15 % LADDER: ŠVÝCARSKÁ KVALITA 9/2019
Nabízený certifikát navazuje na velmi úspěšnou řadu produktů tematicky zaměřených na švýcarské akciové tituly. Jak se aktuálně
daří dřívějším certifikátům, můžete vidět v tabulce uvedené níže.
Švýcarské produkty či služby jsou notoricky známé pro svou
špičkovou kvalitu, spolehlivost a často i pro své unikátní vlastnosti, které se nedaří napodobit žádným jiným výrobcům. To je
hlavní důvod obrovského úspěchu této země, která se dlouhodobě řadí k jedněm z nejbohatších na světě a jejíž hrubý domácí produkt je v přepočtu na obyvatele čtyřikrát vyšší, než je
tomu v ČR. Švýcarsko navíc patří i k politicky vysoce stabilním
zemím, což v dnešní době získává na důležitosti.
Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do akcií
stabilních švýcarských společností a podílet se na jejich dalším rozvoji. Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění
investice proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi díky své unikátní konstrukci získat výnos až 30 %, a to

ATRAKTIVNÍ VÝNOSOVÝ PROFIL
PRODUKTU
PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 130 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ
UŽ PO JEDNOM ROCE S 9% KUPÓNEM
CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ V CZK
BEZ MĚNOVÉ FIXACE

v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny Podkla
dových akcií švýcarských společností LafargeHolcim, Novartis,
Swisscom a Zurich Insurance.
Název

Emise

Splatnost

Švýcarská kvalita 1

29. 5. 2018

6. 7. 2020

Švýcarská kvalita 2

7. 12. 2018

7. 12. 2020

Švýcarská kvalita 3

28. 12. 2018

28. 12. 2020

7. 10. 2019

7. 10. 2021

Švýcarská kvalita 9/2019

Podklady

Výnos od Emise

Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance

21 %

LafargeHolcim, Nestlé, Roche, Swiss Re

8%

LafargeHolcim, Nestlé, Swisscom, Swiss Re

10 %

LafargeHolcim, Novartis, Swisscom, Zurich Insurance

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Data k 20. 8. 2019 ; Zdroj: CYRRUS, a.s.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního
kupónu je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána
s její Počáteční hodnotou. Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna:
a) 90 % Počáteční hodnoty dané akcie,
je investorovi vyplacen 16% kupón.
b) 105 % Počáteční hodnoty dané akcie,
je investorovi vyplacen 30% kupón.
Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií
(LafargeHolcim, Novartis, Swisscom a Zurich Insurance). Jestliže
je v Den finálního ocenění:
a) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je
investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
b) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.
Autocall: K 7. 10. 2020 dojde k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši 109 % jeho Nominální hodnoty v Základní
měně (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční
hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok na
vyplacení případných dalších kupónů.
Měna: Investor zároveň plně participuje na vývoji měnového páru
USD/CZK, přičemž k 30. 9. 2019 proběhne Počáteční pozorování
Základní měny. Vzhledem k tomu, že cena certifikátu stanovená
Emitentem, výše kupónu a konečná výše investovaného kapitálu
při splacení Emitentem k Datu splatnosti certifikátu či při Autocall
jsou vypočítány dle Základní měny, jsou plně ovlivněny (zvýšeny
nebo sníženy) změnou kurzu měnového páru USD/CZK.

CHAR AK TERISTIK A
15 % LADDER: ŠVÝCARSKÁ KVALITA 9/2019
Emitent:

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

Garant:

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

ISIN:

XS1997310419

Typ certifikátu:

Ladder certifikát

Den emise:

7. 10. 2019

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 27. 9. 2019; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

90 % kapitálové garance v Základní měně

Podkladové akcie:
(označení dle
Bloombergu)

LafargeHolcim (LHN SE)

Swisscom (SCMN SE)
Zurich Insurance (ZURN SE)
Počáteční hodnota:

Zavírací cena akcií ze dne 30. 9. 2019

Podmíněný kupón:

Až 15 % p. a.* v Základní měně
dle výkonnosti Podkladových akcií

V ÝHODY
-- Investice je navázána na akcie významných švýcarských
společností s atraktivním růstovým potenciálem.

-- Unikátní konstrukce produktu, díky níž je možné získat
zhodnocení až 15 % p. a.

-- 90% kapitálová garance v Základní měně.
-- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

-- Krátká doba splatnosti.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
-- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

-- Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností

Podkladových akcií. Maximální výnos plynoucí z držby
certifikátu je omezen na 15 % p. a. v Základní měně,
i pokud mají všechny Podkladové akcie vyšší výkonnost.

-- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

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

-- Investice nese měnové riziko kurzu USD/CZK
a není měnově zajištěna.

-- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
-- Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře

nákladů, Ceník služeb, Prospekt a Termsheet naleznete
na www.bit.ly/342vfkd.

Novartis (NOVN SE)

Rozhodný den
pro Autocall:

30. 9. 2020

Den splatnosti
při Autocall:

7. 10. 2020

Rozhodný den pro
výplatu finálního
kupónu:

30. 9. 2021

Den výplaty
finálního kupónu:

7. 10. 2021

Den finálního
ocenění:

30. 9. 2021

Den splatnosti:

7. 10. 2021

Základní měna:

USD

Měna denominace:

CZK

Počáteční pozorování 30. 9. 2019 v 16:00 londýnského času
dle agentury Thomson Reuters
Základní měny:
Pozorování Základní
měny v případě
Autocall:

1. 10. 2020 v 16:00 londýnského času
dle agentury Thomson Reuters

Finální pozorování
Základní měny:

1. 10. 2021 v 16:00 londýnského času
dle agentury Thomson Reuters
*před zdaněním

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI ( V Z ÁKL ADNÍ MĚNĚ)
Výkonnost nejslabší
podkladové akcie

Výkonnost Ladder
certifikátu (2 roky)

Scénář 1

méně než -10 %

-10 %

Scénář 2

od -10 % do +5 %

16 %

Scénář 3

+5 % a více

30 %

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI (GR AFICK Y )
Výnos ve splatnosti
130 %

Výplatní proﬁl
(ke splatnosti)

116 %

100 %

Podklad s nejnižší
výkoností ke splatnosti

90 %
90 % původní
úrovně cen

105 % původní
úrovně cen

PODKL ADOVÉ AKCIE
L AFARGEHOLCIM

NOVARTIS

LafargeHolcim je světovou špičkou v oblasti dodávek stavebních
materiálů jako jsou beton, cement nebo slínek. Mimo to také společnost poskytuje konzultace a servisní služby ve stejné oblasti, a to ve více jak 80 zemích celého světa. S rostoucím trendem
urbanizace poskytuje LafargeHolcim inovativní produkty s důrazem na jejich environmentální dopady.

Společnost se zaměřuje na vývoj léků proti různým onkologickým, imunologickým či dermatologickým onemocněním. Mezi
nejvýznamnější léky firmy rozhodně patří přípravek Diovan určený
k boji s vysokým krevním tlakem či lék proti leukémii Glivec. Společnost působí ve 180 zemích po celém světě, přičemž největším
jednotlivým trhem jsou Spojené státy americké, kde Novartis generuje zhruba třetinu svých celkových výnosů. Následuje Japonsko, Německo a Francie.

Společnost nedávno představila svůj aktualizovaný pětiletý
strategický plán, jehož hlavním cílem je zvýšení ziskovosti společnosti, a to jednak skrze zvýšení tržeb na trzích s vysokým
potenciálem, ale především snížením nákladů využitím vnitřních
synergií společnosti, od kterého si slibuje snížení nákladů až
o 400 mil. CHF ročně.

Není roku, kdy by Novartis neoznámil přelomový průlom ve svém
výzkumu, na němž se spolupodílí více než šest tisíc špičkových
vědců. V současnosti firma pracuje na zhruba 140 lécích, které
mají šanci dospět až do závěrečné fáze testování, po níž by mělo
následovat uvedení na komerční trh.

SWISSCOM

ZURICH INSUR ANCE

Jedná se o největší švýcarskou telekomunikační společnost, jež
je z 57 % vlastněna přímo Švýcarskou konfederací. Své služby firma nabízí více než 11 milionům uživatelů, z nichž přes polovinu
tvoří zákazníci využívající mobilní tarify. Největším trhem, zodpovědným za 82 % tržeb je domovské Švýcarsko. Dalším velkým
trhem je Itálie, kde Swisscom podniká prostřednictvím svého majoritního podílu v tamní telekomunikační společnosti FastWeb.

Jedná se o jednu z nejstarších pojišťoven na světě, která byla založena už v roce 1872. V současnosti působí Zurich Insurance ve
zhruba 210 zemích celého světa a patří mezi největší poskytovatele životního i neživotního pojištění se zaměřením zejména na
trhy Severní Ameriky a Evropy.

Hospodaření Swisscom se vyznačuje poměrně vysokou mírou
stability, kdy roční výnosy již několik po sobě jdoucích let přesahují úroveň 11,6 mld. CHF. Na tržby dále navazují i jednotlivé ziskové úrovně, kdy ani EBITDA či čistý zisk nevykazují příliš velké
kolísání v čase. Hrubý zisk před započtením úroků, daní a odpisů
se tak přesvědčivě pohybuje nad 4 mld. CHF a čistý zisk pak nad
1,5 mld. CHF.

Hlavní strategie současného managementu se opírá o zjednodušení organizační struktury společnosti tak, aby si i nadále zachovala svou flexibilitu a inovační potenciál. Dalším zdrojem růstu by
měla být expanze na rychle rostoucích trzích Jižní Ameriky či jihovýchodní Asie. V loňském roce dosáhla společnost rekordního
upraveného čistého zisku ve výši 3,5 mld. CHF, což představovalo
meziroční nárůst o téměř 40 %.

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

DENISA RŮŽIČKOVÁ 		

Brno

denisa.ruzickova@cyrrus.cz

PETR PEŠEK			

Praha pesek@cyrrus.cz

TRADING & SALES

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.
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.

800 297 787 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

