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Cfi BanKs pErforMEr CZK

 10 % fiXnÍ ÚroK V prVnÍM roCE
11 % MoŽnÝ ÚroK V nÁsLEDuJÍCÍCH LEtECH

 55% oCHrannÁ BariÉra
KrÁtKÁ spLatnost 4 roKy



Cfi BanKs 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 10 % v prvním roce 
a navíc má možnost získat variabilní kupon 11 % v letech následujících v závislosti na vývoji 
indexu. V každý rozhodný den dojde k porovnání uzavírací hodnoty indexu Euro stoXX 
BanKs® s jeho počáteční hodnotou ze dne 02.09.2011. Mimo rozhodné dny může index 
uzavírat libovolně pod hodnotou bariéry, aniž by zanikl nárok na výplatu variabilního kuponu 
a to za předpokladu, že v rozhodný den uzavře index na nebo nad úrovní bariéry.

Výplata variabilního kuponu ve druhém, třetím a čtvrtém roce se stanoví v závislosti na 
proražení „Kuponové“ bariéry. Za proražení Kuponové bariéry je považováno, jestliže 
uzavírací hodnota indexu v rozhodný den klesne pod hranici 75 % počáteční hodnoty 
indexu. Mohou nastat tři možné scénáře výplaty variabilního kuponu:

 ▫ Kuponová bariéra nebyla proražena  
 investor obdrží variabilní kupon 11% za daný rok

 ▫ Kuponová bariéra byla proražena   
 investor ztrácí nárok na variabilní kupon za daný rok

 ▫ avšak v případě, že v roce tři a/nebo čtyři vznikne na variabilní kupon nárok  
 variabilní kupon 11% bude vyplacen nejen za daný rok, ale i za roky ve kterých 
nevznikl na variabilní kupon nárok (tzv. snowball efekt).

Konečná výplata ve splatnosti se stanoví v závislosti na proražení „ochranné“ bariéry. Za 
proražení ochranné bariéry je považováno, jestliže uzavírací hodnota indexu  
klesne pod hranici 55 % počáteční hodnoty indexu.

 ▫ V případě, že ochranná bariéra nebyla proražena investor obdrží konečnou 
výplatu 100 % nominální hodnoty své investice.

 ▫ V případě proražení ochranné bariéry ve investor ztrácí kapitálovou garanci a 
obdrží konečnou výplatu ve výši participace 1:1 na vývoji podkladového aktiva (nárok na 
fixní a variabilní kupon není nikterak dotčen).

Výhody
 ▫ fixní kupon 10 % v prvním roce
 ▫ Možný variabilní kupon 11 % v roce 2, 3 a 4
 ▫ pozorování Kuponové bariéry pouze jednou ročně

 ▫ ochranná bariéra 55 % počáteční hodnoty index Euro stoXX BanKs® by musel klesnout o 
45 %, aby investor ztratil nárok na výplatu 100 % nominální hodnoty své investice

 ▫ transparentně stanovený variabilní kupón
 ▫ Krátká doba splatnosti – 4 roky
 ▫ investice v CZK – bez měnového rizika
 ▫ sekundární trh – denní likvidita

riZiKa
 ▫ Cena na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je cena podkladových 
aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Definovaný výplatní profil certifikátu je garantován ve 
splatnosti.

 ▫ návratnost nominální hodnoty investice je závislá na tržním vývoji podkladového aktiva a 
není proto garantována.

charaKtEriSticKé VlaStnoSti
Emitent
ISIN tbd.
Měna CZK
Podkladové aktivum  
 Euro stoXX BanKs®
Emisní cena 25.000 CZK 
 + 3 % emisní přirážka
Období 4 roky
Upisovací období 
 12:00 HoD  02.09.2011
Fixace parametrů 02.09.2011
První valuta 09.09.2011
Konečná výplata 09.09.2015
Kapitálová garance viz funkcionalita 
v textu
Fixní kupon 10 % v prvním roce
Variabilní kupon 11 %
Ochranná bariéra 55 % hodnoty 
 indexu
ze dne fixace parametrů
Kuponová bariéra 75 % hodnoty 
 indexu
ze dne fixace parametrů

 
 
Rozhodné dny pro výplatu kuponů 
 10.09.2012, 02.09.2013, 
 02.09.2014,01.09.2015
Funkcionalita viz funkcionalita v textu
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Důležitá upozornění: Tato brožura je určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahra-
zuje emisní prospekt. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z produktů v současné nabídce. Brožura nenahrazuje odborné poradenství k fi nančním 
instrumentům v ní uvedených, ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji fi nančních 
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 jednot-
livé investici, ani za fi skální 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. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.


