékoli evropské burze. Většina těchto 
společností vykazuje kapitalizaci trhu nižší než 5,0 miliard d'euro. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities". 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Euro (EUR) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií Kap/Div Kap Kap   

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Forma akcií na dor. 
a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na jméno   

Měna ČOM EUR EUR EUR   
Úvodní cena   čistý obchodní 

majetek na akcii 
třídy "P" použitelný 
při prvním úpisu 

  

Minimální výše úpisu   250.000 EUR (může 
být rozložena do 
všech pod-fondů 
Sicav na žádost 
investora); není 
požadované žádné 
minimum pro 
dodatečný úpis 

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 10, 100 materializovaná 
forma není k 
dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,72 % ročně   

Výnosy v minulosti 5 
 
ING (L) Invest European Small Caps – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - -5,73 28,97 14,03 -2,32 -3,85
Index -5,44 27,71 49,69 19,65 -0,90 -2,24

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

9,59
Fond - - -28,62 -41,77 34,53 3,06
Index 42,50 -6,79 -18,20 -26,49 32,66

-42

-22

-2

18

38

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-6

14

34

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest European Small Caps – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest European Small Caps – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest European Small Caps – I kapitalizační 
 
ještě nevznikl 
 
 

 
 
 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - - 28,89 14,01 -2,38 -3,91
Index -5,44 27,71 49,69 19,65 -0,90 -2,24

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

9,59
Fond - - - - 34,50 3,02
Index 42,50 -6,79 -18,20 -26,49 32,66

-26

-6

14

34

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-5

15

35

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - -7,29 27,46 13,46 -2,65 -3,99
Index -5,44 27,71 49,69 19,65 -0,90 -2,24

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

9,59
Fond - - -28,79 -42,10 33,71 2,64
Index 42,50 -6,79 -18,20 -26,49 32,66

-42

-22

-2

18

38

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-7

13

33

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 28 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl dne 15. dubna 2002. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované v jakémkoli státě světa a nabízející přitažlivý výnos z 
dividendy. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities".  

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Euro (EUR) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií Disponibilní jsou následující třídy akcií: P (EUR), P (USD), X (EUR), X 

(USD), I (EUR), I (USD). Charakteristiky těchto tříd akcií jsou popsané 
ve 3 sloupcích zde níže, rozumí se, že třídy P (EUR) a P (USD) se liší 
pouze svojí příslušnou emisní měnou. Stejně je tomu mezi třídami X 
(EUR) a X (USD) a také mezi třídami I (EUR) a I (USD) 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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 "P (EUR)" /  
"P (USD)" 

 “X (EUR)” / 
"I (USD)" 

"I (EUR)" /  
"I (USD)" 
(vyhrazeno 
institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií "P (EUR)": 
Kap/Div 
"P (USD)": 
Kap 

Kap Kap   

Forma akcií na dor. a/nebo 
na jméno 

na dor. a/nebo 
na jméno  

na jméno   

Měna ČOM EUR - USD EUR - USD EUR – USD   
Úvodní cena Úvodní cena třídy "P 

(USD)" bude čistý 
obchodní majetek na 
akcii třídy "P (EUR)" 
použitelný při prvním 
úpisu konvertovaný  
na USD 

Úvodní cena třídy "X 
(USD)" bude čistý 
obchodní majetek na 
akcii třídy "P (EUR)" 
použitelný při prvním 
úpisu konvertovaný  
na USD  

Úvodní cena třídy "I 
(USD)" bude čistý 
obchodní majetek na 
akcii třídy "I (EUR)" 
použitelný při prvním 
úpisu konvertovaný  
na USD 

  

Minimální výše úpisu   250.000 EUR  / nebo 
ekvivalent v USD 
(může být rozložena 
do všech pod-fondů 
Sicav na žádost 
investora); není 
požadované žádné 
minimum pro 
dodatečný úpis  

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců po 
řádné valné hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 5, 25 kap. akcie  
a 1, 5 div. akcie 

materializovaná forma 
není k dispozici 

materializovaná forma 
není k dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % ročně 0,60 % ročně   
Výnosy v minulosti 6 
 
ING (L) Invest Global High Dividend – P kapitalizační  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - 9,15 21,35 16,91 2,39 2,64
Index -26,28 -17,03 12,95 8,01 -2,11 -3,39

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2,69
Fond - - 10,17 -21,27 10,89 8,31
Index 44,42 -8,24 -13,35 -33,02 8,83

-33

-13

7

27

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-26
-16

-6
4

14

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest Global High Dividend – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Global High Dividend – X kapitalizační  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Global High Dividend – I kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - 5,08 19,22 14,86 2,39 2,64
Index -26,28 -17,03 12,95 8,01 -2,11 -3,39

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2,69
Fond - - 5,14 -22,05 8,94 8,32
Index 44,42 -8,24 -13,35 -33,02 8,83

-33

-13

7

27

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-26
-16

-6
4

14

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - 7,87 20,04 16,28 2,12 2,51
Index -26,28 -17,03 12,95 8,01 -2,11 -3,39

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2,69
Fond - - 10,17 -21,45 10,28 7,88
Index 44,42 -8,24 -13,35 -33,02 8,83

-33

-13

7

27

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-26
-16

-6
4

14

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Performance annuelle au Performance  cumulée au 30/09/04

EUR % EUR % 5 ans 3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois
Fonds - - - - - -
Indice -26,28 -17,03 12,95 8,01 -2,11 -3,39

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2,69
Fonds - - - - - -
Indice 44,42 -8,24 -13,35 -33,02 8,83

-33

-13

7

27

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-26

-16

-6

4

5 ans 3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois
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POD-FOND Č. 32 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST IT 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl vkladem aktiv pod-fondu "IT Fund" (který vznikl 
dne 9. dubna 1998) Sicav ING International s účinnosti ode dne 17. 
prosince 2001. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované v jakémkoli státě světa a které jsou činné v sektoru 
informačních technologií a které by měly těžit z rozvoje, pokroku a 
využití těchto technologií. Především jsou zahrnuté podniky činné v 
následujících oblastech: 
• počítačové programy & služby, jedná se o společnosti, které 

vyvíjejí především počítačové programy v různých oborech, jako je 
Internet, aplikace, systémy a/nebo řízení databází a společnosti 
poskytující poradenství a služby v informatice; 

• materiál & vybavení pro informatiku, jedná se o výrobce a 
distributory komunikačních zařízení, počítačů & periferií, zařízení a 
elektronické přístroje a zařízení pro výrobu polovodičů & návazné 
výrobky. 

 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % 
čistých aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A 
Securities". 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené 
s investicemi do derivátů. 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Americký dolar (USD) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondů)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X”    
Typy akcií Kap/Div Kap    
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

   

Měna ČOM USD USD    
Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 

splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě 

s.o.    

Tranše 1, 10, 100 materializovaná 
forma není k 
dispozici 

   

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5%    
Provize z proplacení nic nic    
Provize za konverzi nic nic    
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
   

Výnosy v minulosti 7 
 
ING (L) Invest IT – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -54,04 -12,93 52,95 -3,83 -15,05 -13,01
Index -51,70 6,82 58,84 1,02 -10,55 -10,43

-53,45 57,65 -15,45
Index 100,05 -41,65 -29,50 -39,30 47,66 -9,89
Fond 133,40 -27,91 -41,66

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-53

-3

47

97

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-54

-4

46

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest IT – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest IT – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -63,06 -15,57 52,93 -3,85 -15,05 -13,02
Index -51,70 6,82 58,84 1,02 -10,55 -10,43

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-9,89
Fond 133,40 -40,25 -43,41 -53,45 57,62 -15,46
Index 100,05 -41,65 -29,50 -39,30 47,66

-53

-3

47

97

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-63

-13

37

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -55,13 -14,40 51,17 -4,37 -15,28 -13,14
Index -51,70 6,82 58,84 1,02 -10,55 -10,43

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-9,89
Fond 133,40 -28,06 -42,01 -53,69 56,68 -15,81
Index 100,05 -41,65 -29,50 -39,30 47,66

-54

-4

46

96

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-55

-5

45

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 33 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST JAPAN 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl vkladem aktiv pod-fondu "Japanese Equity" 
(který vznikl dne 17. října 1997) Sicav ING International s účinností ode 
dne 17. prosince 2001. Pod-fond pohltil dne 22. září 2003 pod-fond BBL 
Invest Japan. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované v Japonsku. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % 
čistých aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A 
Securities". 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené 
s investicemi do derivátů. 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Yen japonais (JPY) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Dva pro banky v Lucemburku pracovní dny před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 Datum platby Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

Typy akcií Kap/Div Kap Kap   

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondu)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Forma akcií na dor. 
a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na jméno   

Měna ČOM JPY JPY JPY   
Úvodní cena   čistý obchodní 

majetek na akcii 
třídy "P" použitelný 
při prvním úpisu 

  

Minimální výše úpisu   ekvivalent 250.000 
EUR (může být 
rozložena do všech 
pod-fondů Sicav na 
žádost investora); 
není požadované 
žádné minimum pro 
dodatečný úpis 

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1,10,100 materializovaná 
forma není k 
dispozici  

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,60 % ročně   

Výnosy v minulosti 8 
 
ING (L) Invest Japan – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

JPY % JPY % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -31,91 -1,40 7,89 4,65 -6,76 -6,99
Index -25,11 8,12 18,17 8,60 -5,96 -6,89

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,80
Fond 89,46 -29,86 -17,86 -20,69 14,85 2,05
Index 55,05 -21,25 -19,51 -18,61 22,11

-30

20

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-32

-12

8

5 roků 3 roky 2 roky 1rokn 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest Japan – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Japan – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Japan – I kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

JPY % JPY % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -35,36 -4,47 5,81 3,79 -6,72 -6,96
Index -25,11 8,12 18,17 8,60 -5,96 -6,89

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,80
Fond 89,46 -31,28 -18,85 -21,58 13,92 2,07
Index 55,05 -21,25 -19,51 -18,61 22,11

-31

19

69

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-35

-15

5

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

JPY % JPY % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -33,64 -2,69 6,88 4,14 -6,98 -7,11
Index -25,39 7,71 17,72 8,19 -6,31 -7,17

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,40
Fond 89,46 -30,11 -20,15 -19,60 14,42 1,67
Index 55,05 -21,25 -20,85 -17,23 22,11

-30

20

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-34

-14

6

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

JPY % JPY % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - - - - - -
Index -25,39 7,71 17,72 8,19 -6,31 -7,17

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,40
Fond - - - - - -
Index 55,05 -21,25 -19,51 -18,61 22,11

-21

-1

19

39

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-25
-15

-5

5

15

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 36 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST MATERIALS 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond (který vznikl dne 20. listopadu 1997 pod jménem ING (L) 
Invest Chemicals) pohltil dne 23. května 2003 pod-fond ING (L) Invest 
Metals & Mining (který vznikl dne 7. února 1994). 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi činnými v sektoru materiálů. Především jsou 
zahrnuté podniky činné v následujících oblastech: 
chemické výrobky, stavební materiály, obaly & balení, kovy & rudy 
(včetně oceli), papír & dřevařský průmysl. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities". 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Americký dolar (USD) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Investment Management Belgium 
Třídy akcií "P"  “X”    

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondu)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Typy akcií Kap/Div Kap    
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

   

Měna ČOM USD USD    
Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 

splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě 

s.o.    

Tranše 1, 5, 25 kap. akcie  
a 1, 5 div. akcie 

materializovaná 
forma není k 
dispozici 

   

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5%    
Provize z proplacení nic nic    
Provize za konverzi nic nic    
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
   

Výnosy v minulosti 9 
 
ING (L) Invest Materials – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest Materials – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond 14,42 49,70 57,62 26,98 5,94 5,97
Index 13,89 48,21 55,45 27,27 4,99 5,37

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,65
Fond 9,50 -7,68 -14,99 -4,75 39,43 4,47
Index 15,17 -7,19 -14,39 -5,60 39,18

-15

5

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

20

40

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond 3,51 40,60 51,43 24,92 5,94 5,97
Index 13,89 48,21 55,45 27,27 4,99 5,37

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,65
Fond 7,60 -9,52 -16,89 -6,98 37,17 4,47
Index 15,17 -7,19 -14,39 -5,60 39,18

-17

3

23

1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

20

40

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest Materials – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond 12,23 47,24 55,89 26,28 5,64 5,82
Index 13,89 48,21 55,45 27,27 4,99 5,37

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,65
Fond 9,50 -7,68 -15,35 -5,27 38,67 4,03
Index 15,17 -7,19 -14,39 -5,60 39,18

-15

5

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

20

40

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 43 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl dne 17. října 1997 vkladem aktiv pod-fondu "North 
American Equity" Sicav ING International (bývalá ING (L) Invest North 
America). Nový název byl účinný ke dni 23. května 2003. Pod-fond pohltil 
dne 22. září 2003 pod-fond BBL Invest America. 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované ve Spojených státech amerických. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities". 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Americký dolar (USD) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Investment Management Co. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondu)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Typy akcií Kap/Div Kap Kap   
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na jméno   

Měna ČOM USD USD USD   
Úvodní cena   čistý obchodní 

majetek na akcii 
třídy "P" použitelný 
při prvním úpisu 

  

Minimální výše úpisu   250.000 EUR (může 
být rozložena do 
všech pod-fondů 
Sicav na žádost 
investora); není 
požadované žádné 
minimum pro 
dodatečný úpis 

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 10, 100 materializovaná 
forma není k 
dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,48 % ročně   

Výnosy v minulosti 10 
 
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) – P kapitalizační  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -16,06 5,21 33,77 12,44 -0,53 -1,60
Index -12,60 7,16 36,71 11,91 -1,03 -2,30

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,24
Fond 17,46 -9,63 -16,10 -23,21 24,31 0,95
Indcx 19,66 -8,60 -14,22 -23,31 26,38

-23
-13

-3
7

17

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-16

4

24

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) – I kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -24,38 1,98 32,66 11,54 -0,53 -1,61
Index -12,60 7,16 36,71 11,91 -1,03 -2,30

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,24
Fond 17,46 -16,02 -18,03 -23,19 23,31 0,94
Index 19,66 -8,60 -14,22 -23,31 26,38

-23
-13

-3
7

17

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-24

-4

16

36

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -17,75 3,96 32,65 11,87 -0,81 -1,73
Index -12,60 7,16 36,71 11,91 -1,03 -2,30

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,24
Fond 17,46 -9,91 -16,69 -23,41 23,88 0,53
Index 19,66 -8,60 -14,22 -23,31 26,38

-23
-13

-3
7

17

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-18

2

22

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

USD % USD % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond - - - - - -
Index -12,60 7,16 36,71 11,91 -1,03 -2,30

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,24
Fond - - - - - -
Index 19,96 -8,83 -14,22 -23,31 26,38

-23
-13

-3
7

17

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-13

-3
7

17
27

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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POD-FOND Č. 46 PROSPEKTU 

ING (L) INVEST WORLD 

 
Úvod 
 

Tento pod-fond vznikl dne 20. prosince 1993 (pohltil pod-fond "Global 
Equity" Sicav ING International). Dne 17. dubna 2003 tento pod-fond 
pohltil pod-fond ING (L) Invest Top 30 World (který vznikl dne 22. 
května 2000). 
 

Cíle a investiční politika  Pod-fond investuje především do diversifikovaného portfolia akcií 
a/nebo jiných cenných papírů (varantů na cenné papíry – do výše 
maximálně 10 % čistých aktiv pod-fondu – a konvertibilních obligací) 
emitovaných společnostmi, které působí, jsou kotované nebo 
obchodované v jakémkoli státě světa. 
 
Pod-fond si vyhrazuje možnost investovat v maximální výši 20 % čistých 
aktiv pod-fondu do cenných papírů typu "Rule 144 A Securities". 
 

Profil rizika pod-fondu  
 
 

Profil rizika pod-fondu  
Vyčíslitelná rizika: 
 
 
 
 
Jiná rizika (nevyčíslitelná) 
Riziko pochybení dlužníků, riziko likvidity protistrany, riziko spojené s 
investicemi do derivátů. 
 

 
Profil investora-typ: 
 

 
 
 
 
 
 

Referenční měna Euro (EUR) 
Den oceňování Každý pro banky v Lucemburku pracovní den  
Místo kotování Lucemburk  
Úpis/ 
Proplacení/ 
Konverze 

Musí být vždy provedené při neznámém čistém obchodním majetku. 

 Příjem příkazů Každý pro banky v Lucemburku pracovní den před použitelným dnem 
oceňování před 15:30 h (pro všechny třídy) 

 
 Datum platby 

 
Maximálně 5 pro banky pracovních dní po použitelném ocenění (pro 
všechny třídy) 

Správce pod-fondu ING Fund Management B.V. 
Třídy akcií "P"  “X” "I" (vyhrazeno 

institucionálním 
investorům) 

  

 
Měnové riziko Tržní riziko
(EUR) (Třída fondu)

Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké
>75% 75% à 25% <25%

Cotation Eval ® au

Risque Faible Élevé Horizon minimum
Euro 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)
Dev.fonds 0 1 2 3 4 5 6 plus de 5 an(s)

30/06/04
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Typy akcií Kap/Div Kap Kap   
Forma akcií na dor. 

a/nebo na 
jméno 

na dor. 
a/nebo na 
jméno  

na jméno   

Měna ČOM EUR EUR EUR   
Úvodní cena   čistý obchodní 

majetek na akcii 
třídy "P" použitelný 
při prvním úpisu 

  

Minimální výše úpisu   250.000 EUR (může 
být rozložena do 
všech pod-fondů 
Sicav na žádost 
investora); není 
požadované žádné 
minimum pro 
dodatečný úpis 

  

Datum výplaty dividend v hotovosti, v zásadě 
splatné do 2 měsíců 
po řádné valné 
hromadě  

s.o. s.o.   

Tranše 1, 5, 25 kap. akcie  
a 1, 5 div. akcie 

materializovaná 
forma není 
k dispozici 

materializovaná 
forma není k 
dispozici  

  

      
      
Emisní provize max. 5 % max. 5% max. 2 %   
Provize z proplacení nic nic nic   
Provize za konverzi nic nic nic   
Provize za správu 1,20 % ročně 1,75 % 

ročně 
0,48 % ročně   

Výnosy v minulosti 11 
 
ING (L) Invest World – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Výnosy v minulosti nejsou referencí pro budoucí výnosy. 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -36,65 -21,50 6,52 5,15 -3,58 -3,12
Index -25,99 -16,69 13,40 8,44 -1,72 -3,00

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,10
Fond 47,66 -12,28 -15,82 -34,20 5,99 0,14
Index 44,58 -8,13 -13,35 -33,02 8,83

-34

-14

6

26

46

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-37

-17

3

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
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ING (L) Invest World – P kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest World – P dividendové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest World – X kapitalizační 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING (L) Invest World – I kapitalizační 
 
Ještě nevznikl 
 
 

 
Tlumočnická doložka: 
Jako tlumočník jazyka francouzského jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu 
v Plzni ze dne 25. 09. 1996 č. j. 1940/96 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem 
připojené listiny. Na žádost zákazníka byly přeloženy pouze pod-fondy č. 3, 8, 9, 15, 24, 28, 32, 33, 
36, 43 a 46. 

Číslo v deníku tlumočníka: 9102 

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -37,53 -22,48 5,50 4,57 -3,84 -3,24
Index -25,99 -16,69 13,40 8,44 -1,72 -3,00

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,10
Fond 47,66 -12,28 -16,00 -34,40 5,47 -0,27
Index 44,58 -8,13 -13,35 -33,02 8,83

-34

-14

6

26

46

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-38

-18

2

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -39,99 -24,56 3,43 3,62 -3,58 -3,11
Index -25,99 -16,69 13,40 8,44 -1,72 -3,00

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,10
Fond 46,64 -12,94 -16,68 -35,17 4,44 0,14
index 44,58 -8,13 -13,35 -33,02 8,83

-35

-15

5

25

45

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-40

-20

0

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce

Roční výnos ke dni Kumulovaný výnos ke dni 30/09/04

EUR % EUR % 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce
Fond -37,53 -22,48 5,50 4,57 -3,84 -3,24
Index -25,99 -16,69 13,40 8,44 -1,72 -3,00

30/09/04

1999 2000 2001 2002 2003 2004

3,10
Fond 47,66 -12,28 -16,00 -34,40 5,47 -0,27
Index 44,58 -8,13 -13,35 -33,02 8,83

-34

-14

6

26

46

1999 2000 2001 2002 2003 2004
-38

-18

2

5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce


