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Raiffeisen Centrobank AG

DIVIDENDOVÉ AKCIE TWIN WIN 2
INVESTIČNÍ PRODUKT BEZ KAPITÁLOVÉ OCHRANY
TWIN WIN CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ V CZK

▪▪ Příležitost k výnosu až 50 % za pět let (10 % ročně)
▪▪ Index světových dividendových akcií jako podkladové aktivum
pro určení výplaty při splatnosti certifikátu
▪▪ 45% ochrana návratnosti nominální hodnoty k Datu splatnosti
proti poklesu Podkladového indexu
▪▪ Splatnost 5 let
▪▪ Možnost předčasného prodeje certifikátu před splatností ze
strany investora
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DVOJÍ PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU
S certifikátem Dividendové akcie Twin Win 2 v CZK od Raiffeisen Centrobank AG participuje investor k
Datu splatnosti (srpen 2022) v poměru 1:1 na pozitivním vývoji Podkladového indexu STOXX® Global
Select Dividend 100 EUR - maximálně do +50 %. Pokud v průběhu celého Období pozorování
hodnota Podkladového indexu nikdy neklesne o 45 % nebo více ze své Počáteční hodnoty z Data
fixace, pak bude tento negativní vývoj hodnoty indexu převeden v poměru 1:1 na výnos.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pojmy počínající velkými písmeny v textu mají
význam uvedený v části Základní údaje.

Emitent
Nabídka
ISIN
Emisní kurz

Raiffeisen Centrobank AG
Průběžná emise
AT0000A1X903
100 %
plus vstupní poplatek 1,5 %
z investované nominální hodnoty certifikátu
Nominální hodnota
CZK 1.000
1
Upisovací období 21.07. - 25.08.2017
Datum fixace
28.08.2017
Datum emise
29.08.2017
Poslední den pozorování 25.08.2022
Datum splatnosti
29.08.2022
Bariéra
55 % Počáteční hodnoty
Podkladového indexu
Období pozorování
29.08.2017 (včetně) - 25.08.2022(včetně)
Výše maximální výplaty = CAP 150 %
Výplata při splatnosti
Bude-li hodnota Podkladového indexu
(STOXX® Global Select Dividend 100
EUR) po dobu trvání certifikátu vždy nad
Bariérou a pokud bude uzavírací hodnota
indexu k Poslednímu dni pozorování:
à nad Počáteční hodnotou, bude
pozitivní vývoj hodnoty Podkladového
indexu vyplacen v poměru 1:1,
maximálně ale do výše +50 % nebo
à pod Počáteční hodnotou a zároveň
nad Bariérou, pak bude ztráta indexu
převedena v poměru 1:1 na výnos.
(Vyplatí v den splatnosti RCB*)
Tržní ceny certifikátu na
sekundárním trhu
www.rcb.at
* Raiffeisen Centrobank AG je 100%
dceřinou společností Raiffeisen Bank
International AG - Rating:
www.rbinternational.com/ir/ratings
1 Raiffeisen Centrobank AG si vyhrazuje právo
předčasně ukončit, případně prodloužit upisovací
období.
Produktová brožura, stav k: 03.07.2017

Turbulentní situace na akciových trzích vyžadují dobře diverzifikované portfolio. Prostřednictvím
inovativních produktových řešení dokáží investoři dosahovat výnosů i v těchto dobách. Proto
přichází Raiffeisen Centrobank AG s novým certifikátem Dividendové akcie Twin Win 2. Index
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR se skládá ze 100 akcií s nejvyšším dividendovým
výnosem z Ameriky, Evropy, Asie a Oceánie.
Investorům, kteří nechtějí riskovat přímou investici, nabízí tento certifikát participaci v poměru
1:1 na pozitivním vývoji podkladového indexu až do maximální výše +50 % a také výnos při
klesající hodnotě indexu, kdy negativní vývoj hodnoty Podkladového indexu bude převeden v
poměru 1:1 na výnos. Certifikát disponuje částečným zajištěním nominální hodnoty certifikátu
až k Bariéře stanovené 55 % počáteční hodnoty Podkladového indexu z Data fixace. Bariéra
bude sledována průběžně během celého Období pozorování.
FUNKCIONALITA
K Datu fixace bude stanovena Počáteční hodnota Podkladového indexu (uzavírací hodnota
indexu STOXX® Global Select Dividend 100 EUR) a bude stanovena Bariéra (55 % Počáteční
hodnoty Podkladového indexu). Během Období pozorování bude aktuální hodnota indexu
průběžně kontrolována a porovnávána s Bariérou: pokud hodnota Podkladového indexu nikdy
během Období pozorování neklesne pod Bariéru, zůstává Twin Win mechanismus v platnosti a v
Den splatnosti certifikátu bude investorovi vyplacena částka odpovídající pozitivnímu vývoji indexu
(maximálně +50 %) nebo negativnímu vývoji indexu, který bude převeden v poměru 1:1 na výnos.
▫▫ Pozitivní vývoj indexu bude vyplacen až do Výše maximální výplaty CAP v poměru 1:1.**
▫▫ Negativní vývoj indexu až. až do –45 % bude vyplacen v poměru 1:1 na výnos.
PŘÍKLADY VÝPLAT VÝNOSU KE
DNI SPLATNOSTI CERTIFIKÁTU:
1:1 PARTICIPACE
až do +50 %
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** ... Pokud Podkladový index během Období pozorování NIKDY nedosáhne a nebo neprorazí Bariéru.
Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedenému na konci této produktové brožury.
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STOXX® GLOBAL SELECT
DIVIDEND 100 EUR

K Poslednímu dni pozorování nastane jeden z následujících scénářů:

Hodnota indexu je zvěřejňována od
roku 1999 švýcarskou společností
STOXX Limited. Skládá se ze 100 akcií s
vysokým dividendovým výnosem z Evropy
(30 akcií), Ameriky (40 akcií) a Asie a
Oceánie (30 akcií).
P r ice
EUR
2.800
2.600

SCÉNÁŘ 1: Uzavírací hodnota Podkladového indexu bude nad Počáteční
hodnotou a hodnota Podkladového indexu byla vždy nad Bariérou
Bude-li hodnota Podkladového indexu STOXX® Global Select Dividend 100 EUR
během Období pozorování vždy nad 55 % své Počáteční hodnoty a uzavírací hodnota
Podkladového indexu bude k Poslednímu dni pozorování nad Počáteční hodnotou ze
Dne fixace, bude k Datu splatnosti vyplacena částka odpovídající nárůstu hodnoty
Podkladového indexu k Poslednímu dni pozorování v porovnání s Počáteční hodnotou
Podkladového indexu, až do výše 150 % Nominální hodnoty (až CZK 1.500 za certifikát)
- tato částka představuje maximální výplatu za jeden certifikát.
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SCÉNÁŘ 2: Uzavírací hodnota Podkladového indexu bude pod Počáteční
hodnotou a ...
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Stav k: 03.07.2017, zdroj: Reuters (.SDGP)
Historická výkonnost není zárukou budoucího vývoje
ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

BEZ MĚNOVÉHO RIZIKA
Certifikát Dividendové akcie Twin Win 2
je 100% měnově zajištěn, tzn. že vývoj
kurzu CZK/EUR nemá žádný vliv na
vývoj ceny certifikátu.

VÁMI OČEKÁVANÝ VÝVOJ
pokles
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růst

VÁŠ INVESTIČNÍ HORIZONT
≤1 rok 2-3 roky 3-4 roky

5 let

RIZIKOVÝ PROFIL PRODUKTU
1

2

3

4

à A) ... hodnota Podkladového indexu byla vždy nad Bariérou
Investorovi bude vyplacen výnos i při negativním vývoji Podkladového indexu. Nebude-li
Bariéra nikdy během Období pozorování dosažena nebo prolomena, bude negativní
vývoj indexu převeden v poměru 1:1 na výnos a vyplacen společně s Nominální hodnodou
certifikátu ke Dni splatnosti.
à B) ... Bariéra byla dosažena, nebo byla prolomena
Bude-li Bariéra dosažena nebo prolomena během Období pozorování, bude k Datu splatnosti
výplata Nominální hodnoty certifikátu určena s ohledem na procentní vývoj indexu od Data
fixace do Posledního dne pozorování. K Datu splatnosti bude vyplacena hodnota certifikátu
odpovídající částce Nominální hodnoty certifikátu, avšak snížená o stejný počet procent, o
kolik procent došlo ke snížení hodnoty Podkladového indexu k Poslednímu dni pozorování v
porovnání s Počáteční hodnotou Podkladového indexu. I když po splnění podmínky Bariéry
nebude Twin Win mechanismus nadále v platnosti, přesto investor participuje do splatnosti
certifikátu na vývoji Podkladového indexu maximálně do Výše maxinální výplaty CAP za
certifikát (tj. až CZK 1.500 za certifikát). V případě nepříznivého vývoje Podkladového indexu
může investor utrpět ztrátu až celé investované Nominální hodnoty certifikátu.
PŘÍLEŽITOSTI
▫▫ Příležitost k výnosu až 50 % za pět let trvání produktu.
▫▫ Částečná ochrana Nominální hodnoty certifikátu s ohledem na existenci podmínky Bariéry –
Bariéra na 55 % Počáteční hodnoty indexu.
▫▫ Atraktivní výnos při stagnujících a mírně klesajících trzích.
▫▫ Optimalizace profilu riziko/výnos.
▫▫ Možnost předčasného prodeje certifikátu ze strany investora na sekundárním trhu.

UPOZORNĚNÍ
Uvedené příležitosti a rizika představují
výběr nejdůležitějších aspektů.
Informace o dalších rizicích souvisejících
s investováním do certifikátu naleznete
v Základním prospektu povoleném
rakouským Úřadem pro dohled nad
finančním trhem - dokument je dostupný
u Österreichische Kontrollbank AG
a zveřejněný na
www.rcb.at/SecuritiesProspectus
Produktová brožura, stav k: 03.07.2017

RIZIKA
▫▫ Pokud bude během Období pozorování dosažena Bariéra, bude investor plně vystaven celé či
částečné ztrátě Nominální hodnoty certifikátu k Datu splatnosti certifikátu a při splatnosti certifikátu
může investor obdržet menší částku, než kterou původně investoval.
▫▫ Maximální výnos je v každém případě omezen Výší maximální výplaty (CZK 1.500 = CAP).
▫▫ V průběhu platnosti certifikátu nejsou vypláceny žádné úroky ani dividendy.
▫▫ Výplata Nominální hodnoty certifikátu a případného výnosu k Datu splatnosti závisí na
platební schopnosti Raiffeisen Centrobank AG (kreditní riziko Emitenta). V případě platební
neschopnosti Emitenta může investor utrpět až celkovou ztrátu Nominální hodnoty certifikátu
k Datu splatnosti.
Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedenému na konci této produktové brožury.
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UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je pouze informativní a nepředstavuje nabídku
nebo výzvu k uzavření transakce. Informace obsažené v této
produktové brožuře nenahrazují sdělení klíčových informací o
strukturovaném investičním produktu, který lze nabízet i v rámci
investičního poradenství, a ani neslouží k učinění informovaného
investičního rozhodnutí ze strany investora. 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 pro Emisní program Raiffeisen
Centrobank AG (včetně případných dodatků).
Pokud není výslovně stanoveno 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 ke
správnosti, vhodnosti a úplnosti zde obsažených informací.
Index STOXX® Global Select Dividend 100 EUR  je ochrannou
známkou a duševním vlastnictvím STOXX Limited Zürich,
Švýcarsko. Uvedený index se používá na základě licence.
Cenné papíry na základě indexů nejsou nijak sponzorovány,
schvalovány, prodávány ani podporovány poskytovateli licence
a poskytovatelé licence nenesou v tomto ohledu žádnou
odpovědnost.
Strukturované cenné papíry jsou rizikové investiční nástroje.
Pokud se kurz Podkladového aktiva bude vyvíjet v neprospěch
klienta, může dojít k podstatným ztrátám části nebo i veškerého
investovaného kapitálu. 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.

Raiffeisenbank, a. s. jedná pouze jako distributor certifikátu, a proto pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu,
přijímá kreditní riziko Emitenta. Tento produkt je pro potřeby Smlouvy o poskytování prémiového investičního poradenství
zařazen do rizikové třídy 3 ze 4. Raiffeisenbank, a. s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s
daňovými důsledky investice do certifikátu zůstává plně na investorovi. Investor prohlašuje, že není občanem Spojených
států. Certifikát poskytuje ochranu návratnosti jmenovité hodnoty, pouze pokud bude držen do splatnosti a nebude naplněna
podmínka Bariéry kdykoliv během Období pozorování. Certifikát může být předčasně odprodán ze strany investora v průběhu
trvání certifikátu na sekundárním trhu, a v takovém případě může být cena, za kterou bude certifikát prodán, nižší než jmenovitá
hodnota certifikátu, a tudíž se na něj nebude vztahovat ochrana návratnosti nominální hodnoty certifikátu.

Další informace můžete získat od investičního poradce Raiffeisenbank, a. s., na internetu na
adrese www.rcb.at či na produktové infolince Raiffeisen Centrobank AG:
+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
Vera Buttinger
Walter Friehsinger
Anna Gaszynska
Marianne Koegel
Jaroslav Kysela
Thomas Mairhofer
Aleksandar Makuljevic
Stefan Neubauer
Premysl Placek
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 - 350
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 - 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
vera.buttinger@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
ludwig.schweighofer@rcb.at
thomas.stagl@rcb.at
alexander.unger@rcb.at
martin.vonwald@rcb.at

Investiční certifikáty nejsou bankovním vkladem a nejsou
pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Investiční certifikáty
podléhají investičním rizikům včetně možné ztráty investované
jistiny. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není
spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti či výnosů. Tržní
cena certifikátu může klesnout, jakož i stoupnout. Není zaručena
návratnost investované částky.
Přehled veškerých poplatků placených investorem v souvislosti
s nákupem a správou certifikátu po dobu trvání certifikátu
naleznete v sazebníku Raiffeisenbank, a. s.

Podpisem této produktové brožury investor stvrzuje,
že je seznámen s investiční strategií certifikátu a plně
pochopil ekonomická rizika, stejně tak právní, daňové
a účetní aspekty a důsledky investování do certifikátu.

Datum

Jméno a podpis klienta

Datum

Jméno a podpis bankéře

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s obsahem tohoto dokumentu a beru jej na vědomí.
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