
CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK
Investiční certifikát CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK umožňuje 
investorovi participovat na vývoji vybraných akcií z vyspělých 
akciových trhů USA a Evropy. Podkladem certifikátu je dynamické 
portfolio blue-chip akcií vybrané analytickým týmem CYRRUS 
a schválené investičním výborem naší společnosti složeným  
z nejzkušenějších analytiků a makléřů. Do portfolia jsou zařazovány 
jen burzovně obchodované akcie velkých a dlouhodobě 
ziskových společností vykazujících stabilní růst a pravidelně 
vyplácejících dividendy.

Díky konstrukci certifikátu je možné investovat s vysokým  
stupněm diverzifikace bez ohledu na celkový objem investované-
ho kapitálu. Další výhodou tohoto certifikátu je měnové zajištění, 
které na denní bázi chrání investora proti fluktuacím měnových 
kurzů, a pravidelný kupón vyplácený dvakrát ročně vždy v červnu 
a v prosinci.

Garantem splacení investičního certifikátu CYRRUS DIVIDEND 
INDEX CZK je francouzská banka Société Générale, jeden  
z největších emitentů investičních certifikátů na světě a majoritní 
vlastník stálice českého kapitálového trhu Komerční banky. 
Nabízený certifikát je vhodným řešením pro investory vyhledávající 
participaci na široce diverzifikovaném portfoliu světových  
blue-chip akcií s měnovým zajištěním do CZK. Tento produkt 
je také vhodným doplňkem pro portfolia investičních nástrojů  
s pravidelně vypláceným výnosem.

PRVNÍ AKTIVNĚ ŘÍZENÝ CERTIFIKÁT 
SVÉHO DRUHU NA ČESKÉM TRHU

PARTICIPACE NA VÝVOJI TRŽNÍ  
CENY V YBRANÝCH BLUE-CHIP AKCIÍ 
BEZ OHRANIČENÍ

PRAVIDELNÝ KUPÓN  S V ÝPLATOU 
DVAKRÁT ROČNĚ

MOŽNOST PRODEJE  V PRŮBĚHU  
ŽIVOTA PRODUKTU

MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÝ DO CZK

OČEKÁVANÝ TREND

KLESAJÍCÍ ROSTOUCÍBOČNÍ
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FUNKCIONALITA
Pořizovací cena certifikátu, kterou investor hradí emitentovi, vždy 
odpovídá aktuální tržní ceně certifikátu, která se zpravidla liší od 
nominální hodnoty certifikátu. Během existence certifikátu se jeho 
tržní cena vyvíjí v závislosti na výkonnosti podkladového portfolia, 
které je permanentně analytickým týmem společnosti CYRRUS  
a investičním výborem společnosti CYRRUS analyzováno a v případě 
potřeby adekvátně upravováno.

Vzhledem ke konstrukci certifikátu není ohraničen maximální výnos, 
certifikát však neposkytuje žádnou kapitálovou ochranu.

Dividendy plynoucí z podkladových akcií nejsou držitelům certifikátu 
vypláceny, ale stávají se součástí podkladových aktiv certifikátu a jsou 
dále reinvestovány a ovlivňují tak přímo tržní cenu certifikátu.

Certifikát je možno každý obchodní den prodat zpět emitentovi za 
tržní cenu nebo jej držet do Dne splatnosti, respektive do Dne finálního 
ocenění, kdy proběhne vypořádání dle aktuálních tržních hodnot 
podkladových aktiv certifikátu.

Kupón: Investorovi, který drží certifikát v Rozhodný den pro výplatu 
kupónu, vzniká nárok na výplatu kupónu ve výši 1,5 % nominální 
hodnoty certifikátu.

NABÍZÍME
 - Investice do diverzifikovaného portfolia blue-chip akcií.

 - Aktivní řízení podkladového portfolia investičním výborem  
a analytickým oddělením CYRRUS.

VÁŠ UŽITEK
 - Fixní kupón vyplácený pololetně.

 - Participace na pohybu hodnoty podkladových aktiv bez ohraničení.

 - Denní obchodování a likvidita během života produktu garantovaná 
emitentem dle emisních podmínek.

 - Doba splatnosti maximálně 60 měsíců.

 - Investice je měnově zajištěna do CZK.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIKA)
U certifikátu CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK není garantovaná 
ochrana kapitálu. V Den finálního ocenění může být konečná cena 
certifikátu i pod Emisním kurzem (viz. část Funkcionalita). Cena 
certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách jako je 
zejména cena podkladových aktiv. Investor akceptuje kreditní riziko 
garanta emise Société Générale (rating S&P – A, Moody′s – A2).

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními na poslední straně.

KLÍČOVÉ INFORMACE
Klíčové informace pro investory, modelové scénáře nákladů, ceník 
služeb, Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta a dodatky 
naleznete na www.goo.gl/gZ162C.

CHARAKTERISTIKA 
CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK

Emitent Société Générale Issuer

ISIN XS1289634211

Období 60 měsíců

(25. 1. 2016 – 25. 1. 2021)

Datum emise 25. 1. 2016

Emisní kurz 1000 CZK

Nominální hodnota 1000 CZK

Podkladové aktivum Viz část Podkladové portfolio

Počáteční hodnota Uzavírací cena podkladových

akcií ze dne 22. 1. 2016

Maximální výnos Neohraničen

Fixní kupón 1,5 % (3,0 % p. a.)* nominální

hodnoty certifikátu, výplata

kupónu pololetně

Rozhodné dny pro 

výplatu kupónu:

1. 6. 2016; 1. 12. 2016; 1. 6. 2017;

1. 12. 2017; 1. 6. 2018; 3. 12. 2018;

3. 6. 2019; 2. 12. 2019; 1. 6. 2020;

1. 12. 2020

Kapitálová ochrana Bez ochrany

Den finálního ocenění 13. 1. 2021

Den splatnosti 25. 1. 2021

Měna CZK

Vstupní poplatek 2 %

Management fee 0,19 %/měsíc

JAK JSME VYBÍRALI 
Prvním krokem procesu výběru podkladových aktiv byl screening akcií z prestižních indexů S&P 500 a Stoxx Europe 600 pomocí filtru, 
který obsahoval požadované hodnoty vybraných ukazatelů fundamentální analýzy (např. ukazatele ziskovosti a rentability, zadluženosti  
a volatility). Na takto selektovanou množinu akcií byla následně aplikována simulace Value at Risk (VaR). Tou prošlo více než 180 000 
různých kombinací portfolií s cílem identifikovat portfolia s nejpříznivějším poměrem potenciálního výnosu a rizika. Nejlepší varianty byly 
následně posouzeny analytickým týmem CYRRUS a bylo vybráno portfolio, které se v momentě emise stalo podkladovým pro certifikát  
CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK. Vybrané podkladové portfolio akcií bude analytickým týmem společnosti CYRRUS permanentně analyzováno 
a v případě potřeby adekvátně upravováno.

*   před zdaněním



HISTORICKÁ VÝKONNOST PORTFOLIA A BENCHMARKU*

*   Složení portfolia k datu emise. Benchmark je tvořen průměrem výkonnosti indexů
     DAX , SPX , UKX , SMI a PX váženým dle zastoupení jednotlivých měn v portfoliu.
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SLOŽENÍ CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK K DATU EMISE
PODKLADOVÁ AKCIE TICKER VÁHA V PORTFOLIU

Nike Inc NKE UN 4 %

PepsiCo Inc PEP UN 4 %

Deutsche Post AG DPW GY 4 %

JPMorgan Chase & Co JPM UN 4 %

Apple Inc AAPL UW 4 %

Johnson & Johnson JNJ UN 4 %

Boeing Co/The BA UN 4 %

Microsoft Corp MSFT UW 4 %

Koninklijke Ahold NV AH NA 4 %

Honeywell International Inc HON UN 4 %

BAE Systems PLC BA/LN 4 %

Bouygues SA EN FP 4 %

GlaxoSmithKline PLC GSK LN 4 %

AstraZeneca PLC AZN LN 4 %

Vodafone Group PLC VOD LN 4 %

Zurich Insurance Group AG ZURN VX 4 %

Allianz SE ALV GY 4 %

AT&T Inc T UN 4 %

Royal Dutch Shell PLC RDSA NA 4 %

Telefonica SA TEF SQ 4 %

Komerční banka, a. s. KOMB CK 4 %

HSBC Holdings PLC HSBA LN 4 %

Philip Morris International Inc PM UN 4 %

British American Tobacco PLC BATS LN 4 %

Engie SA ENGI FP 4 %

*   Během života certifikátu se může podkladové portfolio měnit.  

Aktuální složení podkladového portfolia k nahlédnutí na https://www.topcertifikaty.cz/amc, popř. v rozšířeném dokumentu  
k CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK, kde jsou také podrobně představeny jednotlivé společnosti.



 

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. 

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

TOMÁŠ MENČÍK  Brno mencik@cyrrus.cz          Manažer strukturovaných produktů

JIŘÍ ŠIMARA   Brno simara@cyrrus.cz  Portfolio manažer

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/

