
9 % CYRRUS AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 13,5 %  
v Základní měně za 18 měsíců. Kupóny ve výši 2,25 % v Základní  
měně budou vypláceny postupně ve čtvrtletních intervalech 
za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude v Roz-
hodný den pro výplatu kupónu o 36,5 % a více pod Počáteč-
ní hodnotou. V den výplaty kupónu, nejdříve však v dubnu 
2018, dojde rovněž automaticky k předčasnému splacení cer-
tifikátu (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie  
v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své  
Počáteční hodnoty. Pokud nebudou v žádném z Rozhodných dní  
pro Autocall splněny podmínky pro splacení certifikátu a zároveň 
žádná z Podkladových akcií nebude v Den konečného ocenění  
o 36,5 % a více pod Počáteční hodnotou, obdrží investor k datu 
splatnosti zpět 100 % investovaného kapitálu v Základní měně. 
Nabízený certifikát je dobrým řešením pro investory vyhledávající 
atraktivní potenciální výnos při podmíněném zajištění investice 
proti poklesu akciového trhu. Investice je navázaná na koš cen 
Podkladových akcií atraktivních společností – Broadcom, Hewlett 
Packard Enterprise, Oracle a Symantec.

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 113,5 % 
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ  
V ZÁKLADNÍ MĚNĚ

BARIÉRA NASTAVENA NA 63,5 %  
SE SLEDOVÁNÍM POUZE KE DNI 
KONEČNÉHO OCENĚNÍ

MAXIMÁLNÍ SPLATNOST 18 MĚSÍCŮ

MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ 
CERTIFIKÁTU

CERTIFIKÁT DENOMINOVANÝ V CZK  
BEZ MĚNOVÉ FIXACE

9 % CYRRUS AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty 
výnosu ve výši až 9 % p. a. v Základní měně. Kupón je vyplácen čtvrtletně ve výši 2,25 % v Základní měně. Bariéra je 
nastavena na 63,5 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v Den konečného ocenění, 
respektive v Rozhodný den pro výplatu kupónu. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně 
jeho Základní měnou je USD, investor tak jeho prostřednictvím plně participuje na vývoji kurzu měnového páru  
USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 18 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.) v Základní měně za předpokladu, že žádná z Podklado-
vých akcií nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o 36,5 % a více pod  
Počáteční hodnotou. Pokud některý z kupónů (případně více po sobě)  
nebude vyplacen a ve zbývající době do splatnosti budou splněny podmín-
ky 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 splatnosti důležitá cena 
čtyř akcií (Broadcom, Hewlett Packard Enterprise, Oracle a Symantec). 
Pokud v Den konečného ocenění nebude proražena úroveň Bariéry  
žádnou z Podkladových akcií, získá investor celkem 100 % investovaného 
kapitálu v Základní měně plus výnos ve formě pravidelného kupónu 
v Základní měně. Dojde-li v Den konečného ocenění k dotčení  
nebo proražení Bariéry alespoň jednou z Podkladových akcií, investor 
participuje v Základní měně 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší 
výkonností. Pravidla pro výplatu kupónu tím nejsou dotčena.

Autocall: V den výplaty kupónu, nejdříve však v dubnu 2018, dojde 
rovněž k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši  
100 % nominální hodnoty certifikátu v Základní měně (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 vyplacení dalších kupónů 
za neuběhlá čtvrtletí.

Měna: Investor zároveň plně participuje na vývoji měnového páru  
USD/CZK, přičemž před Dnem emise proběhne Počáteční pozorování 
Základní měny. Vzhledem k tomu, že tržní cena certifikátu během jeho 
trvání a konečná výše investovaného kapitálu při splacení emitentem  
k Datu splatnosti certifikátu jsou vypočítány dle Základní měny, jsou 
plně ovlivněny (zvýšeny nebo sníženy) změnou kurzu měnového  
páru USD/CZK.

VÝHODY
 - Atraktivní čtvrtletní kupón ve výši 2,25 % v Základní měně (9 % p. a.) 

v případě, že v Rozhodný den pro výplatu kupónu nepoklesla  
žádná z akcií na nebo pod kupónovou Bariéru.

 - Pokud v některém z dalších Rozhodných dnů budou splněny 
podmínky pro výplatu kupónu, budou automaticky vyplaceny  
i předchozí nevyplacené kupóny.

 - Bezpečnostní zóna proti poklesu ve výši 36,49 %.

 - Sledování Bariéry pouze v Den konečného ocenění,  
nikoliv kontinuálně.

 - Denní obchodování a likvidita během života produktu  
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

 - Krátká doba splatnosti – maximálně 18 měsíců. 

 - Investice je denominovaná v CZK.

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

i pod Emisním kurzem viz část Funkcionalita.

 - Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, 
jako je například cena Podkladových akcií, implikovaná volatilita, 
tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi.  
Investor akceptuje kreditní riziko emitenta SG Issuer  
a garanta emise Société Générale (kreditní riziko).

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

 - Investice není měnově zajištěna do CZK (měnové riziko).

 - Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.

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

CHARAKTERISTIKA 
9 % AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY

*před zdaněním

Emitent: SG Issuer

Garant Société Générale

ISIN: XS1653958246

Typ certifikátu: Bariérový Reverse Convertible

Období: 18 měsíců (6. 10. 2017 - 5. 4. 2019)

Den emise: 6. 10. 2017

Emisní kurz: 1000 CZK

Upisovací období: Do 27. 9. 2017; 16:00 hod.

Bariéra: 63,5 % Počáteční hodnoty

Podkladové akcie:
(označení dle  
Bloombergu)

Broadcom (AVGO UW)

Hewlett Packard Enterprise (HPE UN)

Oracle (ORCL UN)

Symantec (SYMC UW)

Počáteční hodnota: Zavírací cena akcií ze dne 27. 9. 2017

Pozorování: Pouze v Den konečného ocenění (29. 3. 2019)

Kupón: 9 %* p. a. v Základní měně, výplata  

kupónu čtvrtletně

Rozhodné dny pro 

výplatu kupónu:

29. 12. 2017, 29. 3. 2018, 29. 6. 2018, 1. 10. 2018,  

31. 12. 2018, 29. 3. 2019

Data výplaty kupónu: 8. 1. 2018, 6. 4. 2018, 9. 7. 2018, 9. 10. 2018,  

8. 1. 2019, 5. 4. 2019

Rozhodné dny pro 

Autocall:
29. 3. 2018, 29. 6. 2018, 1. 10. 2018, 31. 12. 2018 

Data splatnosti při 

Autocall:
6. 4. 2018, 9. 7. 2018, 9. 10. 2018, 8. 1. 2019

Den konečného  

ocenění:
29. 3. 2019

Den splatnosti: 5. 4. 2019

Základní měna: USD

Měna denominace: CZK

Počáteční pozorování 

Základní měny:
28. 9. 2017 v 13:15 londýnského času  
dle agentury Thomson Reuters

Pozorování Základní 

měny při Autocall:
1. 4. 2019 v 13:15 londýnského času  
dle agentury Thomson Reuters



ZDROJ PRO GRAFY: BLOOMBERG, CYRRUS

BROADCOM
Společnost Broadcom Limited je výrobce polovodičů a mikročipů. 
Původní název byl Avago Technologies, ale po akvizici společnosti 
Broadcom Corporation v roce 2016 se přejmenovala na Broadcom 
Ltd. Business se člení do čtyř oblastí: bezdrátová infrastruktura, 
bezdrátová komunikace, úschova dat a ostatní. Fúzí z roku 2016 
skokově narostly tržby o 92 % na 13,3 miliardy dolarů, letos by měl 
růst pokračovat a o dalších 32 %. Přitom ještě v roce 2013 byly 
tržby „jen“ 2,5 miliardy dolarů. Synergie z této transakce by měly 
vést ke skokovému růstu čisté marže o 10 procentních bodů na 
přibližně 40 %. 94 % analytiků podle průzkumu agentury Bloomberg  
doporučuje titul k nákupu.

Kybernetická bezpečnost je stamiliardové odvětví. Jen v období let 2015–2020 by mělo být vynaloženo na ochranu chytrých telefonů,  
počítačů a nově i na internet věcí 655 miliard dolarů s tím, že roční tempo růstu dosahuje 16 %. Pokles tempa růstu navíc nelze očekávat vzhledem  

k dynamickému nástupu internetu věcí, který stojí prakticky za celým meziročním nárůstem výdajů na kybernetickou bezpečnost.
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SYMANTEC
Symantec je třetí největší ryze IT bezpečnostní společností na 
světě s tržbami přes 5 miliard dolarů. Zaměření společnosti je v této 
oblasti široké a inklinuje více k firemnímu a vládnímu IT zabezpečení 
(59 %) v porovnání s koncovými uživateli (41 %). Hlavní nabízené 
služby jsou ochrana, správa a kontrola IT rizik. Poslední kvartální 
výsledky ukázaly na solidní tržní poptávku zejména vlivem četných 
hackerských útoků. Růst tržeb i provozní marže překonaly odhady  
a pozitivní byla také rychlá implementace nedávných akvizic 
firem Blue Coat a LifeLock. Akcie společnosti má prostor  
9,5 % do cílových cen.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
Společnost vznikla odštěpením od mateřské Hewlett Packard na 
konci roku 2015, zaměřuje se na cloudové systémy, skladování dat, 
servery či zabezpečování software i hardware pro vlastní produkty. 
Hewlett Packard Enterprise nedávno například uvedl na trh nejvyšší 
standard bezpečnosti serverů v reakci na množící se hackerské útoky 
na firmware. V letošním roce byla odštěpena divize podnikových 
služeb, což umožní společnosti výrazně snížit čistý dluh a soustředit 
se na klíčové části svého byznysu. Pozitivní je kromě vyplácené 
dividendy i probíhající program odkupu vlastních akcií, jen v prvním 
čtvrtletí jich firma z trhu stáhla na 27 milionů kusů.

ORACLE
Společnost Oracle je druhá největší softwarová firma na světě  
a globální lídr ve správě databází a ve vývoji na to navazujících  
aplikací. Důležitou součástí aplikací firmy je jejich kybernetické za-
bezpečení, na což má vyčleněnou celou jednu divizi Oracle Security. 
Vzhledem k tomu, že se Oracle zaměřuje v poslední době zejména 
na cloud, i zabezpečení směřuje tímto směrem. Pro posílení této  
divize koupila společnost Oracle firmu Palerra, která se kybernetic-
kou bezpečností zabývá. Mezi nejvýznamnější produkty společnosti 
Oracle patří také globálně rozšířený programovací jazyk Java.



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. 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. Final Terms, Základní prospekt a doplňky  
naleznete na www.goo.gl/9yKKUQ.

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz

A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í

MAREK HATLAPATKA  Brno hatlapatka@cyrrus.cz  Hlavní investiční stratég

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Manažer strukturovaných produktů

JANA GAJDOŠÍKOVÁ  Brno jana.gajdosikova@cyrrus.cz Analytik strukturovaných produktů

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

DENISA ŽUPOVÁ  Brno denisa.zupova@cyrrus.cz  

ONDŘEJ SEMERA  Praha ondrej.semera@cyrrus.cz  

INVESTUJTE CHYTŘE

https://twitter.com/cyrrus_
https://www.facebook.com/cyrrus
https://www.linkedin.com/company/cyrrus-a.s.
http://www.cyrrus.cz/

