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Inwestycja na zdrowie III
Produkt Inwestycyjny 
Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany1 

1 … W rozumieniu Prospektu Podstawowego z dn. 12.05.2016 r. oraz Warunków Końcowych nr 11670 z dnia 26.07.2016 r. Certyfikat Gwarantowany typu Winner z Limitem Górnym.

Instrument bazowy: koszyk akcji globalnych spółek z sektora medycznego
105% ochrony kapitału w terminie wykupu
100% udziału we wzroście wartości koszyka akcji do poziomu 30%. Wzrost akcji 
każdej spółki z koszyka ograniczony górnym limitem w wysokości 130% ceny 
początkowej
Okres inwestycji: 5 lat z możliwością sprzedaży certyfikatu na gpw przed 
terminem wykupu
Szanse i ryzyka związane z produktem znajdują się na kolejnej stronie



Wzrostowy Potencjał Spółek z Sektora Medycznego
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Wartość certyfikatu opiera się o koszyk akcji 10 międzynarodowych spółek 
zajmujących się zarówno produkcją lekarstw i szczepionek, środków do 
pielęgnacji zdrowia, jak i świadczeniem usług na szeroko pojętym rynku 
medycznym (włączając rynek urządzeń medycznych i diagnostycznych).

Inwestycja na zdrowie III to produkt dla Inwestorów, którzy oczekują 
dalszego wzrostu wartości spółek z sektora medycznego wchodzących w 
skład koszyka, ale obawiają się możliwych korekt cen ich akcji w okresie 
najbliższych pięciu lat. Więcej informacji związanych z szansami i ryzykami 
jest przedstawionych na kolejnych stronach.

Składowe koszyka akcji

Zasady funkcjonowania
Potencjalny zysk dla Inwestora zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 10 
spółek. W dniu pierwszej wyceny (31.08.2016 r.) określony zostaje kurs 
początkowy akcji dziesięciu spółek wchodzących w skład koszyka (kurs 
zamknięcia). Na koniec inwestycji stopa zwrotu obliczana jest według 
kursów zamknięcia akcji poszczególnych spółek z dnia ostatecznej wyceny 
(30.08.2021 r.), z tym że stopa zwrotu z akcji pojedynczej spółki używana do 
obliczenia stopy zwrotu z całego koszyka ograniczona jest limitem górnym 
tzw. cap w wysokości 30%.

Inwestycja w certyfikat strukturyzowany RCB – Inwestycja na Zdrowie III, daje Inwestorowi możliwość uzyskania stopy zwrotu 
na poziomie maksymalnie 30% za okres 5 lat. W przypadku, gdy stopa zwrotu koszyka 10 akcji jest ujemna Inwestor w dniu 
wykupu otrzymuje zwrot w wysokości 105% zainwestowanego kapitału (wyłączając opłatę subskrypcyjną).

Emitent
ISIN
Wartość nominalna
Cena emisyjna
Opłata subskrypcyjna
Min. wielkość zapisu
Subskrypcja1

Dzień pierwszej wyceny
Dzień ostatecznej wyceny
Dzień wykupu
Ochrona kapitału
Wartość 
gwarantowana
Współczynnik udziału
Kwota wykupu

Notowania
Aktualna cena

Raiffeisen Centrobank AG
AT0000A1N8D5

1000 zł
1000 zł

maks. 15 zł
5 certyfikatów

01.08. – 30.08.2016
31.08.2016
30.08.2021
01.09.2021

105% w dniu wykupu
1050 zł w dniu

wykupu
100%

W przypadku gdy stopa zwrotu z koszyka akcji 
wyniesie powyżej 5%, Inwestor partycypuje 

we wzroście koszyka 1:1 maksymalnie do 
wysokości 30%. W przypadku gdy stopa zwrotu 

z koszyka akcji wyniesie poniżej 5%, Inwestor 
otrzymuje wypłatę wartości gwarantowanej 

równej 1050 zł (105% ceny emisyjnej) za każdy 
Certyfikat (wykup przez Raiffeisen Centrobank 

AG* w terminie zapadalności).

GPW2

www.rcb.at

Najważniejsze informacje

*Raiffeisen Centrobank AG należy w 100% do 
Raiffeisen Bank International AG - rating RBI:

www.rbinternational.com/ir/ratings

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

Spółka

NOVARTIS AG

ROCHE HOLDING AG

GlaxoSmithKline plc

NOVO NORDISK A/S

SANOFI ASA

ASTRAZENECA plc

SHIRE plc

FRESENIUS SE & CO plc

ESSILOR INTERNATIONAL A/S

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co. KGaA

Bloomberg ticker

NOVN VX

ROG VX

GSK LN

NOVOB DC

SAN FP

AZN LN

SHP LN

FRE GY

EI FP

FME GY

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

SIX Swiss Exchange

SIX Swiss Exchange

London Stock Exchange

Copenhagen Stock Exchange

Euronext Paris

London Stock Exchange

London Stock Exchange

Frankfurt Stock Exchange

Euronext Paris

Frankfurt Stock Exchange

Waga w koszyku Notowania
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Przykładowe obliczenie stopy zwrotu z koszyka akcji 
w dniu wykupu

Spółka

NOVARTIS AG

ROCHE HOLDING AG

GlaxoSmithKline plc

NOVO NORDISK A/S

SANOFI ASA

ASTRAZENECA plc

SHIRE plc

FRESENIUS SE & CO plc

ESSILOR INTERNATIONAL A/S

FRESENIUS MEDICAL CARE 
AG & Co. KGaA

Przykładowa
zmiana
wartości

-5%

+42%

+25%

+27%

-2%

+6%

+40%

+32%

+10%

-10%

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

-0,5%

3%

2,5%

2,7%

-0,2%

0,6%

3%

3%

1%

-1%

∑14,1%

Waga
w koszyku

Wpływ
na wartość

koszyka

-5% x 1/10

+30% x 1/10

+25% x 1/10

+27% x 1/10

-2% x 1/10

+6% x 1/10

+30% x 1/10

+30% x 1/10

+10% x 1/10

-10% x 1/10

Formuła

-5%

+30%

+25%

+27%

-2%

+6%

+30%

+30%

+10%

-10%

Po
uwzględnieniu

limitu

Kapitał jest chroniony wyłącznie w dniu wykupu w wysokości 105% ceny 
emisyjnej Certyfikatu. Przed terminem wykupu może dojść do wahań 
wartości rynkowej Certyfikatu poniżej wartości nominalnej, lecz w dniu 
wykupu Inwestor otrzyma minimalnie 105% ceny emisyjnej. Gwarantem 
ochrony jest Raiffeisen Centrobank AG.

Przykładowy Wykup = Kwota gwarantowana + 100% stopy zwrotu z koszyka
 (liczonej od 105% stanu początkowego, nie wyżej niż 130% stanu początkowego).

Stopa zwrotu koszyka akcji

+30%

+25%

+15%

Wartość wykupu certyfikatu

1300 zł

1250 zł

1150 zł

(30% - 5%) x 100% = 25% x 1000 zł + 1050 zł

(25% - 5%) x 100% = 20% x 1000 zł + 1050 zł

(15% - 5%) x 100% = 10% x 1000 zł + 1050 zł

Oczekiwany trend rynkowy

Horyzont inwestycyjny

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: 
www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/

spadkowy boczny wzrostowy

≤1 roku 2-3 lata 4-5 lata > 6 lat

Jeśli tak obliczona zmiana ma wartość powyżej 5%, wówczas wypłatę 
stanowi suma wartości gwarantowanej 1050 zł oraz iloczynu ceny 
emisyjnej, współczynnika udziału i stopy zwrotu koszyka akcji 10 spółek 
powyżej 5%, aczkolwiek całkowita maksymalna stopa zwrotu certyfikatu 
ograniczona jest do 30%. W przypadku uzyskania stopy zwrotu poniżej 5%, 
kapitał Inwestora chroniony jest w 105% ceny emisyjnej Certyfikatu, czyli
Inwestor otrzyma 1050 zł za każdy Certyfikat (wartosc gwarantowana).

W dniu ostatecznej wyceny może wystąpić jeden z dwóch scenariuszy:

Scenariusz 1: 
Stopa zwrotu koszyka akcji jest powyżej 5%

Stopa zwrotu powyżej 5% jest pomnożona przez współczynnik udziału 
100% i cenę emisyjną. Następnie ten zysk wraz z wartością gwarantowaną 
(1050 zł) wypłacony jest Inwestorowi. Górna granica łącznego zysku jest 
ograniczona na poziomie 30%.

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



Szanse
Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować w poszczególne akcje, mogą 
poprzez inwestycje w Certyfikat gwarantowany zyskiwać na wzroście 
wartości dziesięciu spółek z sektora medycznego notowanych na 
światowych giełdach.

W okresie najbliższych pięciu lat Inwestorzy mają możliwość 
osiągnięcia stopy zwrotu uzależnionej od poziomu wzrostu koszyka
10 akcji z sektora medycznego, maksymalnie 30% za okres 5 lat.

Certyfikat "Inwestycja na zdrowie III" posiada ochronę kapitału 
w wysokości 105% ceny emisyjnej w dniu wykupu (wrzesień 2021)

Ryzyka
Certyfikat "Inwestycja na zdrowie III" nie daje Inwestorowi żadnych 
bieżących dochodów lub płatności, np. odsetek lub dywidendy.

Przed dniem wykupu Certyfikat może być notowany na GPW poniżej 
wartości gwarantowanej tzn. 1050 zł, a ochrona 105% 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.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z  ryzykiem i nie gwarantuje 
realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe 
informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za 
decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa 
wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego 
może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód                             
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści             
z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty 
wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej 
eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji 
założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z 
możliwością utraty przynajmniej części 
zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników 
ryzyka znajduje się w dokumentach określających 
warunki emisji danego funduszu, prospekcie 
informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum 
informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach 
internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, 
w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku        
pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/ 
inwestycje/emakler/. mBank S.A. nie ponosi 
odpowiedzialności za decyzje Klientów związane                      
z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, 
prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty 
inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery 
wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią 
gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych 
akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na 
rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód                          
z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu          
lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści                                    
z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone                   
o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów 
prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.               
mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji 
Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, 
zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności 
maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na 
świadczenie usług powierniczych, prowadzenie 
rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie 
stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego 
posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został 
wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej                            
– mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth 
Management S.A.), 4) na podstawie art. 70 ust. 2                       
w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy 
usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie 
instrumentów finansowych niedopuszczonych                       
do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem 
nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności,                   
o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru 
Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 
Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez 
Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki                   
i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone                
w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania                        
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych dla osób fizycznych                       
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
(Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat 
bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być 
świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku                       
w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty                      
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter 
wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny                               
i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich 
indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym 
samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. 
Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej                                   
i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem            
instrumentami finansowymi dostępne na 
http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler
oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/ 
inwestycje.html.
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Przykładowy Wykup = Ochrona kapitału 105% ceny emisyjnej

Stopa zwrotu koszyka akcji

+ 3%

0%

- 10%

Wartość wykupu certyfikatu

1050 zł

1050 zł

1050 zł

Scenariusz 2: 
Stopa zwrotu koszyka akcji jest poniżej 5%

Jeśli stopa zwrotu koszyka akcji jest poniżej 5%, uruchamiany jest 
mechanizm ochrony kapitału. Certyfikat zostaje wykupiony za 105% ceny 
emisyjnej.


