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Structured InveStmentS         bonus  CERTIFIKÁT

BOnuS 40 %

OcHrAnnÁ BArIÉrA 70 – 80 % *)

KrÁtKÁ SPLAtnOSt 2 rOKY

*) konečná úroveň ochranné bariéry bude stanovena v den fixace parametrů. Záleží na tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota podkladového aktiva a volatilita



Komu je produkt určen?

Pro investory, kteří očekávají vyšší zhodnocení své investice a zároveň hledají částečnou ochranu své investice. Bonus 
certifikát nabízí plnou expozici na akciovém trhu (na vývoji podkladového koše akcií), a to při omezené míře rizika. Je to 
ideální investice pro ty, kdo očekávají růst podkladového aktiva, a zároveň chtějí být chráněni proti případnému poklesu. 
Nákupem Bonus certifikátu investor profituje z vysoké volatility (kolísavosti ceny) podkladového aktiva, díky níž získává 
předem definovanou ochrannou bariéru proti případnému poklesu.

Navíc investor prostřednictvím tohoto bonusového certifikátu profituje na vývoji vybraných českých tzv. Blue-Chip 
společností, obchodovaných na Pražské burze.

Tržní očekávání: růst, stagnace, pokles (do předem definované hodnoty ochranné bariéry)

Výhody

+  Možnost dosáhnout bonusu 40 %, a to i na stagnujícím, 
či dokonce klesajícím trhu

+  Na rostoucím trhu není potenciální zisk nijak 
omezen

+  I při poklesu podkladových akcií do určité úrovně může 
investor dosáhnout zisku

+  Proražení ochranné bariéry (která snižuje riziko 
investice) je testováno poslední den (ve splatnosti) – 
během celého období mohou obchodovat podkladové 
akcie pod ochrannou bariérou aniž investor ztrácí 
nárok na bonus

+  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.

Background

Český akciový trh stále patří k velmi perspektivním 
regionům pro investice. Mnoho analytiků ohodnocuje 
největší společnosti obchodované na Pražské burze jako 
podhodnocené, a to i navzdory růstu ze svých minim na 
počátku tohoto roku.

Mezi české Blue-Chip, které mají na Pražské burze 
největší váhu patří akcie ČEZ, Telefonica O2 a Erste 
Bank. Tyto akcie zastávají celkem 68 %-ní váhu v indexu 
PX, hlavním indikátoru českého akciového trhu.

Společnost ČEZ patří k nejdynamičtěji rostoucím 
elektrárenským společnostem v Evropě. Příznivé výchozí 
podmínky dané silnou pozicí na domácím trhu a 
minimálním zadlužením, se v minulých letech odrazily v 
nákupním apetitu managementu firmy na okolních trzích 
ve střední a východní Evropě. Díky akvizicím a stále 
většímu hladu evropských ekonomik po elektrické energii 
se podařilo ČEZu proniknout mezi deset největších 
elektrárenských utilit v Evropě.

Telefónica O2 Czech Republic je předním 
integrovaným telekomunikačním operátorem na českém 
trhu. V současnosti provozuje více než sedm miliónů 
mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z 
vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na 
světě.  Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových 
služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje 
využití růstového potenciálu především v datové a 
internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší 
pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou 
síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, 
obrazu a videa.

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné 
středoevropské Erste Group s více než 17 miliony 
klientů. Česká spořitelna – Erste Bank kontinuálně 
pokračuje ve zkvalitňování svých služeb a zefektivňování 
pracovních procesů.
Finanční skupina Erste Bank je počtem 5,3 milionu 
klientů největší bankou na trhu. V minulém roce obhájila 
v sedmém ročníku soutěže MasterCard Banka 2008 
ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Od roku 2004 
tak získala toto ocenění již popáté za sebou.

Vývoj PX Indexu od 01.06.2008
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Funkcionalita

Ve splatnosti mohou nastat tři možné scénáře, v závislosti 
na proražení ochranné bariéry.
Za proražení ochranné bariéry je považováno, jestliže 
uzavírací hodnota akcie s nejhorší výkonností v koši v 
rozhodný den klesne pod hranici ochranné bariéry.

A) OCHRANNÁ BARIÉRA NEPRORAŽENA
Ve splatnosti (v rozhodný den) nedojde k poklesu 
uzavírací hodnoty nejhorší akcie z koše pod hodnotu 
ochranné bariéry a:
1.  zároveň bude uzavírací hodnota nejhorší akcie z koše 
pod hodnotou bonus   investor obdrží bonus 140 % 
nominální hodnoty investice
2.  zároveň bude uzavírací hodnota nejhorší akcie z koše 
nad hodnotou bonus   investor participuje 1:1 na 
pozitivním vývoji akcie s nejhorší výkonností (bez 
omezení maximálního zisku)

B) OCHRANNÁ BARIÉRA PRORAŽENA
Ve splatnosti (v rozhodný den) dojde k poklesu uzavírací 
hodnoty nejhorší akcie z koše pod hodnotu ochranné 
bariéry 
   investor participuje 1:1 na  negativním vývoji nejhorší 
akcie a ztrácí nárok na bonus

Ilustrační příklad

Zafixování bariéry na úrovni 75 %

Koš 3 akcií

●  ČEZ a.s.  
ISIN: CZ0005112300 
Bloomberg ticker: CEZ CP <EQUITY>

●  Telefonica O2 Czech Republic  
ISIN: CZ0009093209 
Bloomberg ticker: SPTT CP <EQUITY>

●  Erste Group Bank AG  
ISIN: AT0000652011 
Bloomberg ticker: RBAG CP  <EQUITY>
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■ Top Český Bonus CZK
■ Podkladové aktivum

Ochranná bariéra 75 %

Bonus 40 %

Plná participace 
bez Cap

Emitent: Österreichische Volksbanken-AG 

ISIN: AT000B05XXXX

Měna: CZK Quanto

Podkladové  
aktivum: koš 3 akcií – viz níže

Emisní cena: 1.000 + 2,5 % emisní přirážka

Období: 2 roky                       
 (24.09.2009 – 23.09.2011)

Upisovací období: do 18.09.2009, 12:00

Fixace parametrů: 21.09.2009

Konečná výplata: 26.09.2011

Kapitálová garance: viz Funkcionalita v textu

Ochranná bariéra: 70 – 80 % *)

Bonus: 140 % z nominální hodnoty 
investice

Rozhodný den: 16.09.2011                                        

Funkcionalita: viz Funkcionalita v textu

*)  konečná úroveň ochranné bariéry bude stanovena v den fixace parametrů. Záleží na 
tržních podmínkách, jako jsou úrokové sazby, hodnota podkladového aktiva a volatilita

Charakteristické vlastnosti

Top Český Bonus CZK



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.vb-si.at dostupný 
zveřejněný aktuální Prospekt vč. dodatků. 
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.
Impressum: Dokument vydal, vyrobil a vlastníkem mediální licence je: Österreichische Volksbanken-AG, 1090 Vídeň, Kolingasse 19 , www.vb-si.com
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Kontakt

STRUCTURED INVESTMENTS
Portfolio Solutions

vb-si-cee@volksbank.com

+43(0) 50 4004 3559

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Straße 10,  

1220 Wien

www.volksbankinvestments.com


