Budiž voda
INVESTICE S GARANCÍ A VÝNOSEM
AŽ 30 % ZA TŘI ROKY

Od padesátých let se spotřeba
vody ztrojnásobila
Na planetě je stále více lidí, zvyšuje se jejich úroveň bohatství, mění se stravovací návyky, stále
probíhá urbanizace a roste poptávka průmyslu. Voda ale na stromech neroste. Právě proto se
očekává, že celosvětové zásoby vody se budou více a více tenčit.
Investujte do společností, které podporují udržitelný koloběh vody a získejte výnos až 30 %
za tři roky s garancí návratu nejméně 95 % kapitálu, ať trhy propadnou jakkoli.
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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.

Neutrální scénář
Pokud Podkladové aktivum klesne, ne však
o více než o 5 %, dojde k výplatě 100 %
investovaných prostředků.

Ideální scénář

Ochranný scénář

Stačí, aby Podkladové aktivum zůstalo
alespoň na své Počáteční hodnotě
a investor získá výnos 30 %.

Jak přesně bude investice
probíhat v čase?
To zjistíte v diagramu níže.
Jasně a přehledně.

Investor má garantováno, že nazpět
obdrží 95 % investovaného kapitálu,
ať se na trzích děje cokoli.

DATUM FIX ACE POČÁTEČNÍ HODNOT Y

23. 9. 2022

Začátek investice
30. 9. 2022

Výnos

VÝKONNOST
VÝSLEDEK
PODKLADOVÉHO AKTIVA CERTIFIKÁTU

(ve Splatnosti)

130 %

DEN FINÁLNÍHO
OCENĚNÍ

24. 9. 2025

alespoň 0 %

130 %

Výplatní profil
(ve Splatnosti)

od 0 % (vyjma)
do –5 % (včetně)

100 %
Výkonnost
Podkladového
indexu

100 %
95 %

méně než –5 %

95 %

Ukončení certifikátu
a výplata peněžních prostředků
k 1. 10. 2025

95 %
Počáteční
hodnoty

100 %
Počáteční
hodnoty
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CELOSVĚTOVÁ SPOTŘEBA VODY
V roce 1950 byla roční spotřeba vody 1,22 bilionu m3, ale v roce 2014 už čtyři biliony m3.
OECD předpovídá, že pokud bude poptávka po vodě růst podobným tempem, celosvětová
spotřeba vody v roce 2050 dosáhne šesti bilionů m3.

Globální spotřeba sladké vody
v dlouhodobém horizontu
Spotřeba vody závratně roste. Jak rychle? Za posledních 100 let vzrostla čtyřikrát, za posledních padesát let třikrát.
Nabízí se otázka: Bude dostatek vody i pro příští generace?

Spotřeba vody v letech 1901–2014

Odběry vody podle odvětví, 1960–2014
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Jak je vyhodnocován přínos jednotlivých
společností k udržení čisté vody?
Pro tyto účely vznikl index SWRS (Sustainable Water Revenue Score), který ukazuje, jaké společnosti aktivně přispívají k řešení
vodní krize. Při výpočtu je kladen důraz na to, kolik procent příjmů společnosti pochází z produktů, služeb nebo projektů, které:

2
1

se snaží řešit nedostatek
vody nebo její kvalitu,

minimalizují a monitorují současné
využívání vody a zvyšování poptávky,

3

4
zlepšují kvalitu
dodávek vody,

zlepšují
dostupnost vody.
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K TERÉ SPOLEČNOSTI JSOU Z AŘ A ZENY DO INDEXU?
Index obsahuje 30 společností, jejichž oblasti podnikání podléhají
několikanásobné kontrole.

Kontroverzní činnosti: Vyloučení

Univerzum akcií

společností zapojených do kon-

Udržitelné zacházení

troverzních činností a ponechání

s vodou: výběr 30 nejlepších

akcií s potenciálním přechodem

akcií s nejvyšším indexem

Reinvestice 100 %

na nízkouhlíkové technologie.

SWRS.

dividend

Vážení a rebalancování

MSCI World Sustainable

ESG: Vyloučení

Likvidita: Ponechání

firem, které nesplňují

akcií společností, které

Water Select 30

ESG parametry (kri-

mají průměrnou denní

5% Decrement Index

téria pro udržitelné

obchodní hodnotu vyšší

investování).

než 10 milionů EUR.

O jaké firmy konkrétně jde?
V indexu jsou zastoupené společnosti z různých oblastí vodohospodářství – výrobci materiálů, distributoři, ale i společnosti zabývající
se čištěním vod, jako například francouzská společnost Suez, která už od 19. století čistí a recykluje vodu. V současnosti zajišťuje bezpečnou pitnou vodu pro 66 milionů lidí. Společnost Ecolab je aktivní v oblasti hygieny a prevence infekcí, čímž pomáhá zajistit ochranu
lidí a důležitých zdrojů. Finská společnost Wärtsilä vyrábí a opravuje energetické zdroje a další zařízení v námořním sektoru. Zaměřuje
se například na výrobu motorů a na vodní systémy pro hospodaření s balastní vodou. Španělská společnost Ferrovial zase podniká
v oblasti ekologických inovací v automobilové a letecké dopravě. Také provozuje čističky vody a odsolovací zařízení v Evropě a USA.

Geografické rozložení

Sektorové rozložení

Švédsko; 3 %
Kanada; 2 %
Finsko; 2 %
Spojené království; 24 %

Spotřební sektor cyklický; 3 %

Spojené státy; 24 %

Energie; 2 %

Německo; 4 %

Průmysl; 58 %

Dánsko; 4 %

Materiály; 24 %

Španělsko; 5 %

Utility; 13 %

Švýcarsko; 8 %
Francie; 8 %
Japonsko; 16 %
Zdroj: Informační materiály MSCI World Sustainable Water Select 30 5% Decrement Index

––––––
JAK SE INDEXU DAŘÍ?
Podívejte se na historická data.

Proč investovat do indexu právě teď?
Tabulka níže ukazuje, že index od března 2020, kdy se vzpamatovával z covidového propadu, až do konce roku 2021 konstantně rostl. Nyní došlo k mírnému poklesu. Vám navíc stačí, aby index zůstal na své počáteční hodnotě a získáte výnos 30 %.
Využijte této příležitosti.

Vývoj hodnoty indexu MXWOWAT5 za posledních 5 let
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Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Zdroj: Bloomberg

Jaká je šance na úspěch?
Provedli jsme analýzu s využitím historických dat Podkladového
indexu za posledních 8 let. Z celkového počtu 66 pozorování vyplývá, že:

Počet pozorování
Nominál (95 %); 16

- v 10 případech by certifikát vyplatil
100 % investovaného kapitálu,
- ve 40 případech by byl vyplacen kupon ve výši 30 %,
- v 16 případech zafungovala kapitálová garance
a investorům by bylo vyplaceno 95 % kapitálu,
i když by index jakkoli propadl.
Průměrné zhodnocení Garant certifikátu by za posledních 8 let
bylo 16,97 %. Pro úplnost dodáváme, že tato analýza byla provedena na základě historických dat Podkladového indexu. Nezapomeňte, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Počet pozorování
Kupon (130 %); 40

Počet pozorování
Nominál (100 %); 10

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: Budiž voda 9/2022
Emitent:

Goldman Sachs Finance Corp
International

Ručitel:

The Goldman Sachs Group

Všechny uvedené výnosy jsou výnosy před zdaněním.
(S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)

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

ISIN:

XS2114037646

Typ certifikátu:

Garant certifikát

Den emise:

30. 9. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 23. 9. 2022; 16:00 hod.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 23. 9. 2022

Měna:

CZK

Podkladové aktivum

MSCI World Sustainable Water
Select 30 5% Decrement Index
(MXWOWAT5 Index)

z tohoto certifikátu jako investor získat, je 10 % 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):

Den finálního
ocenění:

24. 9. 2025

Den Splatnosti:

1. 10. 2025

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory a Prospekt
Emitenta najdete zde: www.bit.ly/3ABZtN9.

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

ANNA PÍCHOVÁ

Brno

anna.pichova@cyrrus.cz

Vedoucí analytického oddělení

JIŘÍ MAYER

Brno

jiri.mayer@cyrrus.cz

Portfolio manažer

TRADING & SALES
MICHAL PŘIKRYL

Praha

prikryl@cyrrus.cz

PŘEMYSL PLAČEK

Brno

premysl.placek@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 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, podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů, platné znění ceníku a VOP a modelové
scénáře nákladů naleznete na internetových stránkách společnosti v sekci O nás (www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty). 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.

