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CERTYFIKAT GWARANTOWANY 
AKTYWNA INWESTYCJA V

 ▪ Instrument bazowy: fundusz inwestycyjny Ethna Aktiv-T

 ▪ 100 % gwarancji kapitału w terminie wykupu

 ▪ Wypata 10 kuponów w wysokości maks. 4 % każdy, uzależniona od 
wzrostu wartości funduszu w poszczególnych dniach obserwacji.

 ▪ Okres inwestycji: 5 lat z możliwością sprzedaży Certyfikatu na 
GPW przed terminem wykupu

 ▪ Szanse i ryzyka związane z produktem znajdują się na kolejnej 

PRODUKT inWeSTyCyjny z OChRONą KAPITAłu
CERTYFIKAT GWARANTOWANY1

1W rozumieniu Prospektu Podstawowego z dn. 12.05.2017 oraz Warunków Końcowych nr. 17307 z dn. 15.05.2017 Certyfikat Gwarantowany.
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Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami znajdującymi się na ostatniej stronie broszury.

Raiffeisen Centrobank AG   Certyfikat Gwarantowany Aktywna inwestycja V

GLOBALNY FuNDuSz EThNA AKTIV-T

Certyfikat Gwarantowany Aktywna Inwestycja V to rozwiązanie, które powstało z myślą 
o Klientach ceniących przede wszystkim stabilność oraz aktywne zarządzanie środkami, 
zapewniające niską zmienność inwestycji jak również  dywersyfikacje pomiędzy różne 
klasy aktywów. 

unikalną cechą Certyfikatu Gwarantowanego Aktywna Inwestycja V jest możliwość 
uzyskania w trakcie trwania inwestycji 10 kuponów, uzależnionych od zmiany wartości 
jednostki funduszu Ethna Aktiv-T, w określonych dniach obserwacji. Fundusz inwestuje w 
płynne aktywa, obligacje, akcje, instrumenty rynku pieniężnego, warranty, lokaty terminowe,  
koncentrując się głównie na rynkach europejskich oraz krajach OECD. Więcej informacji 
związanych z szansami i ryzykami jest przedstawionych na kolejnych stronach. 

ZASADy fUnKCjOnOWAniA
Potencjalny zysk dla Inwestora jest uzależniony od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa 
funduszu weryfikowany w każdym z 10 ustalonych dni obserwacji. W dniu pierwszej 
wyceny (01.06.2017 r.) określona zostaje początkowa wartość jednostki uczestnictwa 
funduszu Ethna Aktiv-T.

W każdym z 10 dni obserwacji weryfikowana jest wartość jednostki uczestnictwa funduszu. 
Jeżeli w dniu obserwacji wartość jednostki uczestnictwa jest powyżej wartości z pierwszego 
dnia wyceny wówczas Inwestorowi wypłacany jest kupon odpowiadający stopie zwrotu 
funduszu liczonej w odniesieniu do wartości z pierwszego dnia wyceny, podzielonej 
przez nr kuponu, przy czym maksymalna wartość każdego kuponu jest ograniczona do 
4% wartości nominalnej, tj. 40 zł na Certyfikat.  Jeżeli w dniu obserwacji wartość jednostki 
uczestnictwa jest równa lub poniżej wartości z pierwszego dnia wyceny, wówczas poziom 
kuponu jest równy zero (kupon nie jest wypłacany). W dniu wykupu (02.06.2022 r.) 
Inwestor otrzymuje 100 % zainwestowanego kapitału.

nAjWAŻniejSZe infORMACje
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
Gwarant* Raiffeisen Centrobank AG
ISIN AT0000A1VKF2
Wartość nominalna 1000 zł    
Cena emisyjna 1000 zł    
Opłata subskrypcyjna maks. 15 zł
Subskrypcja1 16.05.2017 – 31.05.2017
Dzień pierwszej wyceny 01.06.2017
Dzień ostatecznej wyceny 30.05.2022
Dzień wykupu 02.06.2022  
Ochrona kapitału  100 % w dniu wykupu
Waluta  PLN
Notowania GPW2

Aktualna cena www.rcb.at
Daty Obserwacji 01.12.2017, 

01.06.2018, 03.12.2018,  03.06.2019, 
02.12.2019, 02.06.2020, 01.12.2020, 
01.06.2021, 01.12.2021, 30.05.2022

Daty Wypłaty Kuponu 06.12.2017, 
06.06.2018, 06.12.2018, 06.06.2019, 

05.12.2019,  05.06.2020, 04.12.2020, 
07.06.2021,  06.12.2021, 02.06.2022  

* Raiffeisen Centrobank AG należy  
w 100 % do Raiffeisen Bank  

International AG – rating RBI: 
www.rbinternational.com/ir/ratings

1. Raiffeisen Centrobank AG zastrzega sobie wcześniejsze 
zakończenie lub przedłużenie okresu subskrypcji. 
2. Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do 
obrotu na GPW.

Inwestycja w Certyfikat Gwarantowany Aktywna Inwestycja V, daje Inwestorowi możliwość uzyskania 
10 kuponów w wysokości maksymalnie 4 % każdy, w okresie 5 lat trwania produktu. Wypłata kuponu 
uzależniona jest od stopy zwrotu funduszu Ethna Aktiv T w poszczególnych dniach obserwacji. W 
dniu wykupu Inwestor otrzymuje zwrot w wysokości 100 % zainwestowanego kapitału.

fUnDUSZ – eThnA AKTiV-T
 ▫ Fundusz powstał 16.07.2009 r. w Luksemburgu i jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych EThENEA Independent Investors S.A. z główną siedzibą w Luksemburgu
 ▫ Wartość aktywów netto funduszu wynosi 6,67 mld EuR (stan na 31.03.2017 r.)
 ▫ W inwestowaniu środków Klientów zarządzający stosują się do następujących zasad: 

 - Depozyty terminowe i rynek pieniężny – w zależności od sytuacji rynkowej fundusz może  
   ulokować do 100% aktywów.

 - Obligacje rządowe i korporacyjne – starannie wyselekcjonowane z różnych sektorów i      
krajów na podstawie reputacji, tylko z wysokim ratingiem (do 100 % aktywów).

 - Rynek akcji – ekspozycja nigdy nie może przekroczyć 49 % aktywów. Fundusz stara się    
   inwestować tylko w spółki z wysoką kapitalizacją rynkową.

 - Światowy rynek walutowy – ekspozycja nie może przekroczyć 30 % wartości portfela.

ALOKACjA PORTfeLA WG. KLAS 
AKTyWÓW

OBLIGACJE
51,33%

INNE
12,25%

AKCJE
22,04%

RYNEK 
PIENIEŻNY

14,38%

Źródło: http://www.ethenea.com, stan na kwiecień 2017 

Broszura produktowa na dzień: 15.05.2017



Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami znajdującymi się na ostatniej stronie broszury.

3. obserwacja

03.12.2018 r.
NIE

www.rcb.at

SZAnSe
 ▫ W okresie najbliższych pięciu lat Inwestorzy mają możliwość wypłaty 10 kuponów 
uzależnionych od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa funduszu Ethna Aktiv T, 
wartość każdego kuponu nie może przekroczyć 4 % wartości nominalnej 

 ▫ Certyfikat gwarantowany Aktywna Inwestycja V posiada 100 % ochronę kapitału,  
w dniu wykupu (02.06.2022 r.).

 ▫ Przed terminem wykupu Inwestorzy w każdym momencie mają możliwość 
sprzedaży certyfikatu na GPW po cenie rynkowej.

RyZyKA
 ▫ Certyfikat Gwarantowany Aktywna Inwestycja V w określonej sytuacji może nie 
wypłacić żadnego kuponu w trakcie trwania inwestycji.

 ▫ Przed dniem wykupu Certyfikat może być notowany na GPW poniżej wartości 
gwarantowanej tzn. 1000 zł, a ochrona 100 % działa tylko w dniu wykupu.

 ▫ Wypłata w terminie wykupu zależy od wypłacalności emitenta – Raiffeisen 
Centrobank AG (ryzyko emitenta) – upadłość emitenta może spowodować 
całkowitą stratę zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

Szczegółowe informacje o emitencie (m.in. o jego sytuacji finansowej) można uzyskać 
na stronie www.rcb.at lub poprzez lekturę Prospektu Podstawowego z dn. 12.05.2017 r.

OCzEKIWANy TREND RyNKOWy

hORyzONT INWESTyCyjNy

spadkowy wzrostowyboczny

≤1 roku >6 lata2-3 lata 4-5 lata

iSTOTne WSKAZÓWKi
Opisane korzyści i ryzyka należą do 
najważniejszych, ale nie jedynych 
istotnych dla danego produktu. 
Dalsze informacje można znaleźć  
w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym 
zatwierdzonym i zdeponowanym 
w austriackiej Komisji Nadzoru 
Finansowego. Dokument ten jest 
opublikowany i powszechnie dostępny na 
stronie internetowej: 
https://www.rcb.at/en/news-info/
securities-prospectus/ 
Warunki▪Finalne▪emisji▪w▪języku▪polskim
▪są▪dostępne▪na▪stronach▪internetowych 
www.rcb.at, www.r-brokers.pl

DOTyChCZASOWe nOTOWAniA

Kapitał jest chroniony wyłącznie w 
dniu wykupu w wysokości 100 % 
ceny emisyjnej Certyfikatu. Przed 
terminem wykupu może dojść 
do wahań wartości rynkowej 
Certyfikatu poniżej wartości 
nominalnej, lecz w dniu wykupu 
Inwestor otrzyma minimalnie 100 % 
ceny emisyjnej. Gwarantem ochrony 
jest Raiffeisen Centrobank AG.

Pr ice
EUR

112

116

120

124

128

132

136

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Źródło: Bloomberg, stan na kwiecień 2017 
Prosimy pamiętać, że wyniki 
rynkowe odnotowane w przeszłości 
nie mogą stanowić podstaw do 
wyciągania jakichkolwiek wniosków 
i formułowania jakichkolwiek 
prognoz odnośnie przyszłych 
wyników funduszu ani produktu. 
Podana w broszurze maksymalna 
wysokość potencjalnego zysku 
nie stanowi jego gwarancji ani 
prognozy wyniku osiągniętego 
przez produkt w przyszłości.

2. obserwacja

01.06.2018 r.

30.05.2022 r.

NIE

NIE

Cena emisyjna = 1000 zł
Wartość początkowa = wartość jednostki uczestnictwa z  
pierwszego dnia wyceny

DZIeŃ PIerwsZej 
wYceNY

01.06.2017 r.

1. obserwacja

01.12.2017 r.

Wypłata kuponu równego stopie 
zwrotu z funduszu Ethna Aktiv T w 
okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia 
pierwszej wyceny, Maks. kupon 4 %. 
Termin płatności kuponu: 06.12.2017 r.

TAK

NIE

wartość jednostki uczest-
nictwa z pierwszego dnia 

obserwacji  > wartość 
jednostki z dnia pierwszej 

wyceny

TAK

TAKwartość jednostki uczestnict-
wa z drugiego dnia obser-
wacji  > wartość jednostki z 

dnia pierwszej wyceny

TAK

TAKwartość jednostki uczestnict-
wa z trzeciego dnia obser-
wacji  > wartość jednostki z 

dnia pierwszej wyceny

TAK

Wypłata kuponu - równego stopie zwro-
tu z funduszu Ethna Aktiv T w okresie 
pierwszego roku od dnia pierwszej 
wyceny, dzielonej przez numer obser-
wacji (2), Maks. kupon 4 % Termin 
płatności kuponu: 06.06.2018 r.

Wypłata kuponu - równego stopie zwro-
tu z funduszu Ethna Aktiv T w okresie 
pierwszego 1,5 roku od dnia pierwszej 
wyceny, dzielonej przez numer obser-
wacji (3), Maks. kupon 4 %. Termin 
płatności kuponu: 06.12.2018 r.

...
...

...

wartość jednostki uczest-
nictwa z dziesiątego dnia 

obserwacji  > wartość 
jednostki z dnia pierwszej 

wyceny

TAK10. obserwacja

Emisja

Wypłata kuponu równego stopie zwrotu 
z funduszu Ethna Aktiv T w okresie 5 lat 
od dnia pierwszej wyceny, dzielonej 
przez numer obserwacji (10), Maks. 
kupon 4 %. Termin płatności kuponu: 
02.06.2022 r.

Wykup po 1000 zł za certyfikat

Wykup po 1000 zł za certyfikat

 dATA EThNA KuPoN    
oBsERWACjA oBsERWACjI sToPA zWRoTu  (Ethna stopa zwrotu/numer obserwacji)

1. obserwacja 01.12.2017 r. - 2 % 0 %       (brak wypłaty kuponu)

2. obserwacja 01.06.2018 r. + 10 % 4 %     (10 %/2=5 %, cap: 4 %)

3. obserwacja 03.12.2018 r. + 12  % 4 %   (12 %/3=4 %)

10. obserwacja 30.05.2022 r. + 25 % 2,5 %           (25 %/10=2,5 %)

... ... ... ...

Broszura produktowa na dzień: 15.05.2017



Niniejszy dokument ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi 
oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
Informacje w nim zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane 
jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży 
instrumentów finansowych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być 
podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Wszystkie produkty 
podlegają Prospektowi Podstawowemu Programu Emisji Produktów, który 
został zatwierdzony i zdeponowany w austriackiej Komisji Nadzoru 
Finansowego, w połączeniu z Warunkami ostatecznymi zdeponowanymi 
w oesterreichische Kontrollbank AG. dalsze informacje można uzyskać 
na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG: www.rcb.at oraz na 
stronie domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska s.A.: www.r-brokers.pl. 
Raiffeisen Centrobank AG podlega nadzorowi Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC), w ramach jednolitego Mechanizmu Nadzorczego 
(single supervisory Mechanism - ssM), w którego skład wchodzą 
Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe 
uczestniczących państw członkowskich (Rozporządzenie Rady (uE) nr 
1024/2013). Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są opublikowane 
na stronie Raiffeisen Centrobank AG. Raiffeisen Centrobank AG wyraźnie 
wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń w 
kwestii poprawności, dokładności i kompletności zaprezentowanych w 
tym dokumencie treści i informacji. ze względu na wahania cen w okresie 
życia produktu cena rynkowa certyfikatu może spaść poniżej 100% jego 
kursu z dnia pierwszej wyceny (cena emisyjna). Gwarancja kapitału na 
poziomie 100% wartości nominalnej jest w mocy wyłącznie w terminie 
wykupu. W okresie życia produktu cena rynkowa certyfikatu nie musi 
zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu 
bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa certyfikatu podlega 
działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, 
rating emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub 
spłata certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności 
emitenta. By uzyskać dalsze informacje prosimy zapoznać się  
z Prospektem Emisyjnym Podstawowym. 

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych lub przed zainwestowaniem 
w instrumenty finansowe, produkty inwestycyjne należy zapoznać 
się z Regulaminem oraz umową dotyczącą danego produktu/usługi 
oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie 
informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w na stronie 
internetowej www. rcb.at, www.r-brokers.pl.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami 
podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie 
opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient 
powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. 
Inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem, ani 
nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska s.A., który jest 
jedynie dystrybutorem niniejszej broszury. Niezależnie od informacji 
przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska s.A., przed zawarciem 
każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia 
jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również 
w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych 
transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w 
sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze 
swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty 
finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza 
możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji 
(włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego 
kapitału). historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji 
osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. 
Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek 
zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, 
kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych 
mających wpływ na wycenę instrumentów.

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do wybranych oddziałów 
Raiffeisen Polbank oraz na strony internetowe:
www.rcb.at www.r-brokers.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Raiffeisen Brokers: 
+48 801 11 77 77* lub +48 22 548 97 77.

lub Raiffeisen Centrobank:
+43 1 515 20 404.

Chętnie odpowiemy również na pytania przesłane za pośrednictwem e-mail:
dom.maklerski@raiffeisen.pl oraz produkte@rcb.at.

BROSZURA PRODUKTOWA   maj 2017   Raiffeisen Centrobank AG 


