
9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK
Zvyšující se počet lidí ve vysokém věku bude podle expertů nej-
výraznější demografickou změnou, která vyspělé země v tomto 
století čeká. Hlavním důvodem tohoto jevu je nejen životní úroveň  
a zlepšující se péče o seniory, ale především velmi výrazný roz-
voj na poli současné medicíny. To přináší mnohem větší potřebu  
léčiv z důvodu udržování zdravotního stavu početné skupiny lidí  
v důchodovém věku. Kromě velkého objemu léčivých přípravků  
určených k dlouhodobému udržování fyzického a psychického  
stavu pacientů lze předpokládat i zvýšenou spotřebu léčivých pří-
pravků s primární preventivní funkcí. 

A právě těchto příležitostí se snaží využít nový produkt, který 
v sobě spojuje atraktivní potenciální výnos a hned dvojicí ochran-
ných prvků. Prvním z  nich je Kapitálová bariéra, která garantuje 
100% navrácení investovaného kapitálu, pokud žádná z Podklado-
vých akcií nebude na konci investice pod 70 % své Počáteční hod-
noty. Druhým ochranným prvkem je Star úroveň s nastavením na 
107 % Počáteční hodnoty. Tento prvek garantuje 100% navrácení 
investovaného kapitálu, pokud na konci investice bude cena ales-
poň jedné Podkladové akcie na, nebo nad Star úrovní. Především 
proto je tedy nabízený produkt optimálním řešením pro investory 
vyhledávající atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajiště-
ní investice proti poklesům na akciovém trhu.

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 118 % 
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ

UNIKÁTNÍ KOMBINACE DVOU PRVKŮ 
OCHRANY INVESTOVANÉHO KAPITÁLU

STAR ÚROVEŇ NASTAVENA NA 107 %

KAPITÁLOVÁ BARIÉRA NASTAVENA 
NA 70 % SE SLEDOVÁNÍM POUZE 
KE DNI FINÁLNÍHO OCENĚNÍ

INVESTICE MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNA 
DO CZK

9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty 
výnosu ve výši až 9 % p. a. Kupón je vyplácen čtvrtletně ve výši 2,25 % za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude 
v Rozhodný den pro výplatu kupónu o více jak 30 % pod Počáteční hodnotou. Kapitálová bariéra je nastavena na 70 % Počáteční 
hodnoty jednotlivých akcií a  ochranná Star úroveň je nastavena na 107 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování 
Kapitálové bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění. Pokud ke Dni finálního ocenění dojde k proražení Kapitálové bariéry, 
přičemž žádná z Podkladových akcií nedosáhne své Star úrovně, dojde ve splatnosti k fyzickému vypořádání.  Investor v tomto 
případě obdrží za každý kus certifikátu celý počet Podkladových akcií s nejnižší výkonností a zbývající hodnota certifikátu bude 
vyplacena v hotovosti. Nabízený certifikát je zajištěn do CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 24 měsíců, certifikát lze 
však prodat i před datem splatnosti.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: Investor obdrží každé čtvrtletí kupón ve výši 
2,25 % (9 % p. a.) za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií 
nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o více jak 30 % pod 
Počáteční hodnotou. Pokud některý z kupónů (případně více po 
sobě) nebude vyplacen a ve zbývající době do splatnosti budou 
splněny podmínky pro výplatu některého z dalších kupónů, dojde 
automaticky k výplatě i dosud nevyplacených kupónů.

Investovaný kapitál: Nedojde-li k  předčasnému splacení, je pro 
určení výše konečné výplaty plynoucí z  certifikátu ke splatnos-
ti důležitá cena čtyř Podkladových akcií (AbbVie, Bayer, Frese-
nius, Sanofi). Pokud v  Den finálního ocenění nebude proražena 
úroveň Kapitálové bariéry žádnou z  Podkladových akcií, nebo 
pokud bude alespoň jedna z  Podkladových akcií na nebo nad 
svojí Star úrovní, získá investor celkem 100 % investovaného ka-
pitálu plus výnos ve formě vyplacených kupónů. Dojde-li v  Den  
finálního ocenění k proražení Kapitálové bariéry některou z Podkla-
dových akcií a zároveň budou-li v Den finálního ocenění ceny všech 
Podkladových akcií certifikátu pod svojí Star úrovní, investor parti-
cipuje 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností a obdr-
ží za každý kus certifikátu celý počet Podkladových akcií s nejnižší 
výkonností. Zbývající hodnota bude vyplacena v hotovosti.

Autocall: V  den výplaty kupónu, nejdříve však v  lednu 2020,  
dojde rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu 
ve výši 100 % jeho nominální hodnoty (Autocall) v případě, že se 
všechny Podkladové akcie v nejblíže předcházející Rozhodný den 
pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. 
V případě předčasného splacení nemá investor nárok na vyplace-
ní dalších kupónů za neuběhlá celá čtvrtletí.

VÝHODY
 - Atraktivní kupón vyplacený čtvrtletně ve výši 2,25 % 

(9 % p. a.).
 - Certifikát obsahuje dvojici ochranných prvků investovaného 

kapitálu v podobě Kapitálové bariéry i Star úrovně.
 - Sledování Kapitálové bariéry pouze v Den finálního 

ocenění, nikoliv kontinuálně.
 - Denní obchodování a likvidita během života produktu 

poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
 - Investice měnově zajištěna do CZK.

 - Krátká doba splatnosti, maximálně 24 měsíců.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIKA)
 - V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu 

nižší než Emisní kurz (viz část Funkcionalita).
 - Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na  

tržních podmínkách, jako je například cena Podkladových 
aktiv, volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi 
Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní  
riziko Emitenta a Garanta.

 - Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen 
na 9 % p. a., i pokud mají všechny akcie vyšší výkonnost. 
Maximální ztráta je omezena výší investovaných prostředků.

 - Seznamte se prosím s důležitými upozorněními na 
poslední straně.

KLÍČOVÉ INFORMACE
Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů, 
Termsheet a ceník služeb naleznete na www.bit.ly/2VlHhjk.

CHARAKTERISTIKA 
9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: 
HEALTHCARE 2019 CZK

*před zdaněním

Emitent: BNP Paribas Issuance B.V.  

Garant: BNP Paribas

ISIN: XS1914694705

Období: 24 měsíců  
(5. 4. 2019 – 6. 4. 2021)

Den emise: 5. 4. 2019

Nominální hodnota 
jednoho certifikátu:

5 000 CZK

Emisní kurz: 100 %

Upisovací období: Do 29. 3. 2019; 16:00 hod.

Kapitálová bariéra: 70 % Počáteční hodnoty

Kupónová bariéra: 70 % Počáteční hodnoty

Star úroveň: 107 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie:
(označení dle Bloombergu)

AbbVie (ABBV UN)

Bayer (BAYN GY)

Fresenius (FRE GY)

Sanofi (SAN FP)

Počáteční hodnota: Zavírací cena Podkladových akcií  
ze dne 29. 3. 2019

Pozorování: Pouze v Den finálního ocenění  
(29. 3. 2021)

Kupón: 9 %* p. a., výplata kupónu čtvrtletně

Rozhodné dny pro 
výplatu kupónů:

1. 7. 2019, 30. 9. 2019, 30. 12. 2019,  
30. 3. 2020, 29. 6. 2020, 29. 9. 2020,  
29. 12. 2020, 29. 3. 2021

Data výplaty 
kupónu:

8. 7. 2019, 7. 10. 2019, 6. 1. 2020, 6. 4. 2020,  
7. 7. 2020, 6. 10. 2020, 5. 1. 2021, 6. 4. 2021

Rozhodné dny  
pro Autocall:

30. 12. 2019, 30. 3. 2020, 29. 6. 2020,  
29. 9. 2020, 29. 12. 2020

Data splatnosti při 
Autocall

6. 1. 2020, 6. 4. 2020, 7. 7. 2020,  
6. 10. 2020, 5. 1. 2021

Den finálního ocenění: 29. 3. 2021

Den splatnosti: 6. 4. 2021

Měna: CZK



ABBVIE
Jedna z největších farmaceutických společností na světě, která 
vyvíjí a prodává léky na léčbu autoimunitních nemocí, zejména 
se jedná o lék Humira, jehož tržby rostou o 15 % ročně. Dále se 
zaměřuje na výzkum léčiv v oblasti chronického autoimunitního 
onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii a on-
kologii. Společnost celosvětově zaměstnává přes 30 tisíc zaměst-
nanců, provozuje 21 center primárního výzkumu a výrobních zaří-
zení po celém světě. Své produkty firma prodává ve 170 zemích 
světa. Firma se aktuálně zabývá vývojem kombinačního režimu 
svého léku proti nádorovému onemocnění pro léčbu metastatic-
kého pankreatického adenokarcinomu, jedné z nejagresivnějších 
a nejnebezpečnějších forem rakoviny. Firma očekává, že po uve-
dení přípravku na trh v roce 2020, budou tržní prodeje přípravku ve 
výši zhruba 5 miliard dolarů.

BAYER
Bayer je největším chemicko-farmaceutickým konglomerátem 
na světě s tržní kapitalizací kolem 63 miliard EUR, jenž je složen  
z více jak 300 konsolidovaných společností po celém světě. Nej-
větší podíl tržeb firma generuje z  farmaceutické divize. Zbytek 
je rovnoměrně rozprostřen mezi zemědělskou a průmyslovou 
chemii. Bayer je i přes svou velikost solidně rostoucí firmou. Pro 
letošní rok se počítá s dalším růstem tržeb společnosti. Růstové-
mu charakteru firmy odpovídá i pravidelné navyšování dividendy.  
Budoucí růst by měl být zajištěn pokračujícími vysokými inves-
ticemi zejména do vysokomaržové farmaceutické divize. Tržby 
Bayeru by v roce 2019 měly růst o 4 % z předpokládaných úrov-
ní 44,6 mld. EUR v roce 2018 na 46 mld. EUR. Do roku 2022 by 
měl Bayer vykázat průměrné roční tempo růstu tržeb o 4–5 %  
k očekávané úrovni 52 mld. EUR.

FRESENIUS
Fresenius je německá zdravotnická společnost s  celosvětovou 
působností, která poskytuje produkty a služby pro dialýzu, nemoc-
nice a lékařské ošetřování pacientů v domácí péči. Kromě toho se 
Fresenius zaměřuje na klinické operace a další služby pro nemoc-
nice a další zdravotnické zařízení. Společnost průběžně realizuje 
řadu investic do růstových oblastí, jako je domácí dialýza, biosi-
milary a nové nemocniční služby a terapie. Společnost Fresenius 
dosáhla v předchozím roce růstu o 16 %, přičemž její poslední úro-
veň výdělků překonala průměrnou úroveň za posledních pět let. 
Nejen, že společnost překonala svou minulou výkonnost, ale její 
růst překonal i expanzi v oblasti zdravotnictví, což vedlo k nárůstu 
zisku o 15 %. 

SANOFI
Francouzská farmaceutická firma Sanofi se sídlem v Paříži se 
řadí mezi největší farmaceutické firmy na světě. Nejdůležitěj-
ším segmentem z hlediska tržeb jsou kardiologické léky, které 
tvoří asi 20 % tržeb. Dále jsou to léky na cukrovku a různé dru-
hy vakcín. Dceřiná společnost Sanofi Pasteur je největší výrobce  
vakcín na světě. Významná je také divize vyrábějící generické léky, 
do níž patří mimo jiné česká dceřiná společnost Zentiva. Silnou 
stránkou Sanofi je výroba a prodej generických léčiv, což by měla 
být v  rostoucím trendu těchto léčiv konkurenční výhoda. Ame-
rický úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nedávno schválil 
nový léčivý přípravek Sanofi k léčbě život ohrožující autoimunit-
ní poruchy charakterizované tvorbou sraženiny v malých cévách.  
Léčivo bylo původně vyvinuto belgickou biotechnologickou firmou 
Ablynx, kterou společnost Sanofi získala v lednu loňského roku  
za 3,9 miliardy EUR. 
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VÝVOJ CENY AKCIÍ ABBVIE

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET
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VÝVOJ CENY AKCIÍ SANOFI

V EUR; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.



A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA   Brno simara@cyrrus.cz          Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ  Brno jakub.obrovsky@cyrrus.cz Analytik strukturovaných produktů

T R A D I N G  &  S A L E S

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz 

PETR PEŠEK   Praha pesek@cyrrus.cz  

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále 
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost 
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního 
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné 
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční 
informační účely a společnost důrazně doporučuje 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 daňovou nebo právní 
radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, 
že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani 
výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje 
před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně 
investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě 
analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího 
vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli 
závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. 

Při nákupu jakéhokoli produktu popsaného v tomto dokumentu nakupují investoři investiční nástroj od společnosti CYRRUS. CYRRUS není 
zástupcem emitenta, ručitele ani žádné z přidružených společností. Investor nebude v žádném smluvním vztahu s emitentem, ručitelem  
a žádnou z přidružených společností. Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS. Emitent, ručitel a jejich přidružené 
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, 
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu  
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, 
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na 
informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl 
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, 
o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. 
Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.CYRRUS.cz v sekci O nás. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění 
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz


