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Raiffeisen Centrobank AG

EVROPA BOND
DIVIDENDOVÝCH AKCIÍ 3
INVESTIČNÍ PRODUKT S KAPITÁLOVOU OCHRANOU
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

▪▪ EURO STOXX ® SELECT DIVIDEND 30 JAKO
PODKLADOVÉ AKTIVUM
▪▪ 100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA KE DNI SPLATNOSTI
▪▪ PŘÍLEŽITOST K ATRAKTIVNÍMU VÝNOSU:
22% POKUD BUDE INDEX STAGNOVAT NEBO RŮST
44% POKUD INDEX VZROSTE O VÍCE NEŽ 22%
▪▪ DOBA SPLATNOSTI 7 LET
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Raiffeisen Centrobank AG Evropa Bond Dividendových Akcií 3

EVROPSKÁ EKONOMIKA SE 100% KAPITÁLOVOU OCHRANOU
S garantovaným certifikátem Evropa Bond Dividendových Akcií 3 od Raiffeisen Centrobank
získá investor výnos ve výši 22% respektive 44%, pokud bude indexu EURO STOXX® Select
Dividend 30 k poslednímu dni pozorování na nebo nad aktuálním úrovni. Před negativním
vývojem chrání 100% garance výplaty investovaného kapitálu v době splatnosti (únor 2023).
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emitent
Raiffeisen Centrobank AG
Garant*
Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka
průběžná emise
ISIN/WKN
AT0000A1HSU3
Emisní kurz
100%
plus 3% vstupní poplatek
během upisovacího období
Nominální hodnota
EUR 1.000
Upisovací období1 04.01. - 29.01.2016
Datum fixace
01.02.2016
Valuta
02.02.2016
Poslední den pozorování 31.01.2023
Datum splatnosti
02.02.2023
Kapitálová garance
100% k datu splatnosti
Počáteční hodnota
Uzavírací kurz
indexu k datu fixace
Splatnost
122% respektive 144%,
pokud uzavírací kurz podkladového
indexu EURO STOXX® Select Dividend
30 k poslednímu dni pozorování bude
schodný nebo vyšší než počáteční
hodnota, jinak: 100% (vyplatí v den
splatnosti Raiffeisen Centrobank*).
Zapsáno na burze		
Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
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.
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Nejistota ohledně úrokové politiky FEDu, nová opatření ECB jakož i další propady ceny
ropy jsou hlavní příčiny nervozity na světových trzích na konci roku 2015. To ukazuje, že i
v časech nízkých úrokových sazeb a při nízké ceně komodit je potřeba mít ten správný cit
na investice. V této tržní fázi se těší veliké oblibě dividendové tituly, které jsou tradičně méně
volatilní. Přesto většina investorů není ochotna riskovat přímou investici do akciového trhu a
právě pro ně představuje garantovaný certifikát Evropa Bond Dividendových Akcií 3 atraktivní
investiční příležitost.
Investoři, kteří věří v mírně pozitivní vývoj evropského akciového trhu a zároveň však
nechtějí přijít o ochranu svého investovaného kapitálu, mohou s certifikátem Evropa bond
Dividendových Akcií 3 dosáhnout výnosu ve výši 22%, pokud bude EURO STOXX® Select
Dividend 30 k poslednímu dni pozorování na nebo nad svou počáteční hodnotou. Výnos se
zvýší automaticky na 44%, pokud bude index výše o 22% nebo více „v plusu“. Při zohlednění
vstupního poplatku ve výši 3% během upisovacího období odpovídá příležitost k výnosu
39,81% (odpovídá 4,90% p.a.) respektive 18,45% (odpovídá 2,45% p.a.). Poklesy kurzů
na evropském akciovém trhu v průběhu platnosti certifikátu nemají žádný vliv na výplatu
ve splatnosti. Bude-li podkladový index po sedmi letech „v mínusu“, pak bude vyplaceno
100% nominální hodnoty a investor neobdrží žádný výnos. Věnujte prosím také pozornost
příležitostem a rizikům na následující stránce.
FUNKCIONALITA
▫▫ k datu fixace se určí počáteční hodnota indexu EURO STOXX® Select Dividend 30
(uzavírací kurz).
▫▫ k poslednímu dni pozorování bude uzavírací kurz indexu porovnán s počáteční hodnotou
a nastane jeden z následujících scénářů:
SCÉNÁŘ 1: CENA INDEXU NA NEBO NAD POČÁTEČNÍ HODNOTOU
A) Indexu +22% nebo více ª 44% výnos + 100% nominální hodnoty
Bude-li uzavírací cena indexu k poslednímu dni pozorování o 22% nebo více nad svou
počáteční hodnotou pak bude ke dni splatnosti vyplaceno 144%. To odpovídá EUR
1.440 za EUR 1.000 nominální hodnoty a zároveň také maximální výplatě.
B) Indexu bude mezi ±0 a méně než +22% ª 22% výnos + 100% nominální
hodnoty V tomto případě bude vyplaceno 122%, to odpovídá EUR 1.220 za EUR
1.000 nominální hodnoty.
SCÉNÁŘ 2: INDEX BUDE POD POČÁTEČNÍ HODNOTOU
Bude-li index EURO STOXX® Select Dividend 30 k poslednímu dni pozorování pod
počáteční hodnotou, vstoupí v platnost kapitálová ochrana a certifikát vyplatí 100%
nominální hodnoty ke dni splatnosti - odpovídá EUR 1.000.

Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedených na konci této marketingové informace
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Vývoj indexu během platnosti certifikátu nemá vliv na výplatu ve splatnosti. Porovnáván s
počáteční hodnotou bude pouze uzavírací kurz indexu k poslednímu dni pozorování.
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Stav k 21.12.2015. Zdroj: Reuters (.SD3E). Historická
výkonnost v minulosti není zárukou budoucího vývoje
ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
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Raiffeisen Centrobank garantuje při splatnosti 100% ochranu nominální hodnoty. 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.

Německo
Španělsko 3,32 %

Zdroj: Bloomberg, 28.12.2015
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UPOZORNĚNÍ
Uvedené příležitosti a rizika představují
výběr nejdůležitějších aspektů.
Další informace naleznete v Základním
prospektu z 12.05.2015 (včetně
případných dodatků a změn)
povoleného rakouským Úřadem
pro dohled nad finančním trhem –
exemplář je dostupný u Österreichische
Kontrollbank AG a zveřejněný na
www.rcb.at/Wertpapierprospekte
Marketingové Informace, Stav k:
28.12.2015

Podkladové aktivum: EURO STOXX® Select Dividend 30
Index zobrazuje vývoj akcií Eurozóny s vysokým dividendovým výnosem. Dividendové
akcie jsou méně volatilní než zbytek trhu a z dlouhodobého pohledu dosahují lepších
výnosů. V indexu jsou zastoupeny akcie všech podstatných průmyslových sektorů 12 zemí
Eurozóny: Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lucemburska,
Nizozemí, Portugalska a Španělska. V indexu jsou například tyto společnosti:
- Allianz		 - Eni		
- AXA		 - BASF		
- Munich Re		 - Orange

- Total			
- Banco Santander
- Siemens		

- Daimler
- Unilever
- Deutsche Post

PŘÍLEŽITOSTI
▫▫ Garantovaný certifikát Evropa Bond Dividendových Akcií 3 disponuje 100% kapitálovou
ochranou ke dni splatnosti. To znamená, že ke dni splatnosti (únor 2023) bude investorovi
vyplaceno zpět minimálně 100% nominální hodnoty certifikátu.
▫▫ Korekce kurzu podkladového indexu během období platnosti nemají žádný vliv na výplatu
ke dni splatnosti.
▫▫ Již při stagnujících nebo mírně rostoucích kurzech na evropském akciovém trhu bude
vyplacen zajímavý výnos.
▫▫ Stálý sekundární trh, možnost předčasného prodeje.
RIZIKA
▫▫ V případě, že vývoj indexu EURO STOXX® Select Dividend 30 nebude pozitivní, zaniká
příležitost k zisku a investorovi bude při splatnosti vyplacena nominální hodnota.
▫▫ Garantovaný certifikát Evropa Bond Dividendových Akcií 3 v průběhu platnosti nevyplácí
žádné úroky ani dividendy.
▫▫ V průběhu doby platnosti 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.

Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedených na konci této marketingové informace

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 12.05.2015 pro
Emisní program 2015/2016 Raiffeisen Centrobank AG (včetně
případných dodatků).
Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské
Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single
Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních
odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 SSM-nařízení).
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.
Index EURO STOXX® Select Dividend 30 (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.

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.
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