www.investicnicentrum.cz

informační linka: 224 995 300

MPV 1/09/2012/656

Prémiový dluhopis Petroleum 2016
Sázka na dlouhodobý růst ceny ropy
V současné době ropa bezesporu patří mezi nejdůležitější
a nejobchodovanější energetické komodity. Je strategickou
surovinou sloužící k výrobě pohonných hmot a celé řady
dalších produktů, které nás v každodenním životě obklopují.
Růst spotřeby ropy ve velkých rozvíjejících se ekonomikách,
především v Číně a Indii, spolu s omezeným prostorem pro
zvyšování těžby, vyčerpáváním starších ložisek a růstem
nákladů na těžbu v nových, vytváří předpoklady pro
dlouhodobý růstový trend cen ropy. Aktuální slabost světové
ekonomiky sice tento trend zpomaluje, ale neměla by
ho zastavit, ani na delší dobu přerušit. Cenu ropy navíc
podporuje napjatá situace v klíčových těžebních regionech
na Blízkém a Středním východě, především kolem íránského
jaderného programu. Z uvedených důvodů očekáváme,
že v příštích čtyřech letech bude převažovat růstový trend.

Podílejte se na vývoji ceny
lehké ropy WTI prostřednictvím
prémiového dluhopisu
Vlastnosti Prémiového dluhopisu Petroleum 2016
– Každý měsíc možnost dosáhnout atraktivní prémiový
výnos 1 %.
– 100% návratnost jmenovité hodnoty dluhopisu s minimální prémií 2 % při splatnosti bez ohledu na tržní vývoj.
– Dluhopis je emitován v českých korunách, investor
nenese měnové riziko.
– Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu
v kurzovním lístku České spořitelny.

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:
25 000 Kč
Minimální investice:
1 ks
Měna:
česká koruna (CZK)
Likvidita:
denní dle kurzovního lístku České spořitelny
Poplatek:
100 Kč za pokyn bez ohledu na výši investice
Datum zahájení prodeje:
17. 9. 2012, 12.00 hodin

Jak se počítá prémiový výnos?
– Výnos se vypočítává na základě měsíčního pozorování
vývoje ropy. Podkladovým aktivem je ropa WTI.
– Pokud cena ropy v daném měsíci rostla nebo se
nezměnila, je zaznamenán růst 1 %.
– Jestliže se cena ropy v průběhu měsíce snížila, je
zaznamenán pokles –1 %.
– Měsíční pozorování se sčítají a uzamyká se nejvyšší
hodnota dosažená v průběhu trvání prémiového dluhopisu.
Další vývoj nemůže již uzamčenou prémii snížit.
– Pokud uzamčená prémie nepřesáhne 2 %, bude klientovi
ke dni splatnosti dluhopisu vyplacena minimální prémie
2 %.

Modelový příklad vývoje výnosu
Nejvyšší dosažená (uzamčená) hodnota byla 12 %. Klient
tedy získává výnos 12 %. Podkladové aktivum – ropa WTI.
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Prémiový dluhopis Petroleum 2016
Erste Group Bank AG
ropa WTI
AT000B007430
17. 9. 2012
15. 10. 2012 a každého 15. v měsíci
po dobu 48 měsíců
14. 11. 2016

Měsíc 01

Důležité informace:
Název emise:
Emitent:
Podkladové aktivum:
ISIN:
Datum emise:
Pozorování:

Důležité upozornění:
Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice
do Prémiového dluhopisu Petroleum 2016 Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné lince
800 INVEST (800 468 378). Upozorňujeme, že minulá
výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před
splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové
míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou
hodnotu dluhopisu.
Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů se nezdaňují
konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuáního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny
(osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje
dluhopisu), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy
v odpovídající části daňového přiznání. Detailní informace
naleznete na www.investicnicentrum.cz v sekci
Produkty/Dluhopisy.
Použité informační zdroje jsou všeobecně považované
za spolehlivé, avšak Česká spořitelna neručí za správnost
a úplnost uvedených informací. Názory, prognózy a odhady
v materiálu prezentované odrážejí nejlepší znalosti analytiků
České spořitelny ke dni vydání publikace a mohou se změnit
bez udání důvodu. Tento reklamní leták vytvořila Česká
spořitelna, úsek FT Retail Distribution, ve spolupráci s Erste
Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty

v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost, byl
vypracován výhradně jako Obecná informace a nepředstavuje
žádné investiční doporučení České spořitelny a Erste Group
Bank AG, pobídku k nákupu či prodeji, účasti na uvedeném
produktu (dále jen „Finanční nástroj“) či obchodní strategii,
která tento zahrnuje. Úplná informace o Finančním nástroji je
uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem
a všemi s nimi spojenými dodatky. Dojde-li k transakci,
podmínky transakce budou uvedeny v Prospektu, který tím
nahradí tento dokument. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 14. 9. 2012. Základní Prospekt byl vystavený a schválený
komisí Commission de Surveillance du Sectueur Financier
(CSSF) v souladu se směrnicí 2003/71/EC Evropského
Parlamentu a Rady, Regulační komise (EC) číslo 809/2004.
Základní Prospekt oznámila CSSF rakouskému regulátorovi
finančních trhu v souladu se sekcí 8b rakouského Zákona
o kapitálových trzích a příslušným autoritám v zemích, kde
bude produkt předmětem veřejné nabídky. Konečné podmínky
jsou uložené v CSSF. Úplná informace o finančním nástroji
(základní Prospekt, konečné podmínky, dodatky, pokud nějaké
jsou, informace pro investory v souladu se směrnicí MiFID)
je možné získat na požádání bez poplatku v registrované
kanceláři emitenta na adrese Graben 21, 1010 Vídeň
v pravidelných úředních hodinách. Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Erste Group Bank
AG www.erstegroup.com.

