Neohrožení
9 0% O CH R A N A K A P ITÁ LU A V Ý N OS A Ž 30 %

Z každé krize vede cesta
A my v posledních týdnech prožíváme krizi ohromnou. Jistě vnímáte situaci
na východě Evropy a napjatě ji sledujete. My také. A když se na ni
díváme čistě z pohledu investorů, vidíme jen jednu cestu.
Nepanikařit, ba naopak – investovat do NEOHROŽENÝCH firem.
Odpoutejte se od Evropy a přesměrujte svůj kapitál do nezasažených území, jako je Amerika nebo neutrální Švýcarsko.
Vyhledávejte dlouhodobé megatrendy, které jsou dávno nastoleny, a nic na tom nezmění ani válečný konflikt.
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Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

––––––
JAK TO FUNGUJE?
Neznáte ještě základní funkcionalitu Lock-In Ladder certifikátu?
Zde vám ji představíme. Ať vám nic důležitého neunikne.

Od výnosu 30 % vás dělí jen pár kroků
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Na počátku investice máte garantováno, že ať se děje cokoli,
vždy získáte zpátky 90 % investovaného kapitálu. Nemusíte se
tedy bát, že vás bouřlivá doba připraví o vaše prostředky. Pokud
nedojde ke kreditnímu selhání emitenta/ručitele.

Po roce dochází k pozorování Lock-In úrovně. Sledujeme vývoj
hodnoty Podkladového indexu oproti jeho Počáteční hodnotě. Když bude jeho hodnota vyšší nebo rovna 105 %, dojde
k uzamčení. A vy už máte jisté, že ať se trhy pohnou jakýmkoli
směrem, získáte minimálně 105 % investovaného kapitálu, pokud nedojde ke kreditnímu selhání emitenta/ručitele.
K uzamčení může dojít i v okamžiku, kdy hodnota Podkladového indexu dosáhne 110 %, 115 %, 120 %, 125 % nebo 130 %
Počáteční hodnoty.

Každého dalšího půl roku dochází opět k pozorováním Lock-In
úrovně. Vy už si můžete jen přilepšit, pod uzamčenou hodnotu
jít nemůžete. Postupně se tak může stát, že se vaše investice
stane 130% garantem.

130

––––––
VAŠE INVESTICE V ČASE
S námi přesně víte, co se kdy bude dít.
Žádná nevyžádaná překvapení.

DATUM FIX ACE POČÁTEČNÍ HODNOT Y

16. 5. 2022

Začátek investice
23. 5. 2022

ROZHODNÉ DNY PRO
POZOROVÁNÍ LOCK-IN ÚROVNĚ

16. 5. 2023; 16. 11. 2023;
16. 5. 2024; 18. 11. 2024;
19. 5. 2025

DEN FINÁLNÍHO POZOROVÁNÍ

19. 5. 2025

Získáte zpět 90–130 %
investovaného kapitálu podle toho,
jaká je aktuální hodnota
Podkladového indexu.

Získáte nejvyšší uzamčenou
Lock-In úroveň. Super!

NE

HODNOTA
PODKLADOVÉHO INDEXU

UZAMČENÍ LOCK-IN
ÚROVNĚ

≥105 %*

105 %

≥110 %*

110 %

≥115 %*

115 %

≥120 %*

120 %

≥125 %*

125 %

≥130 %*

130 %

DOŠLO V PRŮBĚHU CERTIFIKÁTU
K UZAMČENÍ LOCK-IN ÚROVNĚ?

NE
ANO

JE AKTUÁLNÍ HODNOTA
PODKLADOVÉHO INDEXU VYŠŠÍ
NEŽ NEJVYŠŠÍ UZAMČENÁ
LOCK-IN ÚROVEŇ?

Paráda!

ANO

Získáte výnos roven aktuální
hodnotě Podkladového indexu,
maximálně však 130 %.

Ukončení certifikátu
a výplata příslušné hodnoty
26. 5. 2025

* Vztahuje se k Počáteční hodnotě Podkladového indexu.

––––––
MODELOV Ý PŘÍKL AD
Jak by to mohlo probíhat?

Modelový příklad vývoje Podkladového indexu
130% Úroveň CAP

4. V dalším období začal Podkladový

130 %

index růst, překonal hodnotu 120 %,
a tak došlo k jejímu uzamknutí.

Dosažená Lock-in úroveň
2. Po roce dochází k pozorování Lock-In

120 %

úrovně: Podkladový index překonal 110 %,
a tak byla tato hodnota uzamknuta.

Dosažená Lock-in úroveň
110 %

5. Poté Podkladový index klesal
3. Během dalšího půl roku Podkladový

100%

a v Den finálního pozorování

index klesl pod Počáteční hodnotu.

byl na 105 %. Investoři ovšem

Investoři ovšem nemají důvod

získají 120 % – tedy hodnotu,

hodnota Podkladového

k obavám, protože už mají

která byla předtím uzamknuta.

indexu na 100 %.

zaručenou návratnost 110 %.

1. Na začátku se zafixuje počáteční

90 %
1. pozorování
16. 5. 2023

2. pozorování
16. 11. 2023

3. pozorování
16. 5. 2024

4. pozorování
18. 11. 2024

5. pozorování
(Den finálního pozorování)
19. 5. 2025

90% Kapitálová ochrana

––––––
JAK BY SI STEJNÁ INVESTICE VEDL A V MINULOSTI?
Jak vidíte, naše další certifikáty Lock-In Ladder si vedou velmi dobře. Jeden je aktuálně uzamčený na 126 %, druhý na 123 %.
Tyto investice končí až za rok, ale investoři už teď ví, že výnos 26 % nebo 23 % mají v kapse. Pokud nedojde ke kreditnímu selhání
emitenta/ručitele. Výnosy těchto dvou certifikátů ale nezaručují, že takový výnos bude mít i aktuálně nabízený Lock-In Ladder:
Neohrožení 5/2022. Proto certifikát obsahuje kapitálovou garanci, která dokáže efektivně ochránit 90 % vašeho kapitálu. Neriskujte.

Jak si vedou obdobné Lock-In Ladder certifikáty našich klientů
Název
Lock-In Ladder:
Hodnotové tituly 2/2020
Lock-In Ladder:
Hodnotové tituly 3/2020

ISIN

Emise

Splatnost

XS2067748942

2. 4. 2020

3. 4. 2023

XS2075528104

7. 5. 2020

9. 5. 2023

Aktuálně uzamčená

Podklad

Lock-In úroveň

Solactive European
Deep Value Index
Solactive European
Deep Value Index

126 %

123 %

Data k 16. 3. 2022; Zdroj: CYRRUS, a. s.

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

Index zaměřený na
světové megatrendy
Naše společnost neustále směřuje dopředu. Měníme se my, mění se naše děti, mění se celkové trendy. Tento Podkladový index s přesným názvem MSCI WORLD IMI SELECT TREND ACCELERATORS INDEX - PR EUR je sestaven tak, aby všechny tyto
změny reflektoval. Tyto megatrendy jsou hnací silou globálních trhů a jsou v naší společnosti tak hluboko zakořeněné, že s jejich pozicí nehnou žádné krátkodobé výkyvy, a dokonce ani aktuální situace na východě Evropy. Rozsáhlé sociální, ekonomické, politické, environmentální a technologické změny, které se s těmito trendy pojí, nás ovlivní na mnoho desetiletí dopředu.

Index se zaměřuje na šest hlavních sektorů:

genomika

chytrá
města

stárnutí
populace

disruptivní
technologie

internetové
inovace

mileniálové

Index je konstruován a spravován přední americkou finanční společností MSCI a tvoří jej 50 firem, které splňují přísná kritéria daná zaměřením indexu. Dopad megatrendů se odráží na rostoucích cenách akcií, které jsou součástí indexu. V grafu níže
se můžete podívat, jak se indexu v posledních letech dařilo. Všimněte si silné růstové tendence. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Vývoj hodnoty indexu MXWOTAPE
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Sledované období 10 let

Zdroj: CYRRUS a.s., Bloomberg

––––––
CHAR AK TERISTIK A CERTIFIK ÁTU
Vše, co o investici potřebujete vědět, v jedné přehledné tabulce.

Co byste měli vědět,
než začnete?

Základní informace o certifikátu
Lock-In Ladder: Neohrožení 5/2022
Emitent:

BNP Paribas Issuance B.V.
(S&P's A+)

V Den finálního pozorování může být konečná
cena certifikátu i pod Emisním kurzem,

Ručitel:

(S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A+)

viz část Funkcionalita.

Cena certifikátu na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je například cena Podkladového
indexu, implikovaná volatilita a tržní úrokové
sazby. Investor akceptuje kreditní riziko

BNP Paribas

ISIN:

XS2358500796

Den emise:

23. 5. 2022

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Emisní kurz:

100 %

Upisovací období:

Do 16. 5. 2022; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

90% kapitálová garance

Podkladový index:

MSCI World IMI Select Trend
Accelerators Index – PR EUR
(MXWOTAPE Index)

Emitenta, popř. Ručitele.

Všechny uváděné výnosy jsou výnosy před zdaněním.

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními
na poslední straně dokumentu.

(označení dle Bloombergu)

Chcete se dozvědět více?
Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře
nákladů, Ceník služeb, Prospekt a Termsheet najdete
zde: www.bit.ly/3IDktns.

Počáteční hodnota:

Zavírací cena Podkladového indexu
ze dne 16. 5. 2022

Úroveň CAP:

130 % Počáteční hodnoty

Rozhodné dny pro
pozorování Lock-In
úrovně:

16. 5. 2023; 16. 11. 2023; 16. 5. 2024;
18. 11. 2024; 19. 5. 2025

Lock-In úrovně:

105 %; 110 %; 115 %; 120 %; 125 %; 130 %

Den finálního
pozorování:

19. 5. 2025

Den splatnosti:

26. 5. 2025

Měna:

CZK

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

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 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.

