Adidas, Adobe, Nestlé, Visa
O CH R A N A 70 % K A P ITÁ LU A V Ý N OS A Ž 30 %

Každý den nemusí být posvícení,
ale den s Adidas, Adobe, Nestlé a Visou
stojí za to.
Žijeme v neskutečně propojeném světě. Ráno snídáme cereálie od Nestlé.
Chodíme v oblečení značky Adidas. Pracujeme na počítačích se softwarem
od Adobe a nákupy platíme kartou Visa. Obrovské společnosti,
které zasahují do života každého z nás.
K tomu garance návratu 70 % investovaného kapitálu, ať se děje cokoli, měnové zajištění do českých korun
a výnos až 30 %.
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Tento dokument je propagačním sdělením.
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––––––
JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu investičního certifikátu?
Zde vám ji představíme a seznámíme vás se zásadními termíny
či vlastnostmi certifikátu. Ať vám nic důležitého neunikne.

Výnos certifikátu je odstupňovaný dle Podkladového akti-

Co můžete získat?

va, které bude na konci investice nejméně výkonné. Uzavírací
nána s jejich Počáteční hodnotou.

Scénář
výnosu

Výkonnost nejméně
výkonného
Podkladového aktiva

Výkonnost certifikátu
(ve splatnosti)

Existují tři příčky, na které může investor v pomyslném žebří-

Ideální

alespoň 0 %

30 %

Příznivý

od -30 % (včetně)
do 0 % (vyjma)

15 %

Negativní

méně než -30 %

-30 %

cena jednotlivých Podkladových aktiv je k 21. 5. 2024 porov-

ku vystoupat. Představíte si to pomoci tabulky.
Ideální scénář: Stačí když nejméně výkonné Podkladové aktivum zůstane na stejných hodnotách, jako při počátku investice. Nemusí tedy vzrůst ani o kousek, ale výnos bude
činit 30 %.
Příznivý scénář: Nejméně výkonné Podkladové aktivum

Výnos ve splatnosti

130 %

může oproti své Počáteční hodnotě klesnout až o 30 %, ale
investor se raduje. Získává výnos 15 %.

Výplatní profil
(ke splatnosti)

115 %

Negativní scénář: Nejméně výkonné Podkladové aktivum
kleslo o více než 30 % oproti své Počáteční hodnotě, investor
ale získává zpátky 70 % své investované částky. Takže i když

Podklad
s nejnižší
výkoností
ke splatnosti

100 %

podklad klesne třeba o 50 %, máte garantováno, že se vám
70 % investovaného kapitálu vrátí zpět.

Investovaný kapitál

70 %

Návrat investovaného kapitálu závisí na uzavírací cenně

70 %
Počáteční
hodnoty

Podkladových aktiv k 21. 5. 2024. Investor obdrží zpět

100 %
Počáteční
hodnoty

100 % investovaného kapitálu ke Splatnosti v případě,
že je uzavírací cena Podkladového aktiva s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna 70 % své Počáteční hodnoty.
V opačném případě bude vyplacena hodnota kapitálové garance, tzn. 70 % investovaného kapitálu.

Autocall
V případě, že je uzavírací cena všech Podkladových aktiv k 19. 5. 2022, popřípadě 19. 5. 2023 rovna nebo vyšší
100 % jejich Počáteční hodnoty, dochází k předčasnému
splacení certifikátu ve výši 110 % (v případě předčasné

Splatnost

splatnosti k 26. 5. 2022), případně 120 % investované-

Den splatnosti certifikátu a zároveň i den výplaty

ho kapitálu (v případě splatnosti k 26. 5. 2023). V tako-

případného kuponu nastane k 28. 5. 2024. Splatnost

vém případě nemá investor nárok na vyplacení případ-

certifikátu v případě splnění podmínky pro Autocall

ných kuponů.

nastává k 26. 5. 2022, případně 26. 5. 2023.

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
Odborná terminologie je pro vás španělskou vesnicí? Neztrácejte naději.
V našem schématu přesně zjistíte, jak se certifikát může vyvíjet.
Snadno se tak zorientujete ve výši výnosu či datu splatnosti certifikátu.

Po prvním a druhém roce
dojde k porovnání aktuální
výkonnosti Podkladových aktiv
s jejich Počáteční hodnotou. Při
splnění stanovených podmínek se
aktivuje funkce Autocall a certifikát
je předčasně ukončen
s odpovídajícím
výnosem.

V Den emise certifikát vzniká,
Nahrání pokynu a následný

je připsán na vaše portfolio

nákup certifikátu.

a je možné jej obchodovat
na sekundárním trhu.

V opačném případě certifikát
pokračuje dále a Podkladová
aktiva jsou pozorována znovu
až po třech letech od Dne emise.

Ve Splatnosti dojde k odebrání

Konečný výsledek certifikátu

certifikátu z portfolia a následně

je odvozen od Podkladového

k připsání peněžních prostředků

aktiva s nejnižší výkonností.

na váš účet.

Zkuste. CYRRUS
nebo INVESTICE BEZ ZÁVAZKŮ
Víme, že investování je stres a vyvolává otázky: „Je investice dobrá?
Nechtějí mě natáhnout?“
Abychom předešli těmto obavám, udělali jsme krok vpřed – začínající investoři smí ukončit smlouvu do tří měsíců bez udání důvodu
a vrátí se jim všechny poplatky.
Našim klientům rušíme poplatek za nedodržení investičního horizontu u nových vkladů, které proběhnou v době trvání akce. Můžete
investici ukončit, kdy budete chtít.
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––––––
VÍCE O INVESTICI
Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí.
Projděte si, v čem spočívá funkcionalita tohoto certifikátu a jak se může chovat.
Zabere to jen chviličku.

Proč investovat?
- Získáte možnost zhodnocení až 10 % ročně díky unikátní
konstrukci produktu.
- Ochrana investovaného kapitálu ve výši 70 %.

Charakteristika certifikátu
15 % Twin-win Ladder: Top Stocks 5/2021
Emitent:

- Krátká doba splatnosti.
- Denní obchodování a likvidita během života produktu

Garant:

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

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

poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
- Vaše investice je měnově zajištěná do českých korun,
nepodstupujete tedy měnové riziko.

Co musíte vědět (Rizika)

ISIN:

XS2266406144

Typ certifikátu:

Ladder certifikát

Den emise:

26. 5. 2021

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 19. 5. 2021, 12:00 hod.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 19. 5. 2021

Měna:

CZK

- Konečná cena certifikátu ve splatnosti se může
nacházet pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.
- Výše vyplaceného kuponu je podmíněna výkonností
Podkladových aktiv. Maximální výnos, který můžete
z tohoto certifikátu jako investor získat, je 10 % p. a.,
a to i přes to, že by všechna Podkladová aktiva
vykazovala 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.

Chcete vědět ještě více?
Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,
Ceník služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt
emitenta a Dodatky najdete zde: www.bit.ly/3tOfbi7.

––––––
JAK Á JSOU PODKL ADOVÁ AK TIVA?

Adidas
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(ADS GY)
- Německá společnost Adidas patří mezi největší výrobce sportovních oděvů a vybavení na světě s téměř 70letou historií.
- Každému se jistě vybaví nezaměnitelné logo se třemi pruhy, která
se obvykle objevují i na samotných výrobcích.
- Vybavení značky Adidas najdeme téměř ve všech oborech

v EUR, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

sportovní činnosti, od ledního hokeje, přes fotbal, basketbal nebo
atletiku a skrze dceřinnou značku Reebok i například ve fitness
nebo bojových sportech.
- Největší tržní podíl zaujímá společnost především na trzích v Asií,
Evropě a Severní Americe, výrobky jsou však dostupné ve více jak
180 zemích po celém světě.
- Tržby společnosti v roce 2020 mírně klesly především kvůli
nižší poptávce, způsobené přerušením mnohých sportovních
aktivit kvůli virové pandemií, pro letošní rok se však již očekává
růst na původní hodnoty okolo 22 mld EUR ročně.

Adobe

525
475
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(ADBE UW)

375
325
275

- Adobe je americká technologická společnost ze San José, působící

225

zejména na poli počítačové grafiky a digitální dokumentace.

175
125

- Běžným

75

smrtelníkům

je

pravděpodobně

nejvíce

známý

Adobe Photoshop (grafický editor) nebo Adobe Reader – program pro čtení dokumentů formátu pdf, kterého je společnost
v USD, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

Adobe autorem.
- Od svého vzniku v garáži svých zakladatelů v roce 1982 se vypracovala až na špičku v oblasti grafických softwarů, zaměstnává
více jak 22 tisíc zaměstnanců, dosahuje ročních tržeb ve výši
přesahující 11 miliard USD.
- Tržby společnosti jsou pak podle odhadů projektovány s dlouhodobě růstovým trendem a hodnotu 20 miliard USD by měly
pokořit již v roce 2023, přičemž více jak polovina bude pocházet
z domovské Severní Ameriky.

Nestlé

120
110

(NESN SE)

100
90

- Švýcarský potravinový koncern Nestlé je co do tržní kapitalizace

80

a objemu tržeb největší společností ve své kategorií

70

- V jejích vlastnictví je přes 2000 značek výrobků, mezi nejznámější

60

značky patří všem dobře známé Nescafé, Nestea, Kit Kat, Maggi
nebo Orion.
v CHF, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

- Mimo potravin pro lidi se společnost věnuje také výrobě
krmiva pro domácí mazlíčky a to pod známými značkami Purina,
Felix nebo Friskies.
- Tržby společnosti dosáhly v loňském roce hodnoty 84 miliard CHF
a v letošním roce by se na této hodnotě měly minimálně udržet.

Visa
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(V UN)

170
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- Americká

130

společnost

Visa

je

provozovatelem

největší

elektronické platební sítě na světě a zabírá přibližně polovinu

110
90

celosvětového trhu platebních karet, kterých má pod správou

70

téměř 3,5 miliardy.
- Byznys modelu společnosti se nadmíru daří a dále profituje

v USD, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

z příklonu k bezhotovostním platbám a především oblibě
e-commerce v době pandemie.
- Kromě dlouhodobě etablované pozice v oblasti platebních
karet se Visa snaží pronikat i do nekaretních produktů jako
například platby „business to business“.
- Tržby společnosti v roce 2020 přesáhly 21 miliard USD a na letošní
rok se odhadují ve výši až 23,2 miliardy USD s očekávaným čistým
ziskem až 12 miliard USD.
- Společnost vykazuje úctyhodnou EBITDA marži 69,1 %.

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

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 a seznámit se se Základním prospektem Emitenta 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. Schválení Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako
potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.
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. Předmětný investiční nástroj není finančním produktem ve
smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2019/2088 a nezohledňuje tak kritéria stanovená tamtéž. Produkt o jehož koupi uvažujete je složitý a může
být obtížně srozumitelný.
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. Nic vám neskrýváme. Jsme CYRRUS.

800 297 787
bezplatná infolinka

w w w.cyrrus.cz

