
EURO STOXX® BankS EXpRESS

 ▪ DENOMINACE V CZK

 ▪ PřílEžItOst K VygENErOVáNí VýNOsu 10 % P.A.

 ▪ MAxIMálNí sPlAtNOst 5 lEt

 ▪ MOžNOst KAžDOrOčNíhO PřEDčAsNéhO sPlACENí

 ▪ OChrANNá bArIérA 40 %

 ▪ ZAjIštěNí MěNOVéhO rIZIKA

 ▪ bEZ rOčNíCh POPlAtKů ZA sPráVu

InvestIční product s PODMíNěNOu KAPItálOVOu OChrANOu
ExPrEss CErtIfIKát
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Raiffeisen Centrobank AG    EURO STOXX® Banks Express Certifikát

CílE EXpRESS CERTifikáTU

Nový Express Certifikát nabízí investorům možnost získat zajímavý výnos vysoce nad 
aktuálním tržním výnosem a to ve výše 10 % p.a. v krátkém časovém období s vysokou 
šancí na předčasný odprodej tzv. autocall. tento rCb Eurostoxx banks certifikát je 
primárně určen pro investory vyhledávající instrument s investičním horizontem 1 až 5 let a 
očekávají stagnující či klesající trh do stanovených bariér.

Funkcionalita
V prvním dni ocenění indexu EurO stOxx® banks z června 2012 (zavírání cena), jsou 
stanoveny tři úrovně: autocall bariéra (100 % počáteční hodnoty) a kupónová úroveň 
(55 % počáteční hodnoty) a autocall bariéra (40 % počáteční hodnoty).

Ve výročních sledovaných dnech z června 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017) je 
aktuální cena porovnávána s příslušnými úrovněmi:

1. jestliže je zavírací hodnota ve sledovaný den nad úrovní 100 % (100 % počáteční 
hodnoty) je product automaticky ukončen a vyplacena investovaná částka vč. kupónu 
za danný rok + jsou kupóny za roky ve kterých k vyplacení kupónu nedošlo.

2. jestliže je uzavírací hodnota podkladového indexu ve sledovaný den pod úrovní 
předčasného ukončení (100 % počáteční hodnoty) avšak nad úrovní kupónové bariéry, 
je investorovi vyplacen roční kupón resp. jsou vyplaceny kupóny za předešlé roky ve 
kterých nárok na výplatu kupónu nevznikl a tudíž jejichž vyplacení nedošlo.

3. Nedošlo-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu je v poslední 
5-tý rok přidán další ochranný mechanismus a tou je bariéra 40 % počáteční úrovně. 
V případě že se v poslední sledovaný den hodnota EurO stOxx® banks pohybuje 
nad úrovní kupónové bariéry je klientovi vyplacen investovaný nominál vč. všech 
nevyplacených kupónů za roky v nichž nárok na výplatu nevznikl. 
 
Pokud v průběhu trvání certifikátu (v jakýkoliv den) nedošlo k proražení a ani aktivaci 
40 % ochranné bariéry je klientovi ve splatnosti vyplacena hodnota rovnající se 
investované částce. 
 
V případě, že došlo kdykoliv v průběhu trvání k proražení ochranné bariéry je ve 
splatnosti vyplacena částka odpovídající zavírací hodnotě indexu v poměru 1:1 k 
počáteční hodnotě indexu.

Konstrukce tohoto Express certifikátu nabízí investorům jak atraktivní výnos, tak reálnou šanci 
pro předčasné ukončení. Maximální roční kupón je 10 % vyplácený každoročně k výročnímu 
dni úpisu i za předpokladu, že uzavírací hodnota podkladového indexu ke sledovanému dni 
neklesne o vice než 45 % oproti hodnotě ze dne fixace. Maximální délka trvání certifikátu je 5 let.

Klíčová FaKta
Emitent  raiffeisen Centrobank Ag*
ISIN At0000A0VlN6 
Měna CZK (quanto, bez měnového rizika)
Nominální hodnota certifikátu 1,- CZK
Upisovací cena 100 %
Upisovací období  04. – 29.06.2012
Initial valuation date 29.06.2012
Subscription value date 02.07.2012
Sledované dny  01.07.2013, 
 30.06.2014, 29.06.2015,  
 29.06.2016, 29.06.2017
Final valuation date 29.06.2017
Maturity date 01.07.2017
 možnost předčasného ukončení každý rok
Bariéra pro předčasné ukončení 
(autocall) 100 %

 
* raiffeisen Centrobank Ag je 100 % 

dceřinou společností raiffeisen bank 
International Ag – rating rbI: 

www.rbinternational.com/ir/ratings

ÚroveŇ pŘedčasnÉHo uKončení
jestliže je dosaženo ve sledovaný 
okamžik úrovně pro předčasný odkup, je 
produkt odkoupen před datem splatnosti

BarIÉra
Pro zachování mechanismu ochranné 
bariéry, nesmí být tato hodnota nikdy 
proražena a ani nesmí být shodná. V 
případě jejího porušení je při předčasném 
odkupu hodnota investice  vypořádána 
1:1 k výkonnosti podkladového indexu.



očeKávanÝ trŽní trend

InvestIční HorIZont

klesající rostoucístagnující

≤1 rok >3 roky1-2 roky 2-3 roky

InFormace o rIZIcícH
uvedené příležitosti a rizika představují 
výběr z těch nejdůležitějších údajů.
Ohledně dalších rizik a podmínek si 
prostudujte základní prospekt schválený a 
uložený u rakouského Úřadu pro dohled 
nad finančním trhem a zveřejněný na 
našich internetových stránkách  
www.rcb.at/securitiesProspectus

pŘíleŽItostI
 ▫ Příležitost vygenerovat atraktivního výnosu I za předpokladu stagnace či poklesu na 
EurO stOxx® banks

 ▫ Možnost předčasnáho ukončení produktu
 ▫ Krátká doba splatnosti max. 5 let
 ▫ Předem definovaný výplatní profil pokud se EurO stOxx® banks nebude v průběhu 
života kotovat pod stanovenou bariérou.

 ▫ V případě že nedojde k předčasnému ukončení certifikátu, je zde nastavena ochranná 
bariéra na 40 % počáteční úrovně. (možnost poklesu až o 59,99 %)

 ▫ Měnové zajištění – bez kurzového rizika
 ▫ Optimalizovaný poměr riziko/výnos
 ▫ bez poplatků za správu, sekundární trh – denní likvidita

rIZIKa
 ▫ Pokud se podkladový index bude v průběhu 5-ti let kotovat pod kupónovou barierou a 
nedojde k předčasnému ukončení, nebude investorovi vyplacený žádný kupón.

 ▫ Investor neparticipuje na rustu ceny podkladového aktiva nad stanovený výplatní profil 
resp. kupón.

 ▫ V průběhu nejsou vyplácený žádné úroky či dividendy, kromě kupónů danných 
výplatním profilem.

 ▫ V případě proražení ochranné bariéry – v datu splatnosti nese investor plné tržní riziko 
(participace na výkonnosti indexu).

 ▫ Výplata certifikátu je podmíněna solventností emitenta – kreditní riziko emitenta.

annual Val. dates

1st: July 01, 2013

2nd: June 30, 2014

3rd: June 29, 2015

4th: June 29, 2016

www.rcb.at

Final Val. date

5th: June 29, 2017

initial Val. date

June 29, 2012

Strike fixing (closing) issue price at 100 %

index closes at or above 
100 % of initial value

early redemption at 100 % 
+ 10 % coupon*

index closes at or above 
55 % of initial value

10 % coupon*

no coupon

*plus any not payed 

out coupons from 

perevious years

index closes at or above 
100 % of initial value

redemption at 100 %  
+ 10 % coupon*

index closes at or above 
55 % of initial value 10 % coupon*

index never quoted at or 
below the barrier of 
40 % of initial value

redemption at 100 % 

redemption according  
the the index performance

nO

nO

nO

nO

nO

YES

YES

YES

YES

YES

20162013-2015

Price
EUR

100
150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Zdroj: Reuters



The EURO STOXX® Banks index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors. 
The index is used under license from STOXX. The securities [or financial instruments, or options or other technical term] based on the index are in no way sponsored, 
endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its licensors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto.

Strukturované cenné papíry jsou rizikové instrumenty spojené s investicí do aktiv. Pokud by se cena odpovídajícího podkladového instrumentu certifikátu vyvíjela 
opačným směrem, investor by mohl ztratit část nebo veškerý investovaný kapitál. Strukturované cenné papíry mohou reagovat silněji nebo slaběji ke změnám 
cen podkladového aktiva v závislosti na mnoho dalších faktorech. (např. volatilita a korelace podkladového aktiva, úrok, dividendy, zbývající čas do splatnosti, 
vzdálenost podkladového aktiva k bariéře, měnové riziko).

Další důležité informace k rizikům - viz. Základní prospekt.

Další informace získáte od poradce ve Vaší bance, na internetu na adrese  
www.rcb.at nebo na produktové lince raiffeisen Centrobank: +43(0)1 51520 – 484:

Vaše kontaktní osoby v raiffeisen Centrobank Ag, A-1015 Vídeň, tegetthoffstrasse 1:

Product Hotline Ph.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at

Tento dokument je pouze informativní a nepředstavuje nabídku nebo výzvu 
k uzavření transakce. Informace obsažené v tomto dokumentu nenahrazují 
nezbytné investiční poradenství pro nákup či prodej investic, ani by nemělo 
být žádné investiční rozhodnutí činěno na základě tohoto dokumentu. Veškeré 
produkty podléhají (i) Základnímu prospektu ze 17. srpna 2011 pro Emisní 
program 2011/2012, který byl schválen a uložen u rakouského Úřadu pro 
dohled nad finančním trhem, ve spojení s Konečnými podmínkami a Podmínkami 
pro cenné papíry uloženými u Oesterreichische Kontrollbank AG, nebo (ii) 
Podmínkám pro cenné papíry uloženým u Oesterreichische Kontrollbank AG. 
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. Společnost Raiffeisen Centrobank AG výslovně vylučuje 
jakoukoliv odpovědnost ve vztahu k správnosti, vhodnosti a úplnosti zde 
obsažených informací.


