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6,15 % FIXnÍ ÚrOK v KAŽdÉm rOce

50% OcHrAnnÁ BArIÉrA

KrÁtKÁ SPLAtnOSt 4 rOKY

* vor Steuer



Emitent:  Österreichische Volksbanken-AG

ISIN: AT000B061239

Měna:  CZK

Podkladové  
aktivum:  EURO STOXX 50® Index

Emisní cena:  1.000 + 3 % emisní přirážka

Období:  4 roky (22.11.2010 – 21.11.2014)

Upisovací období:  do 19.11.2010, 12:00

Fixace parametrů:  19.11.2010

Konečná výplata:  22.11.2014

Kapitálová garance:  viz Funkcionalita v textu

Fixní kupon:  6,15 % p.a.

Ochranná bariéra:   50 % hodnoty indexu Euro Stoxx 
50® ze dne fixace parametrů

Rozhodné dny:  14.11.2011, 14.11.2012, 14.11.2013, 
14.11.2014

Výplata kuponů:   22.11.2011, 22.11.2012, 22.11.2013, 
22.11.2014

Funkcionalita:  viz Funkcionalita v textu

Charakteristické vlastnosti

6,15 % Europa Performer CZK

Funkcionalita

Tento produkt je určen pro investory, kteří očekávají 
nadprůměrné zhodnocení své investice a zároveň hledají 
její částečnou ochranu. Investor obdrží fixní kupon ve výši 
6,15 % p.a. V každý rozhodný den (vždy 14.11) dojde k 
porovnání uzavírací hodnoty Indexu EURO STOXX 50® 
s jeho počáteční hodnotou ze dne 19.11.2010. 

Ve splatnosti mohou nastat dva možné scénáře konečné 
výplaty v závislosti na proražení ochranné bariéry. Za 
proražení ochranné bariéry je považováno, jestliže se 
uzavírací hodnota indexu v jeden ze čtyř pozorovacích 
dní dotkne nebo klesne pod hranici ochranné bariéry:

V případě, že Bariéra nebyla proražena  investor obdrží 
ve splatnosti výplatu 100 % nominální hodnoty své inve-
stice V případě proražení Bariéry minimálně v jeden ze 
4 rozhodných dní  investor ztrácí kapitálovou garanci a 
obdrží konečnou výplatu ve výši participace 1:1 na vývoji 
podkladového aktiva a to maximálně do výše 100 % 
 nominální hodnoty investice (nárok na fixní kupon není 
nikterak dotčen).

Výhody

+ Fixní kupon 6,15 % p.a.
+  Ochranná bariéra 50 % počáteční hodnoty  Index 

EURO STOXX 50® by musel klesnout o 50% (úroveň 
z roku 1995), aby investor ztratil nárok na výplatu 
100 %  nominální hodnoty své investice

+  Pozorovaní proražení bariéry jednou ročně (pouze 4 
 pozorovací dny do splatnosti)

+ Transparentně stanovený variabilní kupón
+ Krátká doba splatnosti – 4 roky
+ Investice v CZK – bez měnového rizika
+ Sekundární trh – denní likvidita
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■ EURO STOXX 50®  ■ Bariéra

rizika

–  Cena na sekundárním trhu závisí na tržních pod-
mínkách, jako je cena podkladových aktiv, volatilita a 
tržní úrokové sazby. Definovaný výplatní profil certifi-
kátu je garantován ve splatnosti.

–  Návratnost nominální hodnoty investice je závislá na 
tržním vývoji podkladového aktiva a není proto garan-
tována.

důležitá upozornění: Tato brožura je určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahrazuje emisní prospekt. Poskytuje pouze krátký přehled  o jednom z 
produktů v současné nabídce. Brožura nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům v ní uvedených, ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prode-
ji finančních instrumentů. Je výhradně určena pro počáteční informační účely a my jako emitent důrazně doporučujeme investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční 
rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat tak i znehodnocovat ve své hodnotě, a proto každé 
rozhodnutí by mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. K získání konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního 
poradce. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Österreichische Volksbanken-AG neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, ak-
tuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. Tiskové chyby vyhrazeny. Podle paragrafu 4 odst. 2 (rakouského Zákona o kapitálovém trhu) je na www.volksbankinvestments.com 
dostupný zveřejněný aktuální Prospekt vč. dodatků. 
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.
EURO STOXX 50® Index je intelektuálním vlastnictvím (včetně registrovaných obchodních známek) Stoxx Limited, Curych, Švýcarsko (dále jen „Udělovatel licence“), který je používán na základě licence. Cenné papíry nebo 
finanční instrumenty založené na tomto indexu nejsou v žádném případě podporované, schválené, prodávané nebo nabízené Udělovatelem licence a žádný z Udělovatelů licence k tomuto neponese zodpovědnost. 
Impressum: dokument vydal, vyrobil a vlastníkem mediální licence je: Österreichische Volksbanken-AG, 1090 Vídeň, Kolingasse 14–16
www.volksbankinvestments.com 
* Zdroj: Bloomberg, hodnoty ze dne 18.10.2010

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA http://produkty.volksbankinvestments.com/AT000B061239

vývoj Indexu eurO StOXX 50® za posledních 
15 let *


