Výnos až 30 %
s obnovitelnými zdroji
S

T R O J I T O U

O C H R A N O U

„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“
Citát slavného amerického ekonoma, filosofa managementu a spisovatele Petera Druckera, ukazuje na to, že na
lepší budoucnosti musíme pracovat už teď. A přesně na této myšlence stojí i firmy zaměřující se na obnovitelné
zdroje. A proto roste jejich obliba.
Řeč je například o společnosti Enphase Energy, která chytře a efektivně spojuje výrobu, skladování a správu solární energie. Další takovou společností je Enel, největší elektrárenská společnost v Itálii, či SolarEdge, lídr v oblasti
inteligentních energetických technologií. Nesmíme opomenout ani firmu s tradicí od roku 1945 – Vestas Wind
Systems, dánského výrobce a prodejce větrných turbín.
Neopomenutelnou výhodou certifikátu je unikátní funkcionalita Duo-Safe Premium, která umožňuje získat výnos
až 10 % ročně a zajišťuje pro investici hned trojitou ochranu ve formě Kapitálové bariéry, Star úrovně a Druhé šance
(viz dále).
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.
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JAK TO FUNGUJE?
Duo-Safe neboli dvojitá ochrana je vhodný pro konzervativnější investory.
Pravidelně přináší kupon, obsahuje čtyři akcie a tři funkce ochraňující vaše finance.
V čem to přesně spočívá?

Duo-Safe Premium certifikát vs. Podkladová aktiva
ke Dni splatnosti po dvou letech
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Výplata z certifikátu

110 %

Maximální výplata 120 % investovaného kapitálu
v podobě nominální hodnoty a kuponových plateb
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Výkonnost Podkladových aktiv

Kuponové výnosy
1.

Pokud ani jedno ze čtyř Podkladových aktiv nebude
v Rozhodný den pro výplatu kuponu o více jak 35 % pod
svojí Počáteční hodnotou, získáte kupon ve výši 2,5 %
(10 % p. a.) Nominální hodnoty. Kupon může být vyplacen vždy jednou za tři měsíce. Konkrétní data najdete na
další stránce.
Nejsou splněny podmínky pro výplatu kuponu? Nevadí.
Certifikát si to zapamatuje a jakmile budou naplněny,
budou vám vyplaceny zpětně i všechny kupony, které
vyplaceny nebyly.

Autocall neboli předčasné splacení
2.

Od května 2022 může každé čtvrtletí dojít i k předčasnému splacení certifikátu, pokud se budou hodnoty všech čtyř Podkladových aktiv v Rozhodný den pro
Autocall nacházet na nebo nad 100 % jejich Počáteční
hodnoty. V takovém případě vám bude vyplaceno
100 % Nominální hodnoty zpět. V případě předčasného
splacení nemá investor nárok na vyplacení dalších kuponů za neuběhlá celá čtvrtletí.

Investovaný kapitál
3.

Nedojde-li k předčasnému splacení, je pro určení výše
konečné výplaty plynoucí z certifikátu ve splatnosti důležitá výkonnost čtyř Podkladových aktiv. Pokud v Den
finálního ocenění uzavřou všechna Podkladová aktiva
na nebo nad 65 % Počáteční hodnoty nebo alespoň jedna uzavře na nebo nad 110 % Počáteční hodnoty, získá
investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnos ve formě vyplacených kuponů. V případě, že by nedošlo ke splnění žádné z těchto podmínek, dojde k aktivaci funkce Druhá šance.

Druhá šance
4.

Aby investor zbytečně netratil, přichází Druhá šance.
Ta je klíčová v případě, že certifikát nenaplní podmínky pro své ukončení v Den finálního ocenění. Díky Druhé
šanci je automaticky prodloužen o 12 měsíců. Pokud
v Den finálního ocenění (Druhá šance) uzavřou všechna Podkladová aktiva na nebo nad 65 % Počáteční hodnoty, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus dodatečný výnos ve formě vyplacených kuponů.
V opačném případě investor participuje 1 : 1 na vývoji Podkladového aktiva s nejnižší výkonností, a to až do
výše 28 % Počáteční hodnoty.

––––––
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.

Na konci každého uplynulého
čtvrtletí dochází k pozorování
hodnot Podkladových aktiv. Při
splnění příslušných podmínek je
pak kupon Emitentem vyplacen
a v co možná nejkratší době
připsán na majetkový účet
u společnosti CYRRUS.

V Den emise certifikát vzniká,
Nahrání pokynu a následný

je připsán na Vaše portfolio

nákup certifikátu.

a je možné jej obchodovat
na sekundárním trhu.

Po dvou letech
(pokud nedojde k předčasnému
ukončení) dojde k pozorování

Ve Splatnosti dojde k odebrání

výkonnosti jednotlivých Podkladových

Konečný výsledek certifikátu

aktiv. V případě splnění podmínek bude

je odvozen od Podkladového

certifikátu z portfolia a následně

certifikát ukončen, v opačném

aktiva s nejnižší výkonností.

k připsání prostředků na váš účet.

případě dojde k prodloužení
splatnosti o rok s funkcí
Druhá šance.
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ROZHODNÉ DNY PRO V ÝPL ATU KUPONŮ / AUTOCALL
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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?
- Možnost získat atraktivní čtvrtletní kupon
ve výši 2,5 % (10 % p. a.).*
- Podmíněná ochrana investice při poklesu

Základní informace o certifikátu
10 % Duo-Safe Premium:
Sluneční Energie 8/2021
Emitent:

(S&P's A+)

Podkladových aktiv až o 35 %.
- Investice je měnově zajištěna do CZK,

Garant:

investor tak nenese měnové riziko.
- Denní obchodování a likvidita během života produktu

BNP Paribas Issuance B.V.

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

ISIN:

XS2288506756

Typ certifikátu:

Duo-Safe Premium

Den emise:

24. 8. 2021

poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
- Inovativní funkcionalita Druhá šance, která umožní
prodloužení investičního horizontu v případě
nepříznivých tržních podmínek.

Co byste měli vědět,
než začnete? (Rizika)

Nominální hodnota 1 000 CZK
jednoho certifikátu:
Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 17. 8. 2021, 16:00 hod.

- Konečná cena certifikátu ve splatnosti se může nacházet
pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.
- Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu
je omezen na 10 % p. a., a to i v případě, že mají
všechna aktiva vyšší výkonnost.

Počáteční hodnota: Uzavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 17. 8. 2021
Star úroveň:

110 % Počáteční hodnoty

Den finálního
ocenění:

17. 8. 2023

Den splatnosti:

24. 8. 2023

Den finálního
ocenění
(Druhá šance):

19. 8. 2024

Den splatnosti
(Druhá šance):

26. 8. 2024

Měna:

CZK

- 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, Prospekt a Termsheet najdete
zde: www.bit.ly/3A9Rox6.

* před zdaněním

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

Canadian Solar
(CSIQ UW)
Canadian Solar je významným hráčem na poli solární energie již od
roku 2001. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu solárních modulů jak pro rezidenční použití, tak pro využití v průmyslu. Mezi nabízenými produkty najdeme mimo jiné systémy sloužící k výrobě
energie pro elektromobily nebo střešní solární panely pro rekreační
objekty. Přestože je většina výrobních kapacit společnosti situována
v Kanadě a Číně, nejvýznamnějším odbytištěm je Evropa, která generuje přibližně 80 % tržeb společnosti. Ty v posledních letech pravidelně překonávají hranici 3 mld. USD a pro rok 2021 se očekává, že
by se poprvé v historií vyšplhaly nad hranici 5 mld. USD.

Enphase
Energy Inc
(ENPH UQ)
Americká technologická společnost ze severu Kalifornie navrhuje a vyrábí solární energetické systémy s cílem zvýšení produktivity a spolehlivosti solárních modulů. Enphase Energy dodává all-in-one solární panelová řešení pro domácnosti i pro komerční využití,
zejména v USA a Kanadě. Společnost přinesla revoluci v solární
energii díky své technologii mikroinvertorů. Tuto technologii již distribuovala mezi 20 milionů koncových uživatelů a Enphase systémů bylo nasazeno více než 895 000 ve více než 125 zemích. Historie
společnosti se datuje od března 2006 a s akciemi se začalo obchodovat na americké burze NASDAQ o šest let později. Výnosy společnosti za 1Q 2021 vzrostly o 14 % ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku v návaznosti na silnou celosvětovou poptávku po
solární energii.
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Americká společnost First Solar patří mezi nejvýznamnější výrobce solárních technologií na světě. Hlavním produktem jsou fotovoltaické panely, které využívají především technologie CdTe, jež
umožňuje značně snížit výrobní náklady. Kromě toho společnost
nabízí servis a údržbu již instalovaných solárních modulů, a to především svým průmyslovým partnerům. Primárním trhem jsou pro
First Solar Spojené státy americké, ze kterých pochází přibližně 70 %
tržeb. Hlavním cílem společnosti pro následující období je zajistit
udržitelný rozvoj fotovoltaických elektráren na vhodných místech
po celém světě, kde by mohla solární energie konkurovat konvenčním způsobům výroby.

60

SolarEdge
Technologies Inc
(SEDG UW)
Izraelský poskytovatel optimalizací solární energie a fotovoltaických
monitorovacích systémů. Pro maximalizaci výkonu a snížení nákladů
využívají vlastní technologii DC invertoru a monitorovacích systému pro fotovoltaická pole. Produkty společnosti jsou instalovány ve
více než 70 zemích. SolarEdge byla založena v roce 2006 a na americkou burzu cenných papírů NASDAQ vstoupila na počátku roku
2015. Společnost zažila raketový růst výnosů za poslední roky. Mezi
roky 2013 a 2014 došlo ke zdvojnásobení tržeb z 79 na 133 milionu
USD. V loňském roce výnosy společnosti dosáhly 1,46 miliardy USD
s čistým ziskem 141 milionu USD.

70

50
40
30
20

v USD, sledované období 5 let

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

400
350
300
250
200
150
100
50
0

v USD, sledované období od IPO

zdroj: CYRRUS, Bloomberg

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 seznámení 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. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.
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.
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

