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VÝPOČET VÝNOSU
Skupina UniCredit vytvořila a spravuje index HVB Health Care Risk
Control 7 Index (dále též „Referenční index“). Hodnota Referenčního
indexu se odvíjí od indexu STOXX Europe 600 Health Care Price
EUR (dále též „Podkladový index“), ve kterém je zastoupeno
40 nejvýznamnějších farmaceutických a zdravotnických společností
z Evropy. Závislost Referenčního indexu na vývoji Podkladového
indexu se může měnit podle volatility (kolísavosti) hodnoty
Podkladového indexu. Výsledný výnos strukturovaného dluhopisu
odpovídá skutečné výkonnosti Referenčního indexu, na které klient
participuje 50 %. Skutečná výkonnost Referenčního indexu je rovna
podílu závěrečné hodnoty Referenčního indexu ze dne 22. 4. 2022
a jeho úvodní hodnoty k datu emise minus 1.

Uvedené strukturované dluhopisy vydává UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., jako samostatnou emisi. Prospekt emise,
obsahující emisní podmínky strukturovaných dluhopisů, byl schválen
ČNB a uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
Strukturované dluhopisy jsou v průběhu doby platnosti podrobeny
vlivům trhů (např. vývoj hodnoty akcií, volatilita, úroková míra
apod.), jejich kurzy se nepohybují nebo pouze zřídka pohybují
přesně podle způsobu stanovení referenční sazby (jak je stanoveno
v emisních podmínkách). Způsob stanovení referenční sazby platí
pouze ke dni konečné splatnosti dluhopisu. Potenciálním investorům
doporučujeme zmíněný dokument řádně prostudovat.
Tento dokument není investičním doporučením. Některé vlastnosti
uvedených strukturovaných dluhopisů jsou standardními vlastnostmi
všech dluhopisů.
Návratnost vložených prostředků do strukturovaného dluhopisu
není zaručena a předpokládané či možné výnosy ze strukturovaného
dluhopisu nejsou zaručené. Může dojít ke ztrátě ve výši rozdílu
prodejní ceny a nominální hodnoty strukturovaného dluhopisu.
Návratnost finančních prostředků může být ovlivněna schopností
emitenta dostát svým závazkům. V krajním případě může hrozit
i ztráta celé investice. Jedná se o cenný papír na majitele, na který se
nevztahuje pojištění vkladů.
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Investujte do rostoucího odvětví.
Získáte potenciál vyššího
výnosu i garanci návratnosti
investované částky.

UCB strukturovaný dluhopis HEALTH CARE 102/2022

Vydělávejte na růstu společností ve zdravotnictví s garancí, že o investovanou částku nepřijdete.
Proč investovat do zdravotní péče?
Léky a zdravotní péči lidé
potřebují stále více. Výsledky
farmaceutických firem jsou proto
stabilní a méně podléhají tržním
výkyvům.
Navíc…
Populace stárne. Průměrná délka
života se od roku 1990 zvýšila
o sedm let a předpokládá se,
že v roce 2030 stoupne počet lidí
nad 60 let o půl miliardy.
Populace roste. Za 15 let stoupne počet lidí na Zemi přibližně
o 1 mld. a s ním i počet uživatelů léků a zdravotní péče asi o 14 %.
Rozmáhají se chronické choroby. 41 mil. dětí do 5 let trpí nadváhou.
235 mil. lidí trápí astma a každý druhý Američan má alergii.
Zdravotní péče není zatím dostupná pro všechny. Třetina
obyvatelstva zejména v rozvojových zemích k ní nemá přístup,
což představuje velký potenciál pro farmaceutické firmy.

Co získáte?

Základní parametry dluhopisu

1  Garanci návratnosti investované částky a podíl na
zhodnocení akcií nejvýznamnějších evropských
farmaceutických firem.

2  Okamžitý přístup ke svým penězům. Dluhopis můžete
kdykoliv bez výstupních poplatků odprodat za aktuální
tržní cenu.

3 3 % p. a. v rámci Programu DUET PLUS na
jednorázovém tříměsíčním termínovaném vkladu
vedeném v CZK nebo v EUR, pokud stejnou částku
investujete do dluhopisu.
Teoretické scénáře zhodnocení strukturovaného dluhopisu

Název: UCB strukturovaný dluhopis HEALTH CARE 102/2022
ISIN

CZ0003704504

Nominální hodnota

1 Kč

Prodejní cena

102 %

Minimální návratnost

100 % nominální hodnoty ke dni
konečné splatnosti strukturovaného
dluhopisu

Maximální možné zhodnocení

neomezeno

Podkladové aktivum

HVB Health Care Risk Control 7 Index
(dále též „Index“)

Participace na výkonnosti Indexu

50 %

Minimální výše investice

30 000 Kč

Měna

Kč

Upisovací období

16. 3. 2016 – 28. 4. 2016

Investovaná
částka

Vstupní
cena

Vložená
částka

Výnos při
splatnosti

Vyplacená
částka

Zhodnocení

Pesimistický
scénář

100 000 Kč

102 %

102 000 Kč

0%

100 000 Kč

−2 000 Kč

Datum emise

29. 4. 2016

Průměrný
scénář

100 000 Kč

102 %

102 000 Kč

17,05 %

117 050 Kč

15 050 Kč

Splatnost dluhopisu

29. 4. 2022

Optimistický
scénář

100 000 Kč

102 %

102 000 Kč

34,76 %

134 760 Kč

32 760 Kč

Poplatek banky při nákupu
a při zpětném prodeji dluhopisu

0 Kč

