Bonusový certifikát 9 % Billionaire Performer USD
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat
fixní výnos 18 % za 2 roky. K datu splatnosti
získá investor nárok na splacení 100 % vloženého
kapitálu za předpokladu, že žádná z akcií nebude
v den splatnosti o 40 % a více pod Počáteční cenou
ze dne úvodního ocenění certifikátu.
Nabízený certifikát je ideálním řešením pro investory
vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném
zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Podkladovým
aktivem certifikátu je koš akcií společností, které si do
svých portfolií zařadili úspěšní investoři Warren Buffett
a George Soros – General Motors, Micron Technology,
Moody´s a USG.

PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ 118 %
VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ
OCHRANNÁ BARIÉRA NASTAVENA NA 60 %
SLEDOVÁNÍ POUZE V DEN SPLATNOSTI
2-LETÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ
INVESTICE DO ATRAKTIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ
V USD

9 % Billionaire Performer USD certifikát tak nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty
fixního výnosu ve výši 9 % p.a.. Kupón je vyplácen pololetně ve výši 4,5 %. Ochranná Bariéra je nastavena
na 60 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Bariéry probíhá pouze v den splatnosti.

Očekávaný trend

Investiční horizont
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Funkcionalita
Investor obdrží každé pololetí Fixní kupón ve výši
4,5 % (9 % p.a.). Pro určení výše konečné výplaty plynoucí
z produktu ke splatnosti je důležitá výkonnost čtyř akcií
(General Motors, Micron Technology, Moody´s a USG).
Pokud v den splatnosti nebude žádnou z akcií dotčena ani
proražena úroveň ochranné Bariéry (39,99 % bezpečností
zóna), získá investor ke splatnosti celkem 100 % vloženého
kapitálu, plus garantovaný výnos ve formě pravidelných
kupónů. Dojde-li v den splatnosti k proražení zmíněné
Bariéry, investor participuje 1:1 na vývoji podkladové akcie
s nejnižší výkonností. Výplata Fixního kupónu tím není
dotčena.

Charakteristika
9 % Billionaire Performer USD
Emitent

BNP Paribas

ISIN

XS1083601788

Období

2 roky (2. 10. 2014 – 3. 10. 2016)

První valuta

2. 10. 2014

Emisní kurz

100 USD

Náš příslib

Upisovací období

25. 9. 2014; 16:00 hod.

•

Atraktivní Fixní kupón vyplacený pololetně ve výši
4,5 % (9 % p.a.). Bezpečnostní zóna na úrovni 39,99 %.

Kapitálová ochrana

•

Kapitálová ochrana ve výši 100 % v případě,
že v den splatnosti nepoklesla žádná z akcií na nebo
pod ochrannou Bariéru.

Ochrana kapitálu ve splatnosti
platí pouze v případě, že žádná
akcie z koše neprorazila v den
splatnosti Bariéru

Bariéra

60 % uzavíracího kurzu ze dne
25. 9. 2014
Bezpečnostní zóna 39,99 %

Podkladové aktivum

General Motors Co
US37045V1008

Váš užitek
•

Bezpečnostní zóna ve výši 39,99 %, na kterou je vázána
podmíněná 100% ochrana vloženého kapitálu k datu
splatnosti.

•

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

•

Krátká doba splatnosti – 2 roky.

Micron Technology
US5951121038
Moody´s Corp
US6153691059

Co musíte vědět (rizika)
•

•

Při proražení Bariéry není nárok na 100% ochranu
kapitálu. K datu splatnosti může být konečná cena i pod
Emisním kurzem (viz. část Funkcionalita).
Cena na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je například cena podkladových
aktiv, volatilita, tržní úrokové sazby a korelace mezi
podkladovými akciemi. Investor akceptuje kreditní
riziko emitenta BNP Paribas.

•

Maximální výnos plynoucí z držby certifikátu je omezen
na 9 % p.a. i pokud mají všechny akcie vyšší výkonnost.

•

Investice není měnově zajištěna do CZK.

•

Seznamte se prosím s důležitými upozorněními na
poslední straně.

USG Corp
US9032934054
Počáteční hodnota

Uzavírací cena akcií
ze dne 25. 9. 2014

Pozorování

Pouze v den splatnosti
(26. 9. 2016)

Fixní kupón

vyplácena pololetně
4,5 % (9 %* p.a.)
(1. 4. 2015, 2. 10. 2015, 4. 4. 2016, 3. 10. 2016)

Měna

USD

* před zdaněním

Billionaire Performer – investujte s nejznámějšími miliardáři světa
Warren Buffett a George Soros jsou extratřídou mezi světovými investory. Od podlahy se propracovali
mezi multimiliardáře. Společnost Berkshire Hathaway, kterou Warren Buffett založil a v níž má 38% podíl,
rostla v posledních 20 letech téměř dvojnásobným tempem v porovnání s indexem S&P a aktuálně má hodnotu
335 miliard dolarů. Cena jedné akcie překročila 200 tisíc dolarů! Fond George Sorose je jedním z největších hedgových
fondů na světě a spravuje 28 miliard dolarů. Jmění samotného Sorose činí 26 miliard dolarů. Z těchto čísel je patrné,
že jejich investiční týmy patří mezi světovou špičku.

General Motors
General Motors je mezinárodní korporace, která patří
k největším výrobcům automobilů na světě. V současnosti pro
GM pracuje více než 212 tis. zaměstnanců na 6 kontinentech
světa. Do výrobního portfolia firmy patří například vozy
značky Chevrolet, Cadillac či Opel. Jeden z nejbohatších lidí
planety, Warren Buffett, do této společnosti vkládá velkou
důvěru. To dokazuje prostřednictvím své investiční skupiny
Berkshire Hathaway, přes niž během druhého čtvrtletí
letošního roku nakoupil 3 milióny akcií General Motors,
čímž navýšil počet do té doby držených akcií této firmy
o 10 %. GM v roce 2013 dosáhla tržeb ve výši 155,5 mld. USD
a čistého zisku 5,3 mld. USD. Pro rok 2014 se dle dat agentury
Bloomberg odhaduje mírný růst tržeb na 157 miliard USD.

v USD; sledované období 4 roky

Moody´s Corporation
Společnost Moody´s Corporation nazývaná zkráceně
Moody´s je mateřskou společností Moody´s Investors
Service a Moody´s Analytics. Moody´s Investors Service
stanovuje kreditní rating prostřednictvím vyhodnocení
finanční kondice dané společnosti. Moody´s Analytics nabízí
analytický software, ekonomické analýzy a konzultace
v oblasti řízení firemních finančních rizik. Moody’s za
rok 2013 vykázala celkové tržby na úrovni 3 mld. USD
a čistý zisk na 804 mil. USD. Dle agentury Bloomberg by
přitom letošní tržby měly vykázat zhruba 10% meziroční
nárůst, který by měl pokračovat i v roce 2015. Společnost
zaměstnává přibližně 9 500 lidí a je přítomna v 33 zemích
světa. Největším akcionářem této společnosti je investiční
fond Berskshire Hathaway, který ovládá takřka 12 % akcií
firmy v celkové tržní hodnotě přes 2 mld. USD.

v USD; sledované období 5 roků

USG Corporation
USG Corporation prostřednictvím svých dceřiných
společností vyrábí a distribuuje stavební materiál. Společnost
disponuje širokým spektrem výrobků pro užití v nových
obytných i firemních prostorech, dále pro opravy a remodelaci,
neboli přestavbu nemovitostí. Jádrem byznysu společnosti
USG jsou dvě klíčové divize, a sice North American Gypsum
a Worldwide Ceilings. Společnost North American Gypsum
vyrábí a prodává sádry a příbuzné produkty ve Spojených
státech, Kanadě a Mexiku. WorldWide Ceilings se zabývá
výrobou stavebního materiálu využívaného při budování
stropních konstrukcí a to zejména na trhu Severní Ameriky.
I v této společnosti má dominantní podíl společnost založena
a řízena Warrenem Buffettem, tedy Berkshire Hathaway.
Jde o 30% podíl v hodnotě přes 1,2 mld. USD.

v USD; sledované období 5 roků

Micron Technology
Micron Technology prostřednictvím svých dceřiných
společností vyvíjí a prodává technologicky pokročilé
paměťové čipy označované jako DRAM a SRAM, Flash disky
a další polovodičové komponenty a paměťové moduly.
Společnost je na trhu více než 35 let a pracuje pro ni více
než 30 tis. zaměstnanců. Micron Technology za fiskální
rok 2013 vykázal tržby na úrovni 9 mld. USD a pro příští
fiskální rok se dle dat Bloombergu předpokládá rapidní
navýšení na 16,2 mld. USD. V této společnosti má svůj podíl
i fond jednoho z nejznámějších světových finančníků, který
proslul svým měnovým útokem na britskou libru počátkem
devadesátých let, na němž vydělal přes miliardu dolarů.
Řeč je o Sorosovi a jeho fondu Soros Fund Management.

v USD; sledované období 5 roků

zdroj: Bloomberg, Cyrrus; 1. 9. 2014

Výplatní profil ve splatnosti
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60% ochranná
bariéra proražena

Závěrečná úroveň akcie
s nejnižší výkonností
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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 Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. 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 i emitent důrazně doporučují
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. 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 společnosti. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona,
majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami. Kompletní informace
o funkcionalitě produktu získáte v Prospektu emitenta na http://www.cyrrus.cz/uploads/Inf_povinnost/XS1083601788.pdf.
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