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Raiffeisen Centrobank AG

WINNER NA EVROPSKÉ AKCIE 3
INVESTIČNÍ PRODUKT S KAPITÁLOVOU OCHRANOU
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

▪▪ 10 NEJVĚTŠÍCH FIREM EVROPY JAKO PODKLADOVÉ ▪
AKTIVUM
▪▪ 100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA KE DNI SPLATNOSTI
▪▪ 110% PARTICIPACE NA POZITIVNÍM PRŮMĚRNÉM ▪
VÝVOJI KOŠE AKCIÍ
▪▪ ROČNÍ SLEDOVÁNÍ
▪▪ DOBA SPLATNOSTI 6 LET

Raiffeisen Centrobank AG Winner na Evropské akcie 3

10 EVROPSKÝCH AKCIÍ S KAPITÁLOVOU OCHRANOU
S garantovaným certifikátem Winner na Evropské akcie 3 od Raiffeisen Centrobank participuje
investor na pozitivním průměrném vývoji podkladového akciového koše - před negatvním vývojem
chrání 100% garance výplaty investovaného kapitálu v době splatnosti (červen 2020).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emitent
Raiffeisen Centrobank AG
Garant*
Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka
průběžná emise
ISIN/WKN
AT0000A17J94
Emisní kurz
100%▪
plus 3% vstupní poplatek ▪
během upisovacího období
Nominální hodnota
EUR 1000
Upisovací období1 07.05. - 04.06.2014
Datum fixace
05.06.2014
Valuta
06.06.2014
Poslední den pozorování 03.06.2020
Datum splatnosti
08.06.2020
Kapitálová garance
100% k datu splatnosti
Participace
110%▪
na pozitivním průměrném vývoji
podkladového koše akcií
Pozorování
roční
Dny pozorování
▪
03.06.2015, 03.06.2016, 06.06.2017,
04.06.2018, 03.06.2019, 03.06.2020
Splatnost
Ke dni splatnosti
bude navíc k nominální hodnotě EUR
1.000 vyplacen pozitivní průměrný vývoj
koše akcií ve výši 110% (vyplatí v den
splatnosti Raiffeisen Centrobank*).
Zapsáno na burze		
Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
Ceny
www.rcb.at
▪
* Raiffeisen Centrobank AG je 100%
dcerou Raiffesen Bank▪
International AG - Rating:▪
www.rbinternational.com/ir/ratings
1 Raiffeisen Centrobank AG si vyhrazuje právo
předčasně ukončit, případně prodloužit upisovací
období.

Evropa se dostává z dlouho trvající recese. Důvěra v evropskou ekonomiku výrazně roste.
Experti z Raiffeisen Research v tom vidí počátek pozvolného růstu, který bude v následujících
letech pokračovat.
Podkladové aktivum: 10 významných evropských společností
Garantovaný certifikát Winner na Evropské akcie 3 je založen na akciovém koši, který
se skládá z deseti vedoucích společností z různých sektorů. Každá z těchto společností je
doporučována RAIFFEISEN RESEARCH k nákupu nebo má přidělen minimálně neutrální
rating.

SPOLEČNOST
ZEMĚ / MĚNA
Allianz SE
Německo/EUR
BP PLC
UK/GBP
Deutsche Telekom AG
Německo/EUR
Münchener Rückversicherungs-Ges. AG Německo/EUR
Novartis AG
Švýcarsko/CHF
Royal Dutch Shell PLC
Nizozemí/GBP
Sanofi SA
Francie/EUR
Telefonica SA
Španělsko/EUR
Total SA
Francie/EUR
Unilever NV
Nizozemí/EUR

SEKTOR
Finance
Energie
Telekomunikace
Finance
Zdravotnictví
Energie
Zdravotnictví
Telekomunikace
Energie
Spotřební zboží

WEBSITE
www.allianz.com
www.bp.com
www.telekom.com
www.munichre.com
www.novartis.com
www.shell.com
www.sanofi.com
www.telefonica.es
www.total.com
www.unilever.com

Investoři, kteří věří v pozitivní vývoj vybraných společností a přitom nechtějí přijít o ochranu
investovaného kapitálu se mohou s garantovaným certifikátem Winner na Evropské akcie 3
nadprůměrně podílet na jejich vývoji.

Funkcionalita
K datu fixace se určí počáteční hodnota jednotlivých akcií (uzavírací kurzy). Jednou ročně ke stanoveným dnům pozorování - budou uzavírací hodnoty akcií porovnány s počátečníma
hodnotama a bude vypočítán vývoj akcií (procentuální vývoj akcií od počátečních hodnot k
uzavíracím kurzům k příslušnému datu sledování).
K datu splatnosti bude vypočítán aritmetický průměr vývoje akciového koše a ke dni splatnosti
bude vyplaceno 110% pozitivního průměrného vývoje akciového koše současně se
100% kapitálové garance.

www.rcb.at

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

Ke dni splatnosti nastane jeden z následujících scénářů:
SCÉNÁŘ 1: PRŮMĚRNÝ VÝVOJ KOŠE AKCIÍ JE POZITIVNÍ
Výplata pozitivního průměrného vývoje koše akcí s ohledem na participaci 110% k nominální
hodnotě EUR 1.000. Maximální výnos není omezen.
PŘÍKLAD: SPLATNOST = NOMINÁLNÍ HODNOTA + 110% POZITIVNÍHO Ø
VÝVOJE
AKCIE 10
-5%
+25%
+60%
+23%
+17%
-20%

Ø KOŠ AKCIÍ
+11%
+25%
+50%
+34%
+31%
-1%

Ø Vývoj od počátku:					

+25%

POZOROVÁNÍ
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
6. rok
Ø Vývoj x Participace:

AKCIE 1
+14%
+19%
+50%
+33%
+29%
-10%

AKCIE 2
+24%
+31%
+40%
+46%
+47%
+27%

…
…
…
…
…
…
…

25% x 110% =  27,5%

 V tomto příkladu by bylo vyplaceno EUR 1.000 + EUR 275 za certifikát.
SCÉNÁŘ 2: PRŮMĚRNÝ VÝVOJ KOŠE AKCIÍ JE NULOVÝ A NEBO NEGATIVNÍ
Pokud nebude průměrný výnos koše akcií ve sledovaných dnech k datu splatnosti pozitivní, pak
bude investorovi vyplaceno 100% nominální hodnoty - to odpovídá EUR 1.000 za certifikát =
kapitálová ochrana.

VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ

pokles

stagnace

růst

VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT
≤1 rok

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
▫▫ Neomezená participace na průměrném pozitivním vývoji 10 podkladových akcií.
▫▫ Díky ročnímu pozorování a průměrování se ve vývoji certifikátu negativně neprojeví případné
korekce cen akcií mimo sledované dny.
▫▫ Tento garantovaný certifikát disponuje 100% kapitálovou ochranou ke dni splatnosti. ▪
To znamená, že ke dni splatnosti (červen 2020) bude investorovi vyplacena zpět minimálně
nominální hodnota certifikátu.
▫▫ Možnost předčasného prodeje, žádné poplatky za správu.
RIZIKA
▫▫ Pokud nebude průměrný vývoj indexu koše akcií v šesti sledovaných dnech pozitivní, nebude
investorovi vyplacen žádný výnos, ale pouze nominální hodnota certifikátu.
▫▫ V průběhu splatnosti garantovaného certifikátu Winner na Evropské akcie 3 nejsou vypláceny
dividendy ani úroky.
▫▫ V průběhu období může cena certifikátu klesnout pod 100%, 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.

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 10.06.2013 pro
Emisní program 2013/2014 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.

V průběhu období splatnosti může tržní cena certifikátu klesnout pod 100% emisního kurzu z důvodu cenových výkyvů.
Kapitálová ochrana 100% 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.

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
Ph.: +43 1/51520 - 482
Ph.: +43 1/51520 - 385
Ph.: +43 1/51520 - 481
Ph.: +43 1/51520 - 486
Ph.: +43 1/51520 - 394
Ph.: +43 1/51520 - 404
Ph.: +43 1/51520 - 395
Ph.: +43 1/51520 - 338
Ph.: +43 1/51520 - 381
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