PRODUKTOVÁ BROŽURA duben 2016

Raiffeisen Centrobank AG

USD 1 % INDEX BOND
INVESTIČNÍ PRODUKT SE 100 % KAPITÁLOVOU OCHRANOU
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

▪▪ EURO STOXX 50®  A S&P 500® JAKO PODKLADOVÉ AKTIVUM
▪▪ 100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA KE DNI SPLATNOSTI
▪▪ FIXNÍ ROČNÍ ÚROK VE VÝŠI 1 %
▪▪ PŘÍLEŽITOST K DODATEČNÉMU ROČNÍMU ▪
ÚROKU VE VÝŠI 1,5 %
▪▪ DOBA SPLATNOSTI 5 LET
▪▪ MĚNA CERTIFIKÁTU USD
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ROČNÍ FIXNÍ ÚROK VE VÝŠI 1 % A PŘÍLEŽITOST ▪
NA DODATEČNÝCH 1,5 %
S garantovaným certifikátem USD 1 % Index Bond od Raiffeisen Centrobank získá investor roční
fixní úrok ve výši 1 % a příležitost k dodatečnému ročnímu úroku 1,5 %. Výplata dodatečného
úroku je závislá na vývoji dvou podkladových indexů - EURO STOXX 50® a S&P 500®. Současně
je investor chráněn před negativním tržním vývojem 100 % garancí výplaty investovaného kapitálu ▪
v době splatnosti (květen 2021).
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Emitent
Raiffeisen Centrobank AG
Garant*
Raiffeisen Centrobank AG
Nabídka
průběžná emise
ISIN
AT0000A1KV47
Emisní kurz
100 %▪
plus 1,5 % vstupní poplatek během
upisovacího období
Nominální hodnota
USD 1.000
Upisovací období1 	06.04. - 10.05.2016
Datum fixace
11.05.2016
Valuta
12.05.2016
Poslední den pozorování 10.05.2021
Datum splatnosti
13.05.2021
Kapitálová garance
100 % ▪
k datu splatnosti
Počáteční hodnoty
Uzavírací kurzy 	
podkladových indexů k datu fixace
Fixní úrok
1 % ročně
Úroková bariéra
85 %▪
	 počáteční hodnoty podkladových
indexů
Dodatečný úrok
1,5 % ročně▪
pokud budou oba podkladové indexy na
nebo nad úrokovou bariérou
Pozorování
ročně
Data pozorování
10.05.2017,▪
11.05.2018, 10.05.2019, ▪
11.05.2020, 10.05.2021
Výplata úroků
13.05.2017,
16.05.2018, 15.05.2019,
14.05.2020, 13.05.2021
Splatnost
Každý rok bude vyplacen
úrok ve výši 1 % + dodatečný úrok v
případě splnění podmínky pro výplatu. K
datu splatnosti bude vyplaceno 100 %
nominální hodnoty certifikátu (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.

Garantovaný certifikát USD 1 % Index Bond je navázán na dva renomované indexy složené
z evropských a amerických blue-chips - indexy EURO STOXX 50® a S&P 500®. Nízké ceny
komodit a nízké úrokové sazby jsou dobré předpoklady pro růst světových ekonomik. To,
že se i v těchto tržních fázích nedají vyloučit náhlé propady na burzách, ukazuje turbulentní
začátek roku 2016. Investoři, kteří nechtějí riskovat případné ztráty a zároveň očekávají
stabilní vývoj světové ekonomiky, mohou s tímto garantovaným certifikátem dosáhnout ročního
výnosu až 2,5 % (poplatky spojené s nákupem certifikátu jako např. vstupní poplatek nejsou
ve výnosu zohledněny). Certifikát má pětiletou splatnost.
Funkcionalita
K datu fixace se určí počáteční hodnoty podkladových indexů (uzavírací ceny) a úroková
bariéra (85 % počáteční hodnoty). Během období pozorování – k pěti výročním datům –
budou stanoveny aktuální uzavírací ceny a tyto porovnány s úrokovou bariérou a nastane
jeden z následujících scénářů:
▫▫ UZAVÍRACÍ CENA BUDE NA / NAD ÚROKOVOU BARIÉROU: Pokud bude k
výročnímu dni pozorování každý z podkladových indexů na nebo nad 85 % počáteční
hodnoty, bude vyplacen úrok ve výši 1 % + dodatečný úrok ve výši 1,5 % (2,5 % celkem odpovídá hodnotě USD 25) za příslušný rok k ročnímu datu výplaty úroku.
▫▫ UZAVÍRACÍ CENA BUDE POD ÚROKOVOU BARIÉROU: Pokud bude alespoň jeden
z podkladových indexů pod úrokovou bariérou (85 % počáteční hodnoty), bude vyplacen
pouze fixní úrok ve výši 1  % bez dodatečného úroku. Příležitost na dodatečný úrok
zůstává v platnosti pro další rok.▪
▪
datum
fixace

2016

POČÁTEČNÍ
HODNOTA 100%
ÚROKOVÁ 85%
BARIÉRA

splatnost

SPLATNOST: 5 LET (roční pozorování)
2017

2018

2019

2020

2021

1 pozorování

2 pozorování

3 pozorování

4 pozorování

5 pozorování

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Uzavírací ceny obou podkladových indexů budou nad bariérou
Alespoň jeden z podkladových indexů bude pod bariérou
1%

1%

1%
dodatečný úrok

1%

1%

fixní úrok

▫▫ 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.

Produktová brožura, Stav k: 05.04.2016

Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedených na konci této produktové brožury
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SPOLEČNOSTI S NEJVĚTŠÍM
ZASTOUPENÍM V INDEXECH
EUROSTOXX 50
Total SA
Bayer AG
Anheuser-Busch
Sanofi
Siemens AG

S&P 500
Alcoa Inc
LyondellBasell
Industries
American
Express Co
Broadcom Ltd
Boeing Co

BEZ MĚNOVÉHO RIZIKA
Certifikát Blue Chip Bond je 100 %
měnově zajištěn, tzn. že vývoj kurzu
USD/EUR nemá žádný vliv na vývoj
ceny certifikátu.

PŘÍKLAD
INDEX-/Y
Rok 1
û pod bariérou
Rok 2
û pod bariérou
Rok 3
ü nad bariérou 	
Rok 4
ü nad bariérou
Rok 5
û pod bariérou
Splatnost za:		
Celková výplata za nominální hodnotu:

FIXNÍ ÚROK
1% 	
1%
1%
1%
1%
100%
USD 1.000

DODATEČNÝ ÚROK
0%
0%
1,5%
1,5%
0%

Podkladové aktivum: 2 renomované indexy složené z evropských a
amerických blue-chips
EURO STOXX 50®
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Historická výkonnost v minulosti není zárukou budoucího vývoje ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
Zdroj: Reuters, 23.03.2016.

VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ

pokles

růst

stagnace

VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT

1-2 rok 2-4 roky 4-5 let

> 5 let

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
▫▫ Roční výplata fixního úroku ve výši 1%.
▫▫ Každoroční příležitost na výplatu dodatečného úroku ve výši 1,5 % i při stagnujících nebo
lehce klesajících cenách podkladových indexů až k úrokové bariéře.
▫▫ Ochrana investovaného kapitálu ve výši 100 % nominální hodnoty k datu splatnosti ▪
(květen 2021).
▫▫ Stálý sekundární trh, možnost předčasného prodeje.
RIZIKA
▫▫ I v případě, že pouze jeden z podkladových indexů bude pod úrovní úrokové bariéry
(85 % počáteční hodnoty) v pěti sledovaných dnech, bude maximální výnos omezen
ročním fixním úrokem ve výši 1%.
▫▫ Maximální výše výnosu je omezena fixní úrokovou sazbou + dodatečným úrokem. Investor
se nebude podílet na výnosech podkladových indexů nad jejich počáteční hodnoty.
▫▫ 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.
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DISCLAIMER

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).
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
Roman Bauer
Walter Friehsinger
Anna Gaszynska
Marianne Koegel
Jaroslav Kysela
Thomas Mairhofer
Aleksandar Makuljevic
Stefan Neubauer
Premysl Placek
Clemens Puehringer
Ludwig Schweighofer
Thomas Stagl
Alexander Unger
Martin Vonwald

Ph.: +43 1/51520 - 484
Ph.: +43 1/51520 - 407
Ph.: +43 1/51520 - 469
Ph.: +43 1/51520 - 384
Ph.: +43 1/51520 - 392
Ph.: +43 1/51520 - 404
Ph.: +43 1/51520 - 482
Ph.: +43 1/51520 - 481
Ph.: +43 1/51520 - 395
Ph.: +43 1/51520 - 385
Ph.: +43 1/51520 - 486
Ph.: +43 1/51520 - 394
Ph.: +43 1/51520 - 391
Ph.: +43 1/51520 - 460
Ph.: +43 1/51520 - 351
Ph.: +43 1/51520 - 478
Ph.: +43 1/51520 - 338

produkte@rcb.at
heike.arbter@rcb.at
philipp.arnold@rcb.at
roman.bauer@rcb.at
walter.friehsinger@rcb.at
anna.gaszynska@rcb.at
marianne.koegel@rcb.at
jaroslav.kysela@rcb.at
thomas.mairhofer@rcb.at
aleksandar.makuljevic@rcb.at
stefan.neubauer@rcb.at
premysl.placek@rcb.at
clemens.puehringer@rcb.at
ludwig.schweighofer@rcb.at
thomas.stagl@rcb.at
alexander.unger@rcb.at
martin.vonwald@rcb.at

Index EURO STOXX 50® a ochranné známky používané
v názvu indexu jsou duševním vlastnictvím STOXX Limited,
Zürich, Švýcarsko a/nebo jejich poskytovatelů licence. Index
se používá na základě licence STOXX. Cenné papíry na
základě indexu nejsou nijak sponzorovány, schvalovány,
prodávány ani podporovány společností STOXX a/nebo jejími
poskytovateli licence a STOXX ani její poskytovatelé licence
nenesou v tomto ohledu žádnou odpovědnost.
Standard & Poor´s, divize McGraw-Hill, Inc. (poskytovatel
licence) není nijak propojen s emitentem. Produkt je nabízen
na základě licence a ochranných známek na použítí indexu
S&P500® v souvislosti s produktem emitenta. Cenné papíry
na základě indexů nejsou nijak sponzorovány, schvalovány,
prodávány ani podporovány poskytovateli licence
a poskytovatelé licence nenesou v tomto ohledu žádnou
odpovědnost. Další informace naleznete na http://www.
standardandpoors.com/regulatory-affairs/indices/en/us.
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