Technologie každodenního života
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Technologie zpříjemňující
každodenní život nás všech
Než jste přečetli nadpis, 70 000 lidí něco vygooglilo. Takový počet vyhledávání totiž proběhne každou vteřinu.
Na Amazonu, jednom z největších internetových obchodů na světě, nakoupí každý měsíc 98 milionů uživatelů. V roce
2022 vlastní asi jedna miliarda lidí po celém světě iPhone, což je o 5,48 % více než loni. Kvůli pandemii covid-19 se
počet uživatelů, kteří denně volají přes Microsoft Teams, během roku 2021 zdvojnásobil a dosáhl na neuvěřitelných
145 milionů denně.
Mnoho obrovských, téměř až nepředstavitelných čísel. Vsadíme se, že i vy využíváte pravidelně produkty společností jako je Apple, Microsoft, Amazon nebo Alphabet. Tak proč se nezačít podílet na jejich růstu? Využijte jejich
investiční potenciál a všechny výhody, které vám produkt Duo-Safe nabízí.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

––––––
MŮŽETE ZÍSK AT V ÝNOS A Ž 14 % ROČNĚ.
Vyplácení probíhá kvartálně, každé 3 měsíce tedy můžete získat 3,5% kupon.

Tento produkt v sobě nese čtyři Podkladová aktiva

Modelový příklad vývoje Podkladových aktiv
1. Na začátku se zafixuje
Počáteční hodnota
Podkladového aktiva
na 100 %.

Výkonnost
Podkladových
aktiv

3. Co když některé z Podkladových
aktiv skončilo na nebo pod hranicí
70 %? Pak je tu funkce MEMORY.*

2. Každé tři měsíce pozorujeme výkonnost Podkladových
aktiv. Pokud jsou všechna Podkladová aktiva nad
70 % své Počáteční hodnoty, je vám vyplacen kupon.

Podkladové aktivum 1
110 %
Podkladové aktivum 2

100 %

Čas
Podkladové aktivum 3
Podkladové aktivum 4

4. Byla naplněna podmínka
pro vyplacení. Obdržíte
aktuální i všechny
doposud zadržené
kupony.

70 %
Kapitálová bariéra

Začátek
investice

1. rozhodný den
pro výplatu kuponu

2. rozhodný den
pro výplatu kuponu

3. rozhodný den
pro výplatu kuponu

4. rozhodný den
pro výplatu kuponu

Co je MEMORY funkce?
Produkt si neúspěch zapamatuje a když bude při jakémkoli dalším pozorování naplněna
podmínka pro vyplacení, obdržíte aktuální i všechny dosud nevyplacené kupony.

4. rozhodný den
pro výplatu
kuponu
a 2. pozorování
předčasného
splacení

Rozhodný den
pro výplatu
kuponu

––––––
CO OVLIVŇUJE V ÝPL ATU K APITÁLU?
Po celou dobu investice hodnota Podkladových aktiv může jakkoli pohybovat a na váš investovaný kapitál
to nemá žádný vliv. Klíčový je pro nás pouze den 2. 12. 2024, kdy dochází k finálnímu pozorování. Sleduje se
výkonnost Podkladových aktiv vůči Bariéře a Star úrovni.

Kapitálová
bariéra na 70 %
Podkladová aktiva mohou
klesnout až o 29,99 %, ale
vy přesto získáte zpět celý
investovaný kapitál.

Star úroveň
Pokud některá Podkladová
aktiva klesnou o více než
30 %, stačí, aby alespoň
jedno z nich vzrostlo o více
než 10 % oproti Počáteční
hodnotě a získáte zpět celý
investovaný kapitál.

Výkonnost
Podkladových aktiv

110 %
100 %

70 %

Star
úroveň
Čas

Žádná Podkladová aktiva
neprorazila bariéru, získáte
zpět celý investovaný
kapitál.

Bariéra

Výkonnost
Podkladových aktiv

110 %
100 %

70 %

Star
úroveň
Čas

Některá Podkladová aktiva
prorazila bariéru, ale alespoň
jedno z nich vzrostlo nad
Star úroveň, získáte zpět
celý investovaný kapitál.

Bariéra

Výkonnost
Podkladových aktiv

110 %
100 %

70 %

Star
úroveň
Čas

Některá Podkladová
aktiva prorazila bariéru
a žádné nevzrostlo nad
Star úroveň, získáte zpět
investovaný kapitál v poměru
1 : 1 k nejméně výkonnému
Podkladovému aktivu.

Bariéra

Může produkt skončit dříve než za dva roky? Ano!
Pokud po roce od počátku investice budou všechna Podkladová aktiva nad 100 % své Počáteční hodnoty, investice skončí
a bude investorům vyplacen celý kapitál.
Pokud ne, investice pokračuje a může být předčasně ukončena později za mírnějších podmínek. Hodnota pro předčasné splacení
se snižuje při každém pozorování o 7,5 % – po 15 měsících 92,5 %, po 18 měsících 85 % a po 21 měsících 77,5 % Počáteční hodnoty.

––––––
CHAR AK TERISTIK A PRODUK TU
Vše, co o investici potřebujete vědět, v jedné krásné tabulce.

Základní informace o produktu
14 % Duo-Safe: Technologie každodenního
života 11/2022

Co byste měli vědět,
než začnete?

Emitent:

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch,
St Peter Port, Guernsey

Konečná cena produktu ve splatnosti se může

(Fitch BBB-/ JRC BBB+)

nacházet pod Emisním kurzem, tedy pod 100 %.

Maximální výnos plynoucí z držby produktu je omezen
na 14 % p. a.*, a to i pokud mají všechna
aktiva vyšší výkonnost.

Emitent stanovuje cenu produktu v návaznosti na tržní

ISIN:

CH1171819241

Typ produktu:

Duo-Safe

Den emise:

9. 12. 2022

Nominální hodnota:

10 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 30. 11. 2022, 16:00 hod.

Podkladová aktiva:

Alphabet (GOOGL UQ)
Amazon.com (AMZN UQ)
Apple (AAPL UQ)
Microsoft (MSFT UQ)

(označení dle Bloombergu)

podmínky. Investor akceptuje kreditní riziko Emitenta.
Počáteční hodnota:

Uzavírací cena Podkladových aktiv
ze dne 30. 11. 2022

Nezapomeňte se seznámit s důležitými upozorněními

Star úroveň:

110 % Počáteční hodnoty

na poslední straně dokumentu.

Den finálního
ocenění:

2. 12. 2024

Den splatnosti:

9. 12. 2024

Měna:

CZK
* Před zdaněním

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory a Prospekt emitenta: www.bit.ly/3SaHKC3.

––––––
DŮLEŽITÁ DATA
Konec Upisovacího období
a Datum fixace
Počáteční hodnoty
30. 11. 2022

9. 12. 2022

Den splatnosti
2. 3. 2023

5. 9. 2023

2. 6. 2023

4. 3. 2024

4. 12. 2023

3. 9. 2024

3. 6. 2024

9. 12. 2024

2. 12. 2024
Den finálního ocenění

Den emise

Rozhodné dny pro výplatu kuponů

Rozhodné dny pro výplatu kuponu
a pozorování předčasného splacení

––––––
JAK Á JSOU PODKL ADOVÁ AK TIVA?
Investujte do technologií, které ovlivňují náš každodenní život!

Alphabet
(GOOGL UQ)
Společnost Alphabet Inc. je americký technologický konglomerát.
Alphabet Inc. je v současnosti především mateřskou společností Googlu, ale také několika dalších firem jako Nest, která se zabývá vývojem chytrých domácích spotřebičů, X Development, která se
zabývá výzkumem nových technologií jako samořiditelná auta nebo
brýle Google Glass, a v neposlední řadě také společnost Calico,
která se zabývá výzkumem v oblasti zdravotnictví, biotechnologie a stárnutí. Alphabet je jednou z největších a nejhodnotnějších
společností na světě. Zisk před zdaněním by za letošní rok měl přesáhnout 80 miliard dolarů. Společnost také očekává znatelné navyšování marží v příštích letech. Hrubá marže v loňském roce dosahovala 57 % a v příštím roce by se měla dle odhadů dostat na 67 %.

Amazon.com
(AMZN UQ)
Americká firma Amazon je jedním z nejstarších, nejinovativnějších
a největších internetových obchodů na světě. Společnost, pověstná výraznými investicemi a zaváděním nových revolučních služeb, je
stále větší hrozbou pro tradiční kamenné obchody. Díky své úspěšné expanzi na pole cloudových služeb začíná konkurovat i známým
technologickým gigantům. V loňském roce se podařilo navýšit tržby o více než 20 % na astronomických 470 miliard dolarů, v letošním
roce by se již mělo jednat o 522 miliard. Amazon by navíc díky neutuchajícímu zájmu Američanů o nákupy z pohodlí domova neměl
ve svém tempu polevit ani v následujících letech. Na příští rok plánuje společnost dosáhnout tržeb přesahujících 600 miliard dolarů. Firma může navíc využít své rozsáhlé zákaznické základny, která
i díky službě Amazon Prime čítá přes 200 milionů uživatelů. V příštích letech společnost plánuje dosáhnout zvýšení marží, což výrazně podpoří ziskovost.
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Apple
(AAPL UQ)
Americká společnost Apple patří k nejznámějším firmám na světě.
Společnost se soustředí na vývoj, výrobu a prodej telefonů, počítačů
a souvisejícího softwaru. Produkty jako iPhone, MacBook nebo iPad
není třeba představovat. Právě prodeje mobilů tvoří více než polovinu
všech příjmů. Kromě hardwaru se v posledních letech vyvíjí i poskytování služeb jako je iTunes, Apple Pay či Apple TV+. Poslední zprávy hovoří o tom, že díky pokroku ve vývoji technologií pro autonomní vozy plánuje Apple v roce 2024 zahájit výrobu automobilů, které
budou využívat vlastní bateriové články. Přední světová organizace
v oblasti oceňování značek a strategií Brand Finance označila Apple
za nejhodnotnější světovou značku a ohodnotila ji na 355,1 mld. USD
(o 35 % více než loni). V roce 2018 byl Apple první společností, která
překonala hranici bilionu dolarů tržní kapitalizace. V posledním kvartálu letošního roku společnost zaznamenala tržby přesahující 82 miliard USD. Upravený čistý zisk překonal 19 miliard USD.

Microsoft
(MSFT UQ)
Microsoft je softwarový gigant, který je největším globálním poskytovatelem softwaru a je známý především díky operačnímu systému
Windows. Kromě toho je společnost také výrobcem druhé nejrozšířenější herní konzole na světě – Xboxu. Aktuální roční tržby dosahují
téměř 200 miliard USD a dlouhodobě rostou více než 10% tempem.
Za růstem v posledních letech stojí zejména strategie firmy se zaměřením na poskytování cloudových služeb a také přetrvávající obliba OS Windows a kancelářského balíku Office. Microsoft klade velký důraz na etické a environmentální standardy. Několik let za sebou
se mu úspěšné daří snižovat uhlíkovou stopu.
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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.

