15 % LADDER: BLACK FRIDAY 11/2019
Blížící se konec roku představuje pro celou řadu obchodníků nejzajímavější část z celého roku, především kvůli zvýšenému nákupnímu apetitu ze strany spotřebitelů. Vánoce a především novodobé marketingové svátky jako Black Friday nebo Cyber Monday
jsou pak pro mnohé vrcholem prodejní sezóny. Na toto období se
také zaměřují módní značky, výrobci hraček a elektroniky, kteří
v tuto dobu vydávají nové módní kolekce, aktualizují nejoblíbenější série hraček a přichází s nejnovějšími modely svých zařízení.
Není tedy divu, že tržby maloobchodních řetězců, internetových
obchodů a zábavního průmyslu dosahují v posledním čtvrtletí
roku přibližně o 30 až 40 % vyšších čísel v porovnání s ostatními
kvartály roku.
Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do akcií
předních světových společností s expozicí na vánoční nákupní
sezónu. Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice
proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi díky
své unikátní konstrukci získat výnos až 30 %, a to v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny Podkladových akcií
významných společností Ahold, Alibaba, AT&T a Best Buy.

ATRAKTIVNÍ VÝNOSOVÝ
PROFIL PRODUKTU
PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ AŽ 130 %
INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ
UŽ PO JEDNOM ROCE S 9% KUPÓNEM
INVESTICE MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ
DO CZK

15 % LADDER BLACK FRIDAY 11/2019 má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální zhodnocení v podobě
výplaty výnosu ve výši až 15 % p. a. Kupón závisející na výkonnosti Podkladových akcií bude vyplacen při splatnosti produktu.
Zároveň certifikát poskytuje 90% garanci investovaného kapitálu a měnové zajištění do CZK. Doba splatnosti certifikátu je
stanovena na 24 měsíců, certifikát však lze prodat i před Dnem splatnosti.
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FUNKCIONALITA
Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její
Počáteční hodnotou.
Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkon
nosti vyšší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi
vyplacen 15% kupón.
Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkon
ností vyšší než 105 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investoro
vi vyplacen 30% kupón.
Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí
z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií (Ahold, Alibaba,
AT&T a Best Buy). Jestliže je v Den finálního ocenění:
a) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi
vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
b) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je
investorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.
Autocall: K 30. 12. 2020 dojde k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši 109 % jeho Nominální hodnoty
(Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nachází nad 100 % své Počáteční hodnoty.
V případě předčasného splacení nemá investor nárok na vyplace
ní případných dalších kupónů.

CHAR AK TERISTIK A
15 % LADDER: BLACK FRIDAY 11/2019
Emitent:

(Fitch BBB-/ JRC BBB+)

ISIN:

CH0506332102

Typ certifikátu:

Ladder certifikát

Den emise:

14. 11. 2019

Nominální hodnota
jednoho certifikátu:

1 000 CZK

Upisovací období:

Do 20. 12. 2019; 16:00 hod.

Kapitálová ochrana:

90 % kapitálové garance

Podkladové akcie:
(označení dle
Bloombergu)

Ahold (AD NA)

V ÝHODY
- Investice je navázána na akcie významných

Alibaba (BABA UN)
AT&T (T UN)

společností s atraktivním růstovým potenciálem.

- Unikátní konstrukce produktu, díky níž je možné získat

Best Buy (BBY UN)

zhodnocení až 15 % p. a.

- 90% kapitálová garance.

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

Počáteční hodnota:

Zavírací cena akcií ze dne 20. 12. 2019

Pozorování:

Pouze v Den finálního ocenění (20. 12. 2021)

Podmíněný kupón:

Až 15 % p. a.* dle výkonnosti
Podkladových akcií

Rozhodný den
pro Autocall:

21. 12. 2020

Den splatnosti
při Autocall:

30. 12. 2020

- Cena certifikátu stanovená Emitentem závisí na tržních

Rozhodný den pro
výplatu finálního
kupónu:

20. 12. 2021

- Seznamte se prosím s důležitými upozorněními

Den výplaty
finálního kupónu:

27. 12. 2021

Den finálního
ocenění:

20. 12. 2021

Den splatnosti:

27. 12. 2021

Měna:

CZK

- Investice měnově zajištěná do CZK, investor tedy
nepodstupuje měnové riziko.

- Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.

- Krátká doba splatnosti.

CO MUSÍTE VĚDĚT (RIZIK A)
- V Den finálního ocenění může být konečná cena certifikátu
i pod Emisním kurzem (viz část Funkcionalita).

- Výše vyplaceného kupónu je podmíněna výkonností

Podkladových akcií. Maximální výnos plynoucí z držby
certifikátu je omezen na 15 % p. a., i pokud mají všechny
Podkladové akcie vyšší výkonnost.
podmínkách, jako je například cena Podkladových akcií,
volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi Podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní riziko Emitenta.
na poslední straně dokumentu.

KLÍČOVÉ INFORMACE
- Klíčové informace pro investory, Modelové scénáře nákladů,

Ceník služeb,Konečné podmínky, Základní prospekt emitenta
a Dodatky naleznete na www.bit.ly/2rM0r8V.

*před zdaněním

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI
Výkonnost nejslabší
Podkladové akcie

V ÝPL ATNÍ PROFIL PRODUK TU
KE SPL ATNOSTI (GR AFICK Y )

Výkonnost Ladder
certifikátu (2 roky)

Scénář 1

méně než -10 %

-10 %

Scénář 2

od -10 % do +5 %

15 %

Scénář 3

+5 % a více

30 %

Výnos ve splatnosti
130 %

115 %

Výplatní proﬁl
(ke splatnosti)

100 %

Podklad s nejnižší
výkoností ke splatnosti

90 %
90 %
Počáteční
hodnoty

105 %
Počáteční
hodnoty

PODKL ADOVÉ AKCIE
AHOLD

ALIBABA

Belgicko-holandská společnost Koninklijke Ahold Delhaize vznikla roku 2016 spojením společností Ahold a Delhaize Group. V současnosti se jedná o jednu z největších maloobchodních společností v Evropě s dosahem až do USA. Z celkového počtu více jak
6 700 obchodních míst po celém světě je přibližně 2 000 právě
ve Spojených státech. V České republice působí prostřednictvím
sítě supermarketů Albert, která je největší na našem území. Ahold
v současnosti nejvíce těží ze spojení s Delhaize, které přineslo od
roku 2016 růst čistého zisku o téměř 70 % až na hodnotu 1,9 mld.
EUR, především úsporou nákladů díky synergiím. Hlavní prioritu
pro budoucí vývoj vidí Ahold v rozšíření své online nabídky, kde by
podle svých plánů chtěl dosáhnout tržeb až 5 mld. EUR do konce
roku 2020, a to především formou dovážek objednaného zboží až
ke dveřím zákazníka.

Alibaba je největší čínský internetový prodejce se záběrem i do
technologií či finančních služeb. V domovské Číně je naprosto
dominantním hráčem, ovšem stále s velkým potenciálem pro
růst. Potenciál pro společnost tvoří také trhy na západě – v Evropě a USA, na kterých získává zákazníky především velmi nízkými
náklady na doručení. Tržby rostou ročním tempem okolo 40 %
a v loňském roce dosáhly hodnoty 56,2 mld. USD. Čistá zisková
marže se pohybuje na úrovni 44 %. Hlavní sektor zájmu pro společnost nadále zůstává internetový prodej, který tvoří více než
80 % tržeb společnosti. Mimo to se však společnost stále více
zaměřuje také na odvětví cloud computingu a internetových médií. Podle analytického koncensu agentury Bloomberg poskytuje
akcie prostor k růstu o dalších 20 % a k nákupu ji doporučuje 98 %
zúčastněných analytiků.

AT&T

BEST BUY

AT&T je americkou mediální společností, která propojuje ve svých
službách špičkový obsah, přímý vztah ke spotřebitelům, reklamní technologie a vysokorychlostní sítě. Společnost aktuálně těží
z nedávno dokončené akvizice společnosti Time Warner, nyní vystupující pod názvem WarnerMedia, která spojuje klíčové prvky
definující moderní mediální společnost. Tím se AT&T stalo vlastníky světově proslulých mediálních značek, těžících mimo jiné
z reklamy, která ve svátečním období nabývá na intenzitě. Mezi ty
nejznámější patří např. HBO, Warner Bros, CNN nebo DC Comics.
V současnosti stále drží pozici největší komunikační společnosti
na světě s tržbami převyšující 170 mld. USD. Zaznamenala 34
po sobě jdoucích let růst dividendy a v žebříčku Fortune 500 jí
patřila za rok 2018 devátá příčka dle celkových tržeb. Dlouhodobě
se AT&T daří navyšovat výnosy s průměrným meziročním
tempem růstu o 4 %.

Tato americká společnost, založená již v šedesátých letech, je
známým maloobchodním prodejcem spotřební elektroniky a zábavního softwaru. V nabídce nalezneme produkty renomovaných
světových značek od Apple přes Samsung až po Sony. Společnost působí převážně na trhu v USA, kde generuje více než 90 %
svých tržeb a zaujímá tržní podíl přes 20 %, dále pak v Kanadě
nebo Mexiku. Se svou sítí 1700 kamenných poboček a rozsáhlým
internetovým obchodem patří k největším prodejcům spotřební
elektroniky. Kromě prodeje se společnost také zaměřuje prostřednictvím svých dceřiných společností jako například Geek
Squad také na poskytování služeb svým klientům, jako je technická podpora, konfigurace a instalace zakoupených zařízení.
Období Vánoc je pro společnost klíčové, kdy generuje přibližně
35 % svých celoročních tržeb, které se pro příští rok odhadují na
43,5 mld. USD.
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Analytik strukturovaných produktů
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TRADING & SALES

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.
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.
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 | www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka

