Dokument zawierający
kluczowe informacje
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych
informacji jest wymagane prawem, aby pomóc Państwu w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów,
potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc Państwu w porównywaniu go z innymi produktami.
Mają Państwo zamiar kupić produkt, którego mechanizm działania nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.
Produkt
Nazwa produktu
Identyfikatory produktu
Twórca produktu
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20-484
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Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA), Austria
Data i czas sporządzenia dokumentu 19.09.2021 13:01 czasu lokalnego w Wiedniu
zawierającego kluczowe informacje

1. Co to za produkt?
Rodzaj

Niniejszy produkt został wydany zgodnie z przepisami prawa austriackiego i upoważnia posiadacza produktu do otrzymania kwoty
należnej od Emitenta (forma na okaziciela).

Cele

Produkt ma zapewnić lewarowany zwrot z inwestycji w formie wypłaty pieniężnej w dacie rozliczenia, przy czym zwrot będzie zależał
od wyników instrumentu bazowego. Produkt nie ma ustalonego terminu ale pozwala na określenie daty rozliczenia zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w regulaminie produktu (Informacje na temat dostępności regulaminu produktu znajdą Państwo w części "7.
Inne istotne informacje"). Jeśli w trakcie utrzymywania produktu wartość instrumentu bazowego spadnie lub ulegnie zmianie, produkt
może przynieść zwrot mniejszy niż kwota bazowa, a nawet przynieść zerowy zwrot.

(Pogrubione wyrażenia
występujące w tej części
dokumentu opisane są
bardziej szczegółowo
w tabeli zamieszczonej
poniżej)

Dźwignia finansowa: Produkt wiąże się z narażeniem wyniku instrumentu bazowego na ryzyko dźwigni finansowej. Oznacza to, że
wypłata, którą otrzymają Państwo po zrealizowaniu instrumentu przez siebie albo w dacie rozliczenia wzrasta stopniowo, gdy wynik
instrumentu bazowego wzrasta, ale również ponoszą Państwo większe ryzyko straty, gdy wynik instrumentu bazowego maleje.
Wskaźnik dźwigni finansowej: W każdym dniu handlowym w momencie ustalania ceny referencyjnej, poziom wskaźnika, poziom
ochrony i mnożnik zostaną skorygowane w celu zresetowania dźwigni finansowej produktu do wskaźnika dźwigni finansowej
i uwzględnienia odsetek wraz z opłatą. Takie korekty mogą również nastąpić w każdym innym momencie, jeśli cena instrumentu
bazowego spada do poziomu lub poniżej poziomu ochrony. Zaktualizowane informacje na temat poziomów takich składników
zostaną opublikowane na stronie www.rcb.at.
Wykonanie przez Państwa lub określenie daty rozliczenia przez nas: Mogą Państwo zrealizować produkt w określonej dacie
wykonania i stosownie do okresów wypowiedzenia określonych w regulaminie produktu. Zrealizowanie produktu stanie się skuteczne
po upływie okresu wskazanego w regulaminie produktu. Dodatkowo, data rozliczenia może również zostać określona w odpowiednich
terminach i z zastrzeżeniem okresów wypowiedzenia określonych w regulaminie produktu.
W dacie rozliczenia otrzymają Państwo w obu przypadkach kwotę pieniężną równą (1) (A) cenie referencyjnej w dacie wyceny
pomniejszonej o (B) poziom czynnika w takim dniu, (2) pomnożoną przez mnożnik, z zastrzeżeniem minimum w wysokości 0,00
USD, i przeliczoną na PLN po kursie wymiany.
.

Zgodnie z warunkami produktu niektóre daty określone poniżej zostaną skorygowane, jeśli dana data nie jest ani dniem roboczym ani
dniem handlowym (w zależności od przypadku). Wszelkie korekty mogą mieć wpływ na otrzymany przez Państwa ewentualny zwrot z
inwestycji.
Warunki produktu przewidują również, że w przypadku wystąpienia pewnych nadzwyczajnych zdarzeń (1) może nastąpić modyfikacja
produktu lub (2) emitent produktu może zamknąć produkt przed ustaloną datą. Zdarzenia te są określone w warunkach produktu i
zasadniczo odnoszą się do instrumentu bazowego, produktu i emitenta produktu. Istnieje prawdopodobieństwo, że ewentualny zwrot
z inwestycji, który otrzymają Państwo w przypadku takiego wcześniejszego zamknięcia, będzie się różnić od scenariuszy opisanych
powyżej i może być mniejszy niż zainwestowana kwota.
.

Data wykonania

15.01.2020, 15.04.2020, 15.07.2020,
15.10.2020

Poziom ochrony

Z dniem 19.09.2021 67,6292 USD

Instrument bazowy

Ropa naftowa Brent kontrakty futures
(Bloomberg: CO1 Comdty; RIC:
LCOc1), które w dniu zamiany zostaną
zastąpione przez odpowiedni przyszły
kontrakt w przypadku wystąpienia
zdarzenia zamiany

Wskaźnik dźwigni
finansowej

+10,00

Rynek bazowy

Towary

Cena referencyjna

Oficjalna cena rozliczeniowa
instrumentu bazowego zgodnie ze
źródłem referencyjnym

Mnożnik

Z dniem 19.09.2021 0,8558814

Źródło referencyjne

ICE

Waluta produktu

polski złoty (PLN)

Data wyceny

(1) dzień handlowy, w którym Państwa
zawiadomienie o zrealizowaniu albo
nasze zamknięcie stanie się skuteczne
lub (2) data, w której nastąpiło
automatyczne wcześniejsze wyjście,
w zależności od tego, które nastąpiło
wcześniej

Waluta instrumentu
bazowego

Dolar amerykański (USD)

Data / okres rozliczenia 2. dzień roboczy następujący po dacie
wyceny
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Data emisji

22.09.2020

Kurs wymiany

Poziom czynnika

Z dniem 19.09.2021 66,1595 USD

USD/PLN kurs wymiany walut
wyrażony jako liczba PLN za USD

.

Docelowy inwestor
indywidualny

Produkt jest przeznaczony dla klientów detalicznych, klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, którzy dążą do
nieproporcjonalnej partycypacji w zmianach lub hedgingu cen i zdecydowali się na krótkoterminowy horyzont inwestycyjny. Produkt ten
przeznaczony jest dla klientów posiadających rozległą wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie produktów finansowych. Inwestor może
sobie pozwolić na poniesienie straty do wysokości całego zainwestowanego kapitału i, aby uzyskać potencjalny zwrot z inwestycji,
gotów jest podjąć pewien stopień ryzyka zgodny z wymienionym poniżej ogólnym wskaźnikiem ryzyka.

2. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będą Państwo utrzymywać produkt przez 1 dzień. Jeśli
spieniężą Państwo inwestycję na wczesnym etapie lub później, faktyczne ryzyko może się znacznie
różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on,
jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie będziemy mieli
możliwości wypłacenia Państwu pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych
wyników oceniane są jako bardzo duże a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Państwu
pieniędzy.
Proszę pamiętać o ryzyku walutowym: Jeśli waluta Państwa rachunku różni się od waluty tego produktu, będziecie Państwo
narażeni na ryzyko poniesienia strat w wyniku przeliczenia waluty produktu na walutę rachunku. Ryzyko to nie jest uwzględnione we
wskaźniku przedstawionym powyżej. Ponieważ waluta produktu różni się od waluty bazowej, będziecie Państwo narażeni na ryzyko
poniesienia straty, jeśli wartość waluty bazowej spadnie w stosunku do waluty produktu.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc mogą Państwo stracić część lub całość swojej
inwestycji.
W przypadku niemożliwości wypłacenia Państwu przez nas należnej kwoty mogą Państwo stracić całość swojej inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów ryzyka związanych z produktem znajdują się w sekcjach dotyczących ryzyka
prospektu emisyjnego i załącznikach do niego, jak określono w części "7. Inne istotne informacje" poniżej.

Scenariusze dotyczące Nie można dokładnie przewidzieć zachowania rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazaniem
wyników
niektórych możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe.
Inwestycja: 50.000 PLN
Scenariusze

1 dzień
(Zalecany okres utrzymywania)

Scenariusz warunków skrajnych

Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Procentowy zwrot (nie w skali rocznej)

Scenariusz niekorzystny

Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Procentowy zwrot (nie w skali rocznej)

36.241,12 PLN

Scenariusz umiarkowany

Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Procentowy zwrot (nie w skali rocznej)

48.243,87 PLN

Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Procentowy zwrot (nie w skali rocznej)

57.372,65 PLN

Scenariusz korzystny

0,00 PLN
-100,00%

-27,52%

-3,51%

14,75%

.

Średnie zwroty pokazane w powyższej tabeli nie są przedstawione w ujęciu rocznym, co oznacza, że mogą nie być porównywalne ze
średnimi zwrotami przedstawionymi w innych dokumentach zawierających kluczowe informacje.
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy mogą Państwo dostać z powrotem po 1 dniu, w różnych scenariuszach, przy założeniu, że
zainwestują Państwo 50.000 PLN.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Państwa inwestycja. Zalecany okres utrzymywania tego produktu
wynosi mniej niż jeden rok. W związku z tym dane liczbowe nie są obliczane w skali rocznej, ale przez zalecany okres utrzymywania.
Dlatego też dane w tej sekcji i w sekcji "4. Jakie są koszty?" nie są porównywalne z danymi liczbowymi dotyczącymi produktów o
zalecanym okresie utrzymywania co najmniej jednego roku. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników
opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika.
Państwa zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu.
Tego produktu nie można łatwo spieniężyć. Oznacza to, że trudno oszacować wielkość zwrotu w przypadku spieniężenia przed
końcem zalecanego okresu utrzymywania produktu. Wcześniejsze spieniężenie będzie niemożliwe albo będzie się wiązało z
koniecznością zapłaty wysokich kosztów lub poniesieniem dużej straty.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów pobieranych
przez Państwa doradcę lub dystrybutora. Powyższe dane nie uwzględniają Państwa osobistej sytuacji podatkowej, która również może
mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Zakup tego produktu oznacza, że w Państwa przekonaniu cena instrumentu bazowego będzie rosnąć.
Państwa maksymalną stratą byłaby strata wszystkich zainwestowanych środków (zapłaconych składek).
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3. Co się stanie jeśli Raiffeisen Centrobank AG nie ma możliwości wypłaty?
Są Państwo narażeni na ryzyko, że emitent może nie być w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków związanych z produktem, np. w przypadku bankructwa
lub decyzji w sprawie rozwiązania podjętej przez odpowiedni organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sytuacji, gdy emitent jest niezdolny do
zapłaty. W takim przypadku organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań, np. do odpisu roszczeń
dotyczących produktu, umożenia lub konwersji produktu na akcje emitenta lub do zawieszenia praw emitenta ("Bail-In"). Może to wpłynąć negatywnie na wartość
produktu i może prowadzić do utraty całości lub części Państwa inwestycji w produkt. Produkt jest dłużnym papierem wartościowym i jako taki nie jest objęty
żadnym systemem ochrony depozytów.

4. Jakie są koszty?
Zmniejszenie zwrotu (RIY) pokazuje, jaki wpływ ponoszone przez Państwa łączne koszty będą miały na możliwy do uzyskania zwrot z inwestycji. Łączne koszty
obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.
Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu dla zalecanego okresu utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z
inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestują Państwo 50.000 PLN. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie

Inwestycja: 50.000 PLN
Scenariusze

W przypadku spieniężenia na koniec
zalecanego okresu utrzymywania produktu

Łączne koszty

1.122,70 PLN

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

2,2454%

.

Zmniejszenie wydajności pokazane w powyższej tabeli nie jest przedstawione w ujęciu rocznym, co oznacza, że może nie być
porównywalne z wynikami zmniejszenia wydajności pokazanymi w innych dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Osoba sprzedająca Państwu ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Państwa inne koszty. W takim przypadku
osoba ta przekaże Państwu informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na Państwa inwestycję będą miały wszystkie koszty
w czasie.

Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:
-

Wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu
utrzymywania, w ujęciu rocznym

-

Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot.
Koszty jednorazowe

Koszty bieżące

Koszty wejścia

2,2393%

Koszty wyjścia

0,00%

Pozostałe koszty bieżące

Wpływ kosztów wliczono już w
cenę.
Wpływ kosztów wyjścia z
inwestycji po upływie terminu
wykupu.

0,0061%

Wpływ kosztów, które ponosimy
corocznie w związku z
zarządzaniem Państwa
inwestycjami dla zalecanego
okresu utrzymywania produktu.

.

5. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Zalecany okres utrzymywania: 1 dzień
Nagłe zmiany wartości produktu mogą wystąpić często , dlatego zalecany okres posiadania produktu wynosi 1 dzień lub mniej . Wartość produktu
powinna być stale monitorowana.
Produkt reaguje ze względu na dźwignię finansową przy niewielkich wahaniach instrumentu bazowego, co prowadzi do potencjalnych zysków lub strat w
nieprzewidywalnych ramach czasowych.
Produkt nie gwarantuje możliwości wyjścia z inwestycji inaczej niż przez sprzedaż produktu na giełdzie. Żadne opłaty ani kary nie będą naliczane przez emitenta
za taką transakcję, jednakże Państwa broker może naliczyć opłatę za realizację.
Oprócz sprzedaży produktu na giełdzie, gdzie produkt jest notowany lub poza giełdą, można wykonywać produkt w określonych datach, dostarczając
producentowi zawiadomienie o wykonaniu. W stosownych przypadkach szczegółowe informacje na temat doręczenia zawiadomienia o wykonaniu oraz kwota,
jaką otrzymasz przy takim wczesnym wykonaniu są opisane bardziej szczegółowo w części "1. Co to za produkt? " powyżej.
.

Giełda notowań

Warsaw Stock Exchange/ Etps

Najmniejsza jednostka
mogąca być przedmiotem
obrotu

1 jednostka

Notowanie kursu

Jednostki

.

W zmiennych lub nietypowych warunkach rynkowych lub w przypadku usterek / zakłóceń technicznych zakup i / lub sprzedaż produktu mogą być czasowo
utrudnione i / lub zawieszone oraz mogą nie być w ogóle możliwe.

6. Jak mogę złożyć skargę?
Wszelkie skargi na temat produktu lub zachowania Emitenta lub jakiejkolwiek osoby doradzającej w zakresie danego produktu lub go sprzedającej należy
kierować do Raiffeisen Centrobank AG pod następujący adres: Compliance Office, Raiffeisen Centrobank AG, Compliance Office, Raiffeisen Centrobank AG, Am
Stadtpark 9, 1030 Vienna lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.rcb.at/beschwerdemanagement lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres complaints@rcb.at.

7. Inne istotne informacje
Wszelkie dodatkowe dokumenty dotyczące produktu są publikowane na naszej stronie internetowej (www.rcb.at), w tym warunki końcowe i prospekt bazowy
podstawowy zgodnie z § 10 para. 3 nr. 3 pierwszego przypadku austriackiego Kapitalmarktgesetz (austriackiej ustawy o rynkach kapitałowych).
Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje służy do przedłożenia w Polska.
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