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

Certyfikat Partycypacyjny na Nasdaq 100®
ISIN: AT0000467071 | Numer serii: 258 | German Wertpapierkennnummer: 333060
Raiffeisen Centrobank AG (Emitent)/ www.rcb.at/ aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel.
+43/1/515 20-484

Właściwy organ
Data i czas sporządzenia
dokumentu zawierającego
kluczowe informacje

Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA), Austria
17.02.2019 12:47 czasu lokalnego w Wiedniu

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 na celu zapewnienie zwrotu z inwestycji w formie wypłaty pieniężnej po jego zrealizowaniu przez Państwa albo
zakończeniu przez nas, przy czym zwrot będzie zależał od wyników instrumentu bazowego. Produkt nie ma ustalonego
terminu.

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

Mogą Państwo wykonywać produkt w określonych datach i stosownie do okresów wypowiedzenia określonych w regulaminie
produktu (Informacje na temat dostępności regulaminu produktu znajdą Państwo w części "7. Inne istotne informacje").
Możemy również zamknąć produkt w określonych datach i stosownie do okresów wypowiedzenia określonych w regulaminie
produktu. Wykonywanie lub zakończenie, w zależności od przypadku, będzie skuteczne po upływie okresu wskazanego w
regulaminie produktu.
otrzymają Państwo w obydwu przypadkach w dacie rozliczenia kwotę pieniężną równą (1) poziomowi referencyjnemu w
dacie wyceny, pomnożoną przez (2) mnożnik, i przeliczoną na EUR po kursie wymiany.
.

Zgodnie z regulaminem 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.
Regulamin produktu przewiduje 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 regulaminie 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.
.

Instrument bazowy

Nasdaq 100® (ISIN: US6311011026; Poziom referencyjny
Bloomberg: NDX Index)

Poziom zamknięcia instrumentu
bazowego zgodnie ze źródłem
referencyjnym

Rynek bazowy

Akcje/udziały

Źródło referencyjne

Nasdaq Stock Market

Mnożnik

0,01

Data wyceny

Dzień handlowy, w którym Państwa
zawiadomienie o zrealizowaniu
albo nasze zamknięcie stanie się
skuteczne

Waluta produktu

Euro (EUR)

Data / okres
rozliczenia

2. dzień roboczy następujący po
dacie wyceny

Waluta instrumentu
bazowego

Dolar amerykański (USD)

Kurs wymiany

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

Data emisji

14.10.2003

.

Docelowy inwestor
indywidualny

Produkt jest przeznaczony dla klientów detalicznych, klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, którzy dążą do
ogólnej akumulacji aktywów/optymalizacji aktywów i zdecydowali się na co najwyżej długoterminowy horyzont inwestycyjny.
Produkt ten przeznaczony jest dla klientów posiadających rozszerzoną 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?
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Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będą Państwo utrzymywać produkt przez 5 lat. 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 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są jako średnie a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do
wypłacenia Państwu pieniędzy.
Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziecie Państwo otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot,
który uzyskacie, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym
powyżej.
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 Inwestycja: 10.000 EUR
wyników
Scenariusze

1 rok

3 lata

5 lat
(Zalecany okres
utrzymywania)

Scenariusz warunków Jaki zwrot możecie
skrajnych
Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym
roku

5.288,64 EUR

4.420,53 EUR

2.967,37 EUR

-47,11%

-23,82%

-21,56%

Scenariusz
niekorzystny

Jaki zwrot możecie
Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym
roku

7.869,26 EUR

6.348,67 EUR

5.158,92 EUR

-21,31%

-14,05%

-12,39%

Jaki zwrot możecie
Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym
roku

9.875,30 EUR

9.447,31 EUR

9.031,76 EUR

-1,25%

-1,88%

-2,01%

Jaki zwrot możecie
Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym
roku

12.355,26 EUR

13.921,81 EUR

15.926,39 EUR

23,55%

11,66%

9,75%

Scenariusz
umiarkowany

Scenariusz korzystny

.

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy mogą Państwo dostać z powrotem po 5 latach, w różnych scenariuszach, przy założeniu,
że zainwestują Państwo 10.000 EUR.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Państwa inwestycja. Możecie je Państwo porównać ze
scenariuszami dotyczącymi innych produktów. 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. Dodatkowo należy
zauważyć, że wyniki pokazane dla pośrednich okresów utrzymywania nie odzwierciedlają szacunkowych obliczeń przyszłej
wartości produktu. Dlatego nie należy opierać decyzji inwestycyjnej na wynikach pokazanych dla tych okresów przejściowych.
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.

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, n.p. 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,
n.p. 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.
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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 trzech rożnych okresów utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za
wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestują Państwo 10.000 EUR. Są to dane szacunkowe i mogą ulec
zmianie w przyszłości.
Koszty w czasie

Inwestycja: 10.000 EUR
Scenariusze

Łączne koszty
Wpływ na zwrot w ujęciu
rocznym

W przypadku
spieniężenia po 1 roku

W przypadku
spieniężenia po 3 latach

W przypadku spieniężenia
na koniec zalecanego okresu
utrzymywania produktu

45,26675 EUR

45,26675 EUR

0,00 EUR

0,45267%

0,15647%

0,00%

.

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 mogą Państwo uzyskać na koniec zalecanego
okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym.

-

Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym.
Koszty jednorazowe

Koszty wejścia

0,00%

Wpływ kosztów wliczono już w
cenę.

Koszty wyjścia

0,00%

Wpływ kosztów wyjścia z
inwestycji po upływie terminu
wykupu.

.

5. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Zalecany okres utrzymywania: 5 lat
Produkt ma zapewnić zwrot opisany w punkcie "1. Co to za produkt? " powyżej.
Produkt nie gwarantuje możliwości wyjścia z inwestycji inaczej niż przez sprzedaż produktu (i) na giełdzie (gdzie produkt jest notowany) albo (2) poza
giełdą, gdzie oferta na zakup takiego produktu istnieje. Żadne opłaty ani kary nie będą naliczane przez emitenta za taką transakcję, jednakże Państwa
broker może zażądać opłaty egzekucyjnej. Sprzedając produkt przed datą wykupu możecie Państwo otrzymać mniej niż w przypadku, gdy trzymali by
Państwo produkt do daty wykupu.
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/equities/main
Market, Börse Frankfurt Zertifikate
(Regulated market), Börse Stuttgart
(EUWAX)), Wiener Börse AG

Ostatni dzień obrotu
giełdowego

17.02.2019 (Warsaw Stock Exchange/
equities/main Market), 17.02.2019 (Börse
Frankfurt Zertifikate (Regulated market)),
17.02.2019 (Börse Stuttgart (EUWAX))),
17.02.2019 (Wiener Börse AG)

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, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien
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 emisyjny podstawowy zgodnie z § 10 para. 3 nr. 3 pierwszego przypadku austriackiego Kapitalmarktgesetz (austriackiej ustawy o rynkach
kapitałowych).
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