PRODUKTOVÁ BROŽURA květen 2018

Raiffeisen Centrobank AG

EVROPSKÝ
BOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
INVESTIČNÍ PRODUKT S KAPITÁLOVOU OCHRANOU

GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT

▪▪ Index STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 jako podkladové
aktivum pro určení výplaty při splatnosti certifikátu  
▪▪ Příležitost k atraktivnímu výnosu ve splatnosti:▪
20 % pokud bude hodnota indexu shodná nebo vyšší▪
40 % pokud bude hodnota indexu vyšší než 20 %
▪▪ 100% kapitálová ochrana ke dni splatnosti
▪▪ Riziko emitenta
▪▪ Příležitosti / rizika na následujících stránkách této brožury
▪▪ Doba splatnosti 8 let
STOXX® je ochrannou známkou STOXX Ltd.
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Raiffeisen Centrobank AG Evropský bond udržitelného rozvoje

INVESTICE DO EVROPSKÉHO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
S garantovaným certifikátem Evropský bond udržitelného rozvoje od Raiffeisen Centrobank AG
získá investor k Datu splatnosti výnos ve výši 20 % respektive 40 %, pokud bude hodnota indexu▪
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 k Poslednímu dni pozorování na nebo nad Počáteční
hodnotou. Současně je investor chráněn před negativním tržním vývojem 100% garancí výplaty
Nominální hodnoty certifikátu k Datu splatnosti (červen 2026).
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pojmy počínající velkými písmeny v textu mají význam
uvedený v části Základní údaje.

Emitent
Raiffeisen Centrobank AG
Garant*
Raiffeisen Centrobank AG
ISIN
AT0000A21912
Emisní kurz
100 %
Nominální hodnota
EUR 1.000
Upisovací období 1 16.05.- 20.06.2018
Datum fixace
21.06.2018
Datum emise
22.06.2018
Poslední den pozorování 18.06.2026  
Datum splatnosti
22.06.2026  
Počáteční hodnota		
Uzavírací hodnota indexu k Datu fixace
Kapitálová ochrana
100 % k Datu splatnosti
Splatnost
K Datu splatnosti bude
vyplaceno 120 % respektive▪
140 % Nominální hodnoty certifikátu
pokud bude hodnota podkladového
indexu STOXX® Europe ESG Leaders
Select 30 na nebo nad Počáteční
hodnotou respektive nad 120 % Počáteční
hodnoty. Při negativním vývoji chrání
výplatu Kapitálová ochrana ve výši 100 %
Nominální hodnoty.  Výplata Nominální
hodnoty certifikátu závisí na platební
schopnosti Raiffeisen Centrobank AG.
Zapsáno na burze
▪
Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
Ceny
www.rcb.at
▪
* Raiffeisen Centrobank AG je▪
100% dceřinnou společností Raiffeisen
Bank International AG – rating of RBI:▪
www.rbinternational.com/ir/ratings
1 Raiffeisen Centrobank AG si vyhrazuje právo
předčasně ukončit případně prodloužit upisovací
období.

Produktová brožura, stav k: 03.05.2018

Etické, ekologické a sociální aspekty se v posledních letech stávají důležitým kritériem mnoha
investorů. Také Raiffeisen Bank International AG a její dceřinné společnosti se hlásí k ekonomice
udržitelného rozvoje a ke společenské zodpovědnosti. Raiffesen Bank International AG
podporuje síť největší světové iniciativy  UN Global Compact, která dbá na korporátní sociální
odpovědnost a udržitelný rozvoj podnikání.
Téma udržitelného rozvoje jednoduše a bezpečně, to je záměr Raiffeisen Centrobank a
proto vydává garantovaný certifikát Evropský bond udržitelného rozvoje, určený především
konzervativním investorům, kteří věří alespoň v mírně pozitivní vývoj podniků Eurozóny hlásících
se k zásadám udržitelného rozvoje. S tímto certifikátem získá investor příležitost k výnosu ve výši
20 %, bude-li uzavírací hodnota indexu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 po 8 letech
na nebo nad Počáteční hodnotou z Data fixace. Výnos se k Datu splatnosti zdvojnásobí na▪
40 %, pokud bude uzavírací hodnota podkladového indexu k Poslednímu dni pozorování o více
než 20 % „v plusu“ v porování s hodnotou z Data fixace. Bude-li uzavírací hodnota indexu k
Poslednímu dni pozorování naopak nižší než k Datu fixace, dojde k výplatě 100 % Nominální
hodnoty certifikátu = Kapitálová ochrana. Příležitosti a rizika naleznete na následujících
stránkách.
FUNKCIONALITA
▫▫ K Datu fixace bude stanovena Počáteční hodnota podkladového indexu (uzavírací hodnota
podkladového indexu STOXX® Europe ESG Select 30).
▫▫ K Poslednímu dni pozorování bude uzavírací hodnota pokladového indexu zaznamenána
a bude vypočítán pozitivní, resp. negativní vývoj indexu od Data fixace až k Poslednímu dni
pozorování. K Datu splatnosti nastane jeden z následujících scénářů:

SCÉNÁŘ 1: Uzavírací hodnota indexu bude NA/NAD Počáteční hodnotou
A) Index +20% nebo výše ª 40 % výnos + 100 % Nominální hodnoty
Pokud bude k Poslednímu dni pozorování hodnota podkladového indexu 120 % počáteční
hodnoty nebo vyšší, bude vyplaceno 140 % Nominální hodnoty certifikátu. Odpovídá
částce EUR 1.400 za EUR 1.000 Nominální hodnoty. Tato částka zároveň představuje
maximální výplatu za jeden certifikát.
B) Index mezi +0 až +20 % ª 20 % výnos + 100 % Nominální hodnoty
V tomto případě bude vyplaceno 120 % Nominální hodnoty certifikátu. Odpovídá částce
EUR 1.200 za EUR 1.000 Nominální hodnoty.
SCÉNÁŘ 2: Uzavírací hodnota indexu bude POD Počáteční hodnotou
Pokud bude k poslednímu Dni pozorování hodnota podkladového indexu STOXX® Europe
ESG Leaders Select 30 pod 100 % Počáteční hodnoty, bude k Datu splatnosti vyplaceno
100 % Nominální hodnoty certifikátu = Kapitálová ochrana. To odpovídá EUR 1.000
Nominální hodnoty.
Věnujte prosím pozornost upozornění o rizicích uvedenému na konci této produktové brožury.
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Historická výkonnost není zárukou budoucího vývoje
ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
Stav k: 03.05.2018 ; Zdroj: Reuters (.SEESGSEP)
ISIN: CH0298407328

ZNÁME AKCIOVÉ TITULY V INDEX
STOXX® EUROPE ESG LEADERS
SELECT 30
Orange S.A.
Swisscom AG
Deutsche Telekom AG
Münchner Rückvers. AG
Sanofi S.A.
Zurich Insurance Group AG
InterContinental Hotels Group Plc
Zdroj: www.stoxx.com, Stav k: květen 2018
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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, jakož
i v informačním listu k tomuto produktu,
rovněž dostupném na www.rcb.at.
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VÝPLATNÍ PROFIL
Vývoj indexu v průběhu platnosti certifikátu ▪
není relevantní pro výši výplaty k Datu splatnosti. ▪
Pouze uzavírací hodnota k Poslednímu dni ▪
pozorování bude porovnána s hodnotou ▪
z Data fixace.

Výplata
certifikátu
140 %
120 %
100 %
0%

VÝVOJ INDEXU
+50 %
+20 %
+10 %
+5 %
- 30 %

100 %

120 %

VÝPLATA
EUR 1.400 za Nominální hodnotu
(140
SCÉNÁ
2 %)
SC. 1B
EUR 1.400 za Nominální hodnotu
100 %(140 %)
116 %
EUR 1.200 za Nominální hodnotu (120 %)
EUR 1.200 za Nominální hodnotu (120 %)
EUR 1.000 za Nominální hodnotu (100 %)

Vývoj indexu

SCÉNÁ 1A
132 %

Podkladový index: STOXX® EUROPE ESG LEADERS SELECT 30
▫▫ Nejlepší „ESG společnosti“: ekologické, sociální a etické aspekty podnikání ▪
E - Environmental Leaders, S - Social Leaders, G - Governance Leaders
▫▫ Maximální podíl jedné akcie je omezen 10 %
▫▫ Kritéria vyřazení z indexu jsou: Porušeni jednoho nebo více UN Global Compact
principů
▫▫ UN Global Compact Principles obsahují: pracovní podmínky, lidská práva, ochrana
ekologie, potlačováná korupce
▫▫ Výpočet hodnoty indexu: provádí nezávislá společnost STOXX Ltd.  
Raiffeisen Centrobank AG garantuje k Datu splatnosti certifikátu výplatu 100 % Nominální
hodnoty certifikátu. V průběhu platnosti certifikátu může tržní cena certifikátu klesnout pod
100 % Nominální hodnoty certifikátu z důvodu cenových výkyvů podkladového aktiva.
Kapitálová ochrana 100 % Nominální hodnoty certifikátu platí výhradně k Datu splatnosti.
PŘÍLEŽITOSTI
▫▫ Garantovaný certifikát Evropský bond udržitelného rozvoje disponuje 100 % Kapitálovou
ochranou k Datu splatnosti. To znamená, že k Datu splatnosti (červen 2026) bude investorovi
vyplacena zpět minimálně 100 % Nominální hodnoty certifikátu.
▫▫ Pokles hodnoty podkladového indexu během období trvání produktu nemají žádný vliv na
výplatu k Datu splatnosti.
▫▫ Už při stagnujícím respektive mírně rostoucím evropském akciovém trhu bude vyplacen
solidní výnos.
▫▫ Stálý sekundární trh, možnost předčasného prodeje certifikátu ze strany investora.
RIZIKA
▫▫ V případě, že vývoj indexu STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 nebude k Poslednímu dni
pozorování pozitivní, nezíská investor žádný výnos a obdrží pouze Nominální hodnotu certifikátu.
▫▫ V období trvání produktu Evropský bond udržitelného rozvoje nejsou vypláceny žádné
výnosy, jako například úroky.V průběhu období může cena certifikátu klesnout pod 100 %,
kapitálová ochrana platí pouze k datu splatnosti.
▫▫ V průběhu doby platnosti certifikátu může hodnota certifikátu klesnout i pod 100 %. Kapitálová
ochrana Nominální hodnoty certifikátu platí pouze k Datu splatnosti.
▫▫ Výplata Nominální hodnoty certifikátu a případného výnosu k Datu splatnosti certifikátu
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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Raiffeisen Centrobank AG

UPOZORNĚNÍ
Tento dokument je pouze informativní a nepředstavuje nabídku nebo výzvu k uzavření transakce. Informace obsažené v tomto prospektu
nenahrazují investiční poradenství pro nákup či prodej investic, ani by nemělo být žádné investiční rozhodnutí činěno výlučně 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 pro Emisní program
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. Další informace k výše popsanému produktu naleznete v dokumentu „sdělení
klíčových informací“, který je dostupný na webových stránkách 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 STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 je ochrannou známkou a duševním vlastnictvím STOXX Limited Zürich, Švýcarsko. Uvedený
index je používán 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.
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.
Raiffeisen Centrobank AG garantuje k Datu splatnosti certifikátu výplatu 100 % Nominální hodnoty certifikátu. V průběhu platnosti certifikátu
může tržní cena certifikátu klesnout pod 100 % Nominální hodnoty certifikátu z důvodu cenových výkyvů podkladového aktiva. Kapitálová
ochrana 100 % Nominální hodnoty certifikátu platí výhradně k Datu 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.
Přehled veškerých poplatků placených investorem v souvislosti s nákupem a správou certifikátu po dobu trvání certifikátu naleznete v sazebníku
Raiffeisenbank, a.s.
Raiffeisenbank, a.s. jedná pouze jako distributor certifikátu, a proto pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá
kreditní riziko Emitenta. Raiffeisenbank, a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do
certifikátu zůstává plně na investorovi. Tento investiční produkt není určen pro osoby Spojených států. Certifikát poskytuje ochranu návratnosti
Nominální hodnoty, pouze pokud bude držen do splatnosti. Certifikát může být předčasně odprodán ze strany investora v průběhu trvání
certifikátu na sekundárním trhu. V takovém případě může být cena, za kterou bude certifikát prodán, nižší než Nominální hodnota certifikátu,
a tudíž se na něj nebude vztahovat ochrana návratnosti Nominální hodnoty certifikátu.
Další informace můžete získat od Vašeho investičního poradce, na internetu na adrese www.rcb.at či na produktové infolince Raiffeisen
Centrobank AG: +43(0)1 51520 - 484.

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.
4/4

