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INVESTIČNÍ PRODUKT S KAPITÁLOVOU OCHRANOU
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

 ▪ INDEX STOXX® EUROPE 600 Oil & GAS PRICE EUR  
JAKO PODKLADOVÉ AKTIVUM 
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VÝVOJI INDEXU

 ▪ DOBA SPLATNOSTI 5 LET

 ▪ MOŽNOST PŘEDČASNÉHO PRODEJE
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Raiffeisen Centrobank AG   Garantovaný certifikát ropných společností

EVROPSKÉ ROPNÉ SPOLEČNOSTI S GARANCÍ

Rozšiřování těžby z břidlic, rozhodnutí OPEC o nesnižování těžby ropy a další geopolitické 
faktory způsobily, že nabídka přesahovala poptávku a to zapříčinilo prudký propad 
ceny ropy. Od léta 2014 ztratila cena ropy 50% ze své původní hodnoty a oproti svým 
maximálním cenám z r. 2008, kdy se obchodovala téměř za 150 dolarů za barel, je 
dokonce 3x levnější. Nedávný vývoj ukázal, že ropa se po prudkých poklesech vrací na 
své původní hodnoty přibližně dva roky. Aktuální nízká cena může znamenat zajímavou 
příležitost pro investory, kteří v následujících pěti letech věří ve stabilizaci a zotavení světové 
ekonomiky, opětovný růst poptávky z rozvíjejících se zemí, a tedy i znovunastartování růstu 
ceny ropy.

Garantovaný certifikát indexu ropných společností je určen investorům, kteří věří v 
rostoucí ceny ropy a současně chtějí svůj investovaný kapitál alespoň částečně chránit 
proti nepříznivému vývoji. Historie nám ukazuje, že akcie společností produkujících a 
zpracovávajících ropu z velké míry reflektují vývoj ceny ropy, a proto je tento garantovaný 
certifikát navázán na index evropských ropných společností (STOXX®  Europe 600 Oil & Gas 
Price EUR), na jehož pozitivním průměrném vývoji se bude investor podílet 75% a zároveň 
bude mít jistotu částečné ochrany investovaného kapitálu ve výši 95% nominální hodnoty ke 
dni splatnosti (březen 2020). 

STOXX® Europe 600 Oil & Gas Price EUR

Garantovaný certifikát ropných společností od Raiffeisen Centrobank umožňuje investorům 
participovat 75% na pozitivním průměrném vývoji podkladového indexu STOXX®  Europe 600 Oil 
& Gas Price EUR. Před negativním vývojem chrání investory 95% garance výplaty investovaného 
kapitálu v době splatnosti (březen 2020).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
Garant* Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka průběžná emise
ISIN/WKN AT0000A1D5S1
Emisní kurz 100% 
 plus 1% vstupní poplatek  
 během upisovacího období 
Nominální hodnota CZK 1.000
Upisovací období1 02.03. - 27.03.2015
Datum fixace 30.03.2015
Valuta 31.03.2015
Poslední den pozorování 27.03.2020
Datum splatnosti 31.03.2020
Kapitálová garance   

95% k datu splatnosti
Participace 75%  

na pozitivním průměrném vývoji 
podkladového indexu

Pozorování čtvrtletní
Dny pozorování 29.06.2015, 

29.09.2015, 28.12.2015, 29.03.2016, 
27.06.2016, 27.09.2016, 27.12.2016, 
27.03.2017, 27.06.2017, 27.09.2017, 
27.12.2017, 27.03.2018, 27.06.2018, 
27.09.2018, 27.12.2018, 27.03.2019, 
27.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019, 

27.03.2020
Splatnost Ke dni splatnosti bude 

navíc ke kapitálové garanci CZK 950 
vyplacen průměrný vývoj indexu ve výši 
75% (vyplatí v den 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 upisovací 
období.

Společnosti s největším zastoupením v indexu
Royal Dutch Shell PLC  26,28% Statoil 4,19%
BP PLC  15,83% Repsol 3,84%
Total SA  14,49% Vestas Wind Systems A/S 1,85%
BG Group PLC  10,42% Technip SA 1,45%
Eni SPA  9,84% Tullow Oil PLC 1,19%
Zdroj: Bloomberg, 17.02.2015
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PŘÍKLAD: SPLATNOST = 95% NOMINÁLNÍ HODNOTY + 75% POZITIVNÍHO Ø VÝVOJE
Ø  VÝVOJ INDEXU  GARANCE PARTICIPACE SPLATNOST CERTIFIKÁTU
+50% CZK 950 CZK 375 CZK 1.325
+25% CZK 950 CZK 187,50 CZK 1.137,50
+10% CZK 950 CZK 75 CZK 1.025
-25% CZK 950 – CZK 950

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

Raiffeisen Centrobank garantuje 
při splatnosti 95% ochranu 
investovaného kapitálu. V průběhu 
období splatnosti může tržní cena 
certifikátu klesnout pod 100% 
emisního kurzu z důvodu cenových 
výkyvů. Kapitálová ochrana 95% 
nominální hodnoty platí výhradně ke 
dni splatnosti - bez ohledu na vývoj 
podkladového aktiva. 

Funkcionalita
K datu fixace se určí počáteční hodnota indexu STOXX®  Europe 600 Oil & Gas Price EUR. 
Čtyřikrát ročně - ke stanoveným dnům pozorování (2015-2020) - bude uzavírací hodnota 
indexu porovnána s počáteční hodnotou a bude vypočítán vývoj indexu (procentuální vývoj 
indexu od počáteční hodnoty k uzavíracímu kurzu k příslušnému datu sledování).

K datu splatnosti bude vypočítán aritmetický průměr vývoje indexu a ke dni splatnosti bude 
vyplaceno 75% pozitivního průměrného vývoje indexu současně s 95% kapitálové 
garance.

Ke dni splatnosti nastane jeden z následujících scénářů:

SCÉNÁŘ 1: PRŮMĚRNÝ VÝVOJ INDEXU JE POZITIVNÍ
Výplata pozitivního průměrného vývoje indexu s ohledem na participaci 75% k 95% 
nominální hodnoty CZK 950,-. Maximální výnos není omezen.

SCÉNÁŘ 2: PRŮMĚRNÝ VÝVOJ INDEXU JE NULOVÝ A NEBO NEGATIVNÍ
Pokud nebude průměrný výnos indexu ve sledovaných dnech k datu splatnosti pozitivní, pak 
bude investorovi vyplaceno 95% nominální hodnoty - to odpovídá CZK 950 za certifikát = 
částečná kapitálová ochrana.

PŘÍLEŽITOSTI
 ▫ Neomezená participace na průměrném pozitivním vývoji podkladového indexu, který 
obsahuje 28 evropských ropných společností.

 ▫ Díky čtvrtletnímu pozorování a průměrování se ve vývoji certifikátu negativně neprojeví 
případné korekce cen indexu mimo sledované dny.

 ▫ Tento garantovaný certifikát disponuje 95% kapitálovou ochranou ke dni splatnosti. To 
znamená, že ke dni splatnosti (březen 2020) bude investorovi vyplaceno zpět minimálně 
95% nominální hodnoty certifikátu.

 ▫ Možnost certifikát kdykoliv odprodat za tržní cenu.

RIZIKA
 ▫ Pokud nebude průměrný vývoj indexu STOXX®  Europe 600 Oil & Gas Price EUR ve 
sledovaných dnech pozitivní, nebude investorovi vyplacen žádný výnos, ale pouze 95% 
nominální hodnoty certifikátu.

 ▫ V průběhu splatnosti garantovaného certifikátu na index ropných společností nejsou 
vypláceny dividendy ani úroky.

 ▫ V průběhu období může cena certifikátu klesnout pod 95%, částečná kapitálová ochrana 
platí pouze k datu splatnosti.

 ▫ Výplata hodnoty certifikátu závisí na platební schopnosti Raiffeisen Centrobank AG (riziko 
emitenta). V případě platební neschopnosti emitenta může investor utrpět celkovou ztrátu 
investice.

růst

>5 roky

pokles stagnace

1-2 roky 2-4 roky 4-5 roky

VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ

 
 
VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT

BEZ MĚNOVÉHO RIZIKA
Garantovaný certifikát ropných 
společností je100% měnově zajištěn, tzn. 
že vývoj kurzu CZK/EUR nemá žádný 
vliv na vývoj ceny certifikátu 



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:

Produkt-Hotline Ph.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at
Heike Arbter (Head of Structured Products) Ph.: +43 1/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Philipp Arnold Ph.: +43 1/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Roman Bauer Ph.: +43 1/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
Walter Friehsinger Ph.: +43 1/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
Marianne Kögel Ph.: +43 1/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
Aleksandar Makuljevic Ph.: +43 1/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
Thomas Mairhofer Ph.: +43 1/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
Stefan Neubauer Ph.: +43 1/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
Premysl Placek Ph.: +43 1/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
Clemens Pühringer Ph.: +43 1/51520 - 391 clemens.puehringer@rcb.at
Stephanie Rainer Ph.: +43 1/51520 - 404 stephanie.rainer@rcb.at
Ludwig Schweighofer Ph.: +43 1/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
Alexander Unger Ph.: +43 1/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
Martin Vonwald Ph.: +43 1/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at

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).

Index STOXX®  Europe 600 Oil & Gas Price EUR (nebo jiný 
platný index) a ochranné známky používané v názvu indexu 
jsou duševním vlastnictvím STOXX Limited, Zürich, Švýcarsko a/
nebo jejich poskytovalů licence. Index se používá na základě 
licence STOXX. Cenné papíry (nebo finanční instrumenty, nebo 
opce či jiné technické podmínky) na základě indexu nejsou 
nijak sponzorovány, schalovány, prodávány ani podporovány 
společnosti STOXX a/nebo jejími poskytovateli licence a STOXX 
ani její poskytovatelé licence nenesou v tomto ohledu žádnou 
odpovědnost.

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.

V průběhu období splatnosti může tržní cena certifikátu klesnout pod 100% emisního kurzu z důvodu cenových výkyvů. 
Kapitálová ochrana 95% nominální hodnoty platí výhradně ke dni splatnosti. 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.


