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GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT
DARY ZEMĚ 95

 ▪ KOŠ SLOŽENÝ Z 20 AKCIÍ

 ▪ 95 % KAPITÁLOVÁ OCHRANA

 ▪ 100 % PARTICIPACE

 ▪ DOBA SPLATNOSTI 5 LET

 ▪ MOŽNOST PŘEDČASNÉHO PRODEJE

INVESTIČNÍ PRODUKT S KAPITÁLOVOU OCHRANOU
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT



Raiffeisen Centrobank AG   Garantovaný certifikát DARY ZEMĚ

GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT
S 95 % KAPITÁLOVOU OCHRANOU

100 % participace, 95 % ochrana kapitálu a 5-ti letá splatnost
Nový garantovaný certifikát „Dary země“ je přiležitostí zajištěné investice a podílení se 
na nárůstu poptávky po základních surovinách a luxusu s 95 % ochranou vloženého 
kapitálu a s participací 100 % na pozitivním průměrném vývoji obsažených titulů. 
Certifikát nabízí skvělou kombinaci možnosti vysokých zisků a to při 95 % ochraně 
vloženého kapitálu. Splatnost 5-ti let je vhodná i pro investory, kteří chtějí své prostředky 
investovat pouze střednědobě.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emittent Raiffeisen Centrobank AG
Garant* Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka Průběžná emise
ISIN AT0000A0ZCH8    
Nominální hodnota CZK 1.000,-
Emisní kurz 100 %
Vstupní poplatek 1 %
Upisovací období 28.01. – 01.03.2013
Datum fixace březen 04.03.2013
Poslední den pozorování 28.02.2018
Datum splatnosti 05.03.2018
Kapitálová garance 95 % 
Participace 100 % 
Pololetní pozorování 04.09.2013, 

04.03.2014, 04.09.2014, 04.03.2015, 
04.09.2015,  04.03.2016, 05.09.2016, 
03.03.2017, 04.09.2017, 28.02.2018

Splatnost Vypořádací hodnota 
je aritmetický průměr závěrečných hodnot 
„Darů země“ na pololetní bázi. Pokud je 

vypořádací hodnota vyšší, než pořáteční, 
pak je nárůst vyplacen v den splatnosti ve 

výši 100 % participace + 95 % výplata 
investovaného kapitálu. 

 (Vyplatí v den splatnosti Raiffeisen 
Centrobank*)

Ceny  www.rcb.at
 

* Raiffeisen Centrobank AG je 100% dcerou 

Raiffesen Bank International AG – Rating: 
www.rbinternational.com/ir/ratings

Nový garantovaný certifikát umožňuje investorovi participovat na trendu rozvoji „megaměst“ a s tím 
spojeným růstem spotřeby základních surovin a luxusu. A to s 95 % ochranou vloženého kapitálu. 
Certifikát je navázán na 20 akciových titulů vybraných společností. V následujících 5 letech bude 
investor participovat 100 % na pozitivní průměrné výkonnosti koše akcií.

KOŠ AKCIÍ: 20 vybraných společností

AKCIE ODVĚTVÍ ZEMĚ
Nestle Potraviny Švýcarsko
Archer-Daniels-Midland Potraviny USA
Bunge Limited Potraviny USA
Heinz Potraviny USA
Kellogg Potraviny USA
General Mills Potraviny USA 
Danone Potraviny Francie 
Exxon Mobil Ropa USA
BP p.l.c. Ropa Velká Británie
Royal Dutch Shell Ropa Holandsko
Total SA Ropa Francie 
Conocophillips Ropa USA 
Freeport-Mcmoran Copper Zlato USA
Newmont Mining Zlato USA
Goldcorp Zlato Kanada
Barrick Gold Corporation Zlato Kanada
Veolia Environnement Voda Francie
Severn Trent Voda Velká Británie
United Utilities Voda Velká Británie
Anglo American Diamanty Velká Británie

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. 



www.rcb.at

Počáteční hodnota je tvořena uzavírací cenou 20 akciových titulů „Darů země“ v den 
fixace 04.03.2013. Investor  participuje 100 % na pozitivním průměrném vývoji z 
počáteční hodnoty.

Funkcionalita „Darů země“ garantovaného certifikátu
Vypořádací hodnota je aritmetický průměr závěrečných hodnot „Darů země“ na 
pololetní bázi. Pokud je vypořádací hodnota vyšší, než počáteční, pak je nárůst 
vyplacen v den splatnosti s ohledem na 100 % participaci a k tomu 95 % investovaného 
kapitálu. Tzn. „Dary země“ musí v průměru vzrůst minimálně o 5 %, aby byl generován 
zisk.

Výplata k datu splatnosti:
95 % kapitálová ochrana + pozitivní průměrná výkonnost: „Dary země“  

 ▫ Ø výkonnost podkladového aktiva  +100 %
 ▫ participace 100 %
 ▫ výplata 195 %
 ▫ ekvivalent  CZK 1.950,-
 ▫ za CZK 1.000,- nominální hodnoty

 ▫ Ø výkonnost podkladového aktiva      +50 %
 ▫ participace 100 %
 ▫ výplata 145 %
 ▫ ekvivalent CZK 1.450,-
 ▫ za CZK 1.000,- nominální hodnoty

 ▫ Ø výkonnost podkladového aktiva -14 %
 ▫ participace –
 ▫ výplata 95 %
 ▫ ekvivalent  CZK 950,-
 ▫ za CZK 1.000,- nominální hodnoty

PŘÍLEŽITOSTI
 ▫ Investor se podílí 100 % na pozitivním průměrném vývoji „Darů země“ s 95 % 
ochranou investovaného kapitálu.

 ▫ Krátká doba splatnosti 5-ti let.
 ▫ Možnost certifikát kdykoliv odprodat za tržní cenu.

RIZIKA
 ▫ Garantovaný certifikát „Dary země“ obsahuje pouze 95 % kapitálovou ochranu, což 
znamená, že v nejhorším případě bude investorovi v den splatnosti vyplaceno pouze 
95 % nominální hodnoty, což je ekvivalent maximální ztráty 5 %.

 ▫ „Dary země“ musí vzrůst minimálně o +5 %, aby byl investor ochráněn před 
případnou ztrátou. Investorovi bude generován zisk, pouze pokud koš akcií vzroste 
minimálně o +5 %.

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

 ▫ V průběhu doby platnosti certifikátu nejsou vypláceny dividendy ani úroky.
 ▫ Výplata hodnoty certifikátu závisí na platební schopnosti Raiffeisen Centrobank AG 
(riziko emitenta). V případě platební neschopnosti emitenta může investor utrpět 
celkovou ztrátu investice.

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/Wertpapierprospekte

VámI OČEKáVaNý VýVOj

Váš INVESTIČNÍ hORIzONT

pokles růststagnace

≤1 rok >3 roky1-2 roky 2-3 roky



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, kupónové sazbě, úvěrovému ratingu emitenta nebo 
zbývajícímu času do splatnosti. Odkup nebo splacení certifikátu při splatnosti závisí na platební schopnosti emitenta. 

Tento dokument je pouze informativní a nepředstavuje nabídku nebo výzvu 
k uzavření transakce. Informace obsažené v tomto dokumentu 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 28. července 2012 pro Emisní program 2012/2013 Raiffeisen 
Centrobank AG.

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.

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 Ph.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at
heike arbter (Head of Structured Products) Ph.: +43 1/51520 - 407 arbter@rcb.at
Philipp arnold Ph.: +43 1/51520 - 469 arnold@rcb.at
Iwona Bochniak Ph.: +43 1/51520 - 386 bochniak@rcb.at
Roman Bauer Ph.: +43 1/51520 - 384 bauer@rcb.at
Wilhelmine Freudenthal Ph.: +43 1/51520 - 381 freudenthal@rcb.at
Walter Friehsinger Ph.: +43 1/51520 - 392 friehsinger@rcb.at
marianne Kögel Ph.: +43 1/51520 - 482 koegel@rcb.at
aleksandar makuljevic Ph.: +43 1/51520 - 385 makuljevic@rcb.at
marcin maj Ph.: +43 1/51520 - 481 maj@rcb.at
Stefan Neubauer Ph.: +43 1/51520 - 486 neubauer@rcb.at
Premysl Placek Ph.: +43 1/51520 - 394 placek@rcb.at
Stephanie Rainer Ph.: +43 1/51520 - 404 rainer@rcb.at
alexander Unger Ph.: +43 1/51520 - 395 unger@rcb.at
martin Vonwald Ph.: +43 1/51520 - 338 vonwald@rcb.at


