Transformace energetiky
INVESTICE S GARANCÍ

Od fosilních paliv k čisté energii
Energetická soběstačnost je dnes větší téma než kdy dřív.
Od začátku konfliktu na Ukrajině roste cena ropy a zemního plynu.
Stále více jde vidět energetická závislost Evropy na Rusku. Strach z odstávek
jen urychluje evropské tendence k energetické samostatnosti.
Ani termíny jako udržitelnost, sociální odpovědnost a klimatická změna nespí.
Právě toto je směr, kterým by se lidstvo mělo ubírat, a aktuální situace
to vše jen urychluje. Investujte perspektivně.

Návrat 100 % kapitálu,
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Tento dokument je propagačním sdělením.
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JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě funkcionalitu Garant certifikátu?
Zde vám ji představíme, ať vám nic důležitého neunikne.

Výnos certifikátu
Existují pouze tři možné scénáře,
jak tato investice skončí.

Ideální
scénář
Když Podkladové aktivum vzroste alespoň
o 18 % investor získá výnos 36 %.

Příznivý
scénář
Stačí, aby Podkladové aktivum
zůstalo na své Počáteční hodnotě
a investor získá výnos 18 %.

Ochranný
scénář
Investor má garantováno, že nazpět
obdrží 100 % investovaného kapitálu,
ať se na trzích děje cokoli.

––––––
NENÍ NA ZELENÉ INVESTICE BR Z Y?

Pařížská dohoda a Green Deal formulují dlouhodobé cíle
v boji proti klimatickým změnám. Postup je jasný – většina
zemí jde cestou podpory zelené energie, udržitelného přístupu ke spotřebě a elektromobility. Pravděpodobnost, že by
došlo ke zrušení nebo odložení těchto cílů, je mizivá.

Dříve se obnovitelné zdroje nevyplatily. To se mění s technologickým pokrokem. Vyšší návratnost zvyšuje poptávku
po výstavbě obnovitelných zdrojů, z čehož profitují firmy ve
výrobním řetězci (výrobci solárních panelů, výrobci větrných
elektráren a přidružené obory).

Téma udržitelnosti ve financích bude do budoucna stále větším tématem, a to nejen kvůli regulacím, ale i díky přístupu
veřejnosti k této problematice.

ESG investování – odpovědně a smysluplně
Firmy a fondy s dobrým ESG hodnocením svou výkonností překonávají široký trh (měřeno indexy S&P 500 nebo MSCI World). Jak je to možné? Dobré korporátní řízení znamená lepší dohled nad hospodařením firmy. Díky ESG ratingu mohou mít firmy přístup k levnějšímu úvěrování, vyhnout se vyšším regulačním nákladům a případným soudním sporům.

––––––
UDR ŽITELNÁ BUDOUCNOST A ENERGETICK Á TR ANSFORMACE
BNP Paribas World Climate Care RC8 AR Index

Index obsahuje World Climate Care NTR Index a dluhopisové portfolio. Správcem je francouzská společnost BNP spolupracující s globálním poskytovatelem ESG výzkumu a služeb Vigeo Eiris. Index je vybaven 2,5% roční syntetickou dividendou.

Vývoj hodnoty indexu BNPIEWC8 za posledních 15 let
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Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 

Zdroj: Bloomberg

E = Environmentální dopady
Uhlíková stopa dané firmy, využívání vody, obnovitelných zdrojů energie a další

S = Sociální dopady
Péče o zaměstnance, stabilita pracovního prostředí, etický výběr dodavatelů a další

G = Governance (korporátní řízení)
Etické standardy, práva a angažovanost akcionářů
a další

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
S námi přesně víte, co se kdy bude dít.
Vyhnete se tak nepříjemným překvapením.

DATUM FIX ACE POČÁTEČNÍ HODNOT Y

28. 6. 2022

Začátek investice
7. 7. 2022

Výnos

VÝKONNOST
PODKLADOVÉHO AKTIVA

(ve Splatnosti)

KUPON
136 %

DEN FINÁLNÍHO
OCENĚNÍ

30. 6. 2025

alespoň 18 %

36 %

Výplatní profil
(ve Splatnosti)

od 0 % (včetně)
do 18 % (vyjma)

118 %

18 %
Výkonnost
podkladového
indexu

100 %

méně než 0 %

0%

100 %
Počáteční
hodnoty

118 %
Počáteční
hodnoty

Ukončení certifikátu
a výplata 100 % investovaného kapitálu
společně s příslušným kuponem
8. 7. 2025.

Jaká je šance na úspěch?
Provedli jsme analýzu s využitím historických dat podkladového indexu za posledních 15 let. Z celkového počtu
141 pozorování vyplývá, že:

Počet pozorování
na garanci (100 %);
8%

- ve 12 případech by certifikát vyplatil 100 %
investovaného kapitálu,
- ve 42 případech by byl vyplacen kupon ve výši 18 %,
- v 87 případech by byl vyplacen také druhý
podmíněný kupon a celkový výnos by byl 36 %.
Průměrné zhodnocení Garant certifikátu by za posledních
15 let bylo 27,57 %. Pro úplnost dodáváme, že tato analýza
byla provedena na historických datech podkladového indexu. Nezapomeňte, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Počet pozorování
1. kupon (118 %);
30 %
Počet pozorování
2. kupon (136 %);
62 %

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.

––––––
CHAR AK TERISTIK A CERTIFIK ÁTU
Vše, co o investici potřebujete vědět v jedné krásné tabulce.

Co byste měli vědět,
než začnete?

Základní informace o certifikátu
Garant: Transformace energetiky 6/2022
Emitent:

BNP Paribas Issuance B.V.
(S&P's A)

Všechny uvedené výnosy jsou výnosy před zdaněním.
Ručitel:

BNP Paribas
(S&P's A / Moody's Aa3 / Fitch A+)

Výše vyplaceného kuponu je podmíněna výkonností
Podkladového aktiva. Maximální výnos, který můžete

ISIN:

XS2367925281

Typ certifikátu:

Garant certifikát

Den emise:

7. 7. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 28. 6. 2022; 16:00 hod.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 28. 6. 2022

Měna:

CZK

Podkladové aktivum

BNP Paribas World Climate Care RC8 AR
Index (BNPIEWC8 Index)

z tohoto certifikátu jako investor získat, je 12 % p. a.,
a to i v situaci, kdy by Podkladové aktivum
vykazovalo vyšší výkonnost.

Emitent stanovuje cenu certifikátu v návaznosti na tržní
podmínky. Investor akceptuje kreditní riziko Emitenta.

Nezapomeňte se seznámit s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

(označení dle
Bloomberg):

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře
nákladů, Ceník služeb, Prospekt a Termsheet najdete
zde: www.bit.ly/3KVSqRE.

Den finálního
ocenění:

30. 6. 2025

Den Splatnosti:

8. 7. 2025

A N A LY T I C K É O D D Ě L E N Í
JIŘÍ ŠIMARA		

Brno	   simara@cyrrus.cz 		

Manažer strukturovaných produktů

JAKUB OBROVSKÝ

Brno	   jakub.obrovsky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

JAKUB ŠVÁBENSKÝ Brno	   jakub.svabensky@cyrrus.cz

Analytik strukturovaných produktů

RADOMÍR VACH

Analytik strukturovaných produktů

Brno	   radomir.vach@cyrrus.cz		

TRADING & SALES
JAKUB TRUBAČ

Brno	  trubac@cyrrus.cz

MICHAL PŘIKRYL

Praha	  prikryl@cyrrus.cz

800 297 787
bezplatná infolinka

w w w.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 není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy.
Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může
pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument 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. Pro
investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.
Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. 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.

