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Raiffeisen Centrobank AG

EXPRES CERTIFIKÁT V CZK NA AKCIE
DEUTSCHE BANK AG A TOTAL S.A.
INVESTIČNÍ PRODUKT BEZ KAPITÁLOVÉ OCHRANY

EXPRES CERTIFIKÁT

▪▪ PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU OD 11% DO 55% (11% P.A.)
▪▪ MAXIMÁLNÍ SPLATNOST 5 LET▪
MOŽNOST KAŽDOROČNÍHO PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ
▪▪ ÚROVEŇ VÝPLATY NA 100% POČATEČNÍ HODNOTY AKCIÍ▪
DEUTSCHE BANK AG A TOTAL S.A.
▪▪ OCHRANNÁ BARIÉRA NA 60% POČATEČNÍ HODNOTY AKCIÍ

Raiffeisen Centrobank AG Expres Certifikát na akcie Deutsche Bank AG a Total S.A.

EXPRES CERTIFIKÁT NA AKCIE DEUTSCHE BANK A TOTAL
Konstrukce tohoto Expres certifikátu nabízí investorům jak atraktivní výnos, tak reálnou šanci na ▪
předčasné ukončení. Maximální roční úrok 11% je vyplacen k výročnímu dni úpisu za předpokladu,
že ke sledovanému dni budou uzavírací ceny obou podkladových akcií rovny a nebo vyšší než
jejich počáteční hodnoty k datu fixace. Maximální délka trvání certifikátu je 5 let.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emitent
Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka
průběžná emise
ISIN
AT0000A19PS5
Emisní cena
100%▪
plus 1% vstupní poplatek během▪
upisovacího období
Nominální hodnota
CZK 1.000
Upisovací období1 15.09. - 17.09.2014
Datum fixace
18.09.2014
Valuta
19.09.2014
Pozorování 16.09.2015, 14.09.2016,
14.09.2017, 14.09.2018, 16.09.2019
Poslední den pozorování 16.09.2019
Data předčasného ukončení
21.09.2015, 19.09.2016, 19.09.2017,
19.09.2018, 19.09.2019
Datum splatnosti
19.09.2019
Počáteční hodnota
uzavírací ceny▪
akcií k datu fixace
Úroveň předčasného ukončení
100% počáteční hodnoty
Pozorování úrovně pro předčasné
ukončení vždy k výročnímu dni pozorování
Bariéra
60% počáteční hodnoty
Pozorování bariéry
▪
pouze k poslednímu dni pozorování
Splatnost
Budou-li uzavírací ceny▪
obou podkladových akcií k ročnímu
pozorování na nebo nad úrovní výplaty,
bude produkt (předčasně) splacen
dle výplaty pro příslušný rok. Vyplatí v
den (předčasné) splatnosti Raiffeisen
Centrobank*.
Ceny
www.rcb.at
* Raiffeisen Centrobank AG je 100%
dcerou Raiffeisen Bank▪
International AG - Rating:▪
www.rbinternational.com/ir/ratings
1 Raiffeisen Centrobank AG si vyhrazuje právo
předčasně ukončit případně prodloužit zpisovací
období.

Nový Expres certifikát nabízí investorům možnost získat zajímavý výnos s vysokou šancí na
předčasné splacení produktu. Jako podkladové aktivum jsou zvoleny akcie ▪
Deutsche Bank AG a Total S.A. Certifikát je primárně určen investorům, kteří v následujících
letech očekávají stagnující či mírně rostoucí ceny podkladových akcií. Tento expres certifikát
nabízí atraktivní příležitost na výnos ve výši 11% p.a. Splatnost certifikátu je minimálně jeden
rok a nejvýše pět let.
Funkcionalita
K datu fixace budou stanoveny počáteční hodnoty akcií Deutsche Bank AG a Total S.A.
(uzavírací ceny), bariéra a také úroveň předčasného splacení (100% počátečních hodnot
akcií Deutsche Bank AG a Total S.A.).
K datům pozorování budou aktuální ceny porovnávány s úrovní pro předčasné splacení:
budou-li uzavírací kurzy podkladových akcií k datu pozorování na nebo nad úrovní pro
předčasné splacení, dojde k (předčasnému) splacení certifikátu za definovanou cenu.
SPLATNOST
1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:

ÚROVEŇ VÝPLATY
100% počáteční hodnoty
100% počáteční hodnoty
100% počáteční hodnoty
100% počáteční hodnoty
100% počáteční hodnoty

VÝŠE VÝPLATY
111% nominální hodnoty
122% nominální hodnoty
133% nominální hodnoty
144% nominální hodnoty
155% nominální hodnoty

ODPOVÍDÁ
1 x 11%
2 x 11%
3 x 11%
4 x 11%
5 x 11%

ª ČÍM DELŠÍ SPLATNOST, TÍM VYŠŠÍ VÝPLATA.
Budou-li uzavírací ceny podkladových akcií ve sledovaný den pod úrovní počátečních
hodnot akcií, nebude vyplacen úrok a produkt nebude předčasně ukončen. Úroveň výplaty
pro další rok se zvýší o 11 procentních bodů.
Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li k pátému▪
a zároveň poslednímu dni pozorování hodnota podkladových akcií pod úrovní výplaty, bude
aktivován další ochranný mechanismus: Budou-li hodnoty obou podkladových akcií nad bariérou
ve výši 60% počáteční hodnoty, bude klientovi vyplaceno 100% nominální hodnoty certifikátu.
To znamená, že pokud neklesne hodnota ani jedné z podkladových akcií o 40% nebo více
v porovnání se svou počáteční hodnotou, obdrží investor k datu splatnosti nominální hodnotu
certifikátu ve výši CZK 1.000. V případě, že dojde k dosažení či proražení ochranné bariéry
(vývoj podkladových akcií je s bariérou porovnáván pouze k poslednímu dni pozorování), bude
vyplacena částka odpovídající uzavírací hodnotě akcie s horším vývojem v poměru 1:1 k vývoji
od data fixace.

www.rcb.at

ÚROVEŇ PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ
Jestliže je dosaženo ve sledovaný
okamžik úrovně pro předčasný odkup, je
produkt odkoupen před datem splatnosti.
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předčasné splacení za 111%
(odpovídá CZK 1.110 za▪
CZK 1.000 nominální hodnoty)
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NE

obě akcie
≥ 100%

předčasné splacení za 122%
(odpovídá CZK 1.220 za▪
CZK 1.000 nominální hodnoty)
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NE

obě akcie
≥ 100%

předčasné splacení za 133%
(odpovídá CZK 1.330 za▪
CZK 1.000 nominální hodnoty)

ANO

NE

obě akcie
≥ 100%

předčasné splacení za 144%
(odpovídá CZK 1.440 za▪
CZK 1.000 nominální hodnoty)
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splacení za 155%
(odpovídá CZK 1.550 za▪
CZK 1.000 nominální hodnoty)
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Splacení v poměru 1:1▪
k vývoji podkladové akcie▪
s horším vývojem
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VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ
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VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT
≤1 rok

obě akcie
≥ 100%

Emisní cena = 100%
Počáteční hodnota = závěrečné ceny podkladových akcií k datu fixace
Bariéra = 60% počáteční hodnoty
(bariéra sledována pouze k poslednímu dni pozorování)

45

Historická výkonnost v minulosti není zárukou
budoucího vývoje ani spolehlivým ukazatelem
budoucích výnosů.
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Zdroj: Reuters (TOTF.PA).
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BARIÉRA
Pro zachování mechanismu ochranné
bariéry, nesmí být tato hodnota ▪
k poslednímu dni pozorování ani jednou
z podkladových akcií dosažena a ani
nesmí být shodná.
V případě dosažení bariéry bude
investice vypořádána 1:1 k výkonnosti
podkladové akcie s horším vývojem od
data fixace (worst of).
PODKLADOVÉ AKTIVUM: AKZIÍ
Deutsche Bank AG▪
Zdroj: Reuters (DBKGn.DE.
▪
▪
▪
▪
▪

DATUM FIXACE

1-2 roky

2-3 roky

>3 roky

UPOZORNĚNÍ
Uvedené příležitosti a rizika představují
výběr nejdůležitějších aspektů.
Další informace naleznete v Základním
prospektu povoleného rakouským
Úřadem pro dohled nad finančním trhem
- exemplář je dostupný u Österreichische
Kontrollbank AG a zveřejněný na ▪
www.rcb.at/SecuritiesProspectus

PŘÍLEŽITOSTI
▫▫ Příležitost k výnosu při rostoucích nebo i při stagnujících cenách akcií Deutsche Bank AG a
Total S.A.
▫▫ Možnost předčasného ukončení produktu, pokud budou podkladové akcie k výročnímu dni
pozorování na nebo nad úrovní výplaty.
▫▫ Doba splatnosti je maximálně 5 let.
▫▫ V případě, že nedojde k předčasnému ukončení certifikátu, platí ochranná bariéra ve výši
60% počáteční hodnoty podkladových akcií. Investor je chráněn až do poklesu k ochranné
bariéře.
▫▫ Možnost předčasného prodeje – stálý sekundární trh.
RIZIKA
▫▫ Pokud budou uzavírací ceny podkladových akcií Deutsche Bank AG a nebo Total S.A.
pod svými počátečními hodnotami, nedojde k předčasnému ukončení a investorovi
nebude vyplacen žádný kupón.
▫▫ V případě proražení ochranné bariéry (pouze k poslednímu dni pozorování) nese investor
plné tržní riziko – participace 1:1 na vývoji podkladové akcie s horším vývojem od data
fixace.
▫▫ Investor neparticipuje na růstu ceny podkladového aktiva nad stanovený výplatní profil,
respektive úrok.
▫▫ V průběhu doby platnosti certifikátu nejsou vypláceny dividendy ani úroky, kromě úroků
daných výplatním profilem.
▫▫ Výplata hodnoty certifikátu závisí na platební schopnosti Raiffeisen Centrobank AG (riziko
emitenta). V případě platební neschopnosti emitenta může investor utrpět celkovou ztrátu
investice.

Tento dokument je pouze informativní a nepředstavuje nabídku
nebo výzvu k uzavření transakce. Informace obsažené v tomto
prospektu nenahrazují nezbytné Investiční poradenství pro
nákup či prodej investic, ani by nemělo být žádné investiční
rozhodnutí činěno na základě tohoto dokumentu. Konečné
podmínky pro cenné papíry popsané v tomto prospektu jsou
uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny
rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré
produkty podléhají Základnímu prospektu z 12.05.2014 pro
Emisní program 2014/2015 Raiffeisen Centrobank AG (včetně
případných dodatků).
Pokud není výslovně uvedeno ve výše uvedených dokumentech
jinak, nebyly a nejsou podnikány žádné kroky v žádném
národním právním systému, které by měly povolit veřejnou
nabídku zde uvedených produktů. Veškeré zmíněné dokumenty
jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti
Raiffeisen Centrobank AG www.rcb.at. Společnost Raiffeisen
Centrobank AG výslovně vylučuje jakoukoliv odpovědnost
ve vztahu k správnosti, vhodnosti a úplnosti zde obsažených
informací.

Strukturované cenné papíry jsou rizikové investiční nástroje. Pokud se kurz podkladového aktiva bude vyvíjet v neprospěch
klienta, může dojít k podstatným ztrátám části nebo i veškerého investovaného kapitálu. Tržní cena certifikátu se nemusí v daném
období vyvíjet stejně jako cena podkladových aktiv. Během daného období je tržní cena certifikátu vystavena různým vlivům,
jako například volatilitě, úrokové sazbě, úvěrovému ratingu emitenta nebo zbývajícímu času do splatnosti. Odkup nebo splacení
certifikátu při splatnosti závisí na platební schopnosti emitenta. Další důležité informace naleznete v Základním prospektu.

Další informace můžete získat od poradce Vaší domovské banky, na internetu pod ▪
www.rcb.at či na produktové infolince Raiffeisen Centrobank: +43(0)1 51520 - 484.
Vaše kontakty u Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Vídeň, Tegetthoffstrasse 1:
Product Hotline
Heike Arbter (Head of Structured Products)
Philipp Arnold
Iwona Bochniak
Roman Bauer
Walter Friehsinger
Marianne Kögel
Aleksandar Makuljevic
Marcin Maj
Stefan Neubauer
Premysl Placek
Stephanie Rainer
Alexander Unger
Martin Vonwald
Wilhelmine Wagner-Freudenthal

Ph.: +43 1/51520 - 484
Ph.: +43 1/51520 - 407
Ph.: +43 1/51520 - 469
Ph.: +43 1/51520 - 386
Ph.: +43 1/51520 - 384
Ph.: +43 1/51520 - 392
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Ph.: +43 1/51520 - 478
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