
Dokument zawierający
kluczowe informacje

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych
informacji jest wymagane prawem, aby pomóc Państwu w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów,
potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc Państwu w porównywaniu go z innymi produktami.

Mają Państwo zamiar kupić produkt, którego mechanizm działania nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Produkt
Nazwa produktu Certyfikat Bonusowy na PKN Orlen (“Certyfikaty Bonusowe (EUR) PKN Orlen S.A.”)
Identyfikatory produktu ISIN: AT0000A327L6 | Numer serii: 45236 | German Wertpapierkennnummer: RC08ME
Twórca produktu Raiffeisen Bank International AG (Emitent)/ / www.raiffeisencertificates.com/ aby uzyskać więcej informacji, należy

zadzwonić pod nr tel. +43 1 71707 5454
Właściwy organ Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA), Austria
Data i czas sporządzenia dokumentu
zawierającego kluczowe informacje

23.01.2023 09:10 czasu lokalnego w Wiedniu

1. Co to za produkt?
Rodzaj Niniejszy produkt został wydany zgodnie z przepisami prawa austriackiego i upoważnia posiadacza produktu do otrzymania kwoty

należnej od Emitenta (forma na okaziciela).

Okres

Cele
(Pogrubione wyrażenia
występujące w tej części
dokumentu opisane są
bardziej szczegółowo
w tabeli zamieszczonej
poniżej)

Produkt ma określony czas użytkowania i będzie wymagalny w dniu7 luty 2025.

Produkt ma na celu zapewnienie zwrotu z inwestycji w formie (1) stałej płatności kuponu i (2) wypłaty gotówki lub wydania inwestorowi
instrumentu bazowego w dacie wykupu. Kwota tej wypłaty będzie zależeć od wyniku instrumentu bazowego.
Kupon: W dacie wykupu otrzymają Państwo płatność kuponu obliczoną przez pomnożenie  wartości nominalnej produktu przez
stopę kuponu w wysokości 5,75% rocznie a następnie zastosowanie konwencji dnia roboczego aby dostosować tę kwotę w celu
odzwierciedlenia długości okresu kuponu. Płatności kuponu nie są powiązane z wynikiem instrumentu bazowego.
Wykup w dacie zapadalności: Po zamknięciu produktu w dacie wykupu otrzymają Państwo:

1. jeśli końcowa cena referencyjna będzie powyżej 70,00% początkowej ceny referencyjnej , wypłatę pieniężną równą 1.000
EUR; lub

2. jeśli końcowa cena referencyjna będzie na poziomie lub poniżej 70,00% początkowej ceny referencyjnej , fizyczne wydanie
instrumentu bazowego. Liczba akcji instrumentu bazowego, które będą wydane inwestorowi, będzie obliczona jako (i)
PLN równowartość wartości nominalnej (obliczonej w  ostatecznej dacie wyceny ) podzielonej przez (ii)  początkową
cenę referencyjną . Jeśli to rozliczenie będzie wymagało wydania części pojedynczej akcji instrumentu bazowego, zamiast
wydawać Państwu tą część akcji, zapłacimy Państwu ekwiwalent pieniężny w EUR równy wartości tej części (pozostała
gotówka) Wartość takich akcji plus pozostała gotówka co do zasady będzie niższa od kwoty Państwa inwestycji.

.

Zgodnie z warunkami produktu niektóre daty określone poniżej zostaną skorygowane, jeśli dana data nie jest ani dniem roboczym ani
dniem handlowym (w zależności od przypadku). Wszelkie korekty mogą mieć wpływ na otrzymany przez Państwa ewentualny zwrot z
inwestycji.
Warunki produktu przewidują również, że w przypadku wystąpienia pewnych nadzwyczajnych zdarzeń (1) może nastąpić modyfikacja
produktu lub (2) emitent produktu może zamknąć produkt przed ustaloną datą. Zdarzenia te są określone w warunkach produktu i
zasadniczo odnoszą się do instrumentu bazowego, produktu i emitenta produktu. Istnieje prawdopodobieństwo, że ewentualny zwrot
z inwestycji, który otrzymają Państwo w przypadku takiego wcześniejszego zamknięcia, będzie się różnić od scenariuszy opisanych
powyżej i może być mniejszy niż zainwestowana kwota.
Przy zakupie tego produktu podczas jego okresu obowiazywania, cena zakupu może obejmować odpowiednie naliczone wartości
kuponu.
Nie mają Państwo prawa do dywidendy z tytułu instrumentu bazowego ani do innych uprawnień wynikających z instrumentu
bazowego (np. prawa głosu).
.

Instrument bazowy Akcje zwykłe PKN Orlen (ISIN:
PLPKN0000018; Bloomberg: PKN PW
Equity; RIC: PKN.WA)

Cena bariery 70,00% początkowej ceny
referencyjnej

Rynek bazowy Akcje/udziały Cena referencyjna Cena zamknięcia instrumentu
bazowego zgodnie ze źródłem
referencyjnym

Wartość nominalna 1.000 EUR Źródło referencyjne Warsaw Stock Exchange
Mnożnik 100,00% wartości nominalnej

podzielone przez początkową cenę
referencyjną

Ostateczna cena
referencyjna

Cena referencyjna w ostatecznej
dacie wyceny

Cena emisyjna 1.000 EUR Początkowa data
wyceny

7 luty 2023

Waluta produktu Euro (EUR) Ostateczna data wyceny 4 luty 2025
Waluta instrumentu
bazowego

Polski zloty (PLN) Data wykupu / okres
wykupu

7 luty 2025

Data emisji 8 luty 2023 Okres kuponu Okres od i włącznie z datą wydania,
ale z wyłączeniem daty zapadalności

Początkowa cena
referencyjna

Cena referencyjna w początkowej
dacie wyceny

Konwencja dnia
roboczego

Rzeczywiste/ 365 Stałe

Poziom górny 100,00% początkowej ceny
referencyjnej

Kurs wymiany 1 (Quanto)

.
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Docelowy inwestor
indywidualny

Produkt jest przeznaczony dla klientów detalicznych, klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, którzy dążą do ogólnej
akumulacji aktywów/optymalizacji aktywów i zdecydowali się na krótkoterminowy horyzont inwestycyjny. Produkt ten przeznaczony jest
dla klientów posiadających rozszerzoną wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie produktów finansowych. Inwestor może sobie pozwolić
na poniesienie straty do wysokości całego zainwestowanego kapitału i, aby uzyskać potencjalny zwrot z inwestycji, gotów jest podjąć
pewien stopień ryzyka zgodny z wymienionym poniżej ogólnym wskaźnikiem ryzyka.

2. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będą Państwo utrzymywać produkt do 7 lutego 2025. Jeśli
spieniężą Państwo inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot
może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on,
jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie będziemy mieli
możliwości wypłacenia Państwu pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek
przyszłych wyników oceniane są jako duże a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia
Państwu pieniędzy.
Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziecie Państwo otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który
uzyskacie, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.
W przypadku fizycznej dostawy instrumentu bazowego podczas zakończenia produktu mogą Państwo ponieść stratę, jeśli wartość
instrumentu bazowego zmniejszy się pomiędzy zakończeniem produktu a dniem, w którym instrument bazowy zostanie zapisany na
Państwa konto papierów wartościowych.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc mogą Państwo stracić część lub całość swojej
inwestycji.
Inflacja obniża wartość nabywczą gotówki w czasie, co może spowodować spadek wartości realnej każdego zwróconego kapitału lub
kupon, który może zostać wypłacony w ramach inwestycji.
W przypadku niemożliwości wypłacenia Państwu przez nas należnej kwoty mogą Państwo stracić całość swojej inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów ryzyka związanych z produktem znajdują się w sekcjach dotyczących ryzyka
prospektu emisyjnego i załącznikach do niego, jak określono w części "7. Inne istotne informacje" poniżej.

Scenariusze dotyczące
wyników

Zalecany okres przechowywania tego produktu kończy się w następnym zaplanowanej dacie wyceny inwestycji. Jeśli
produkt nie zostanie wtedy rozwiązany, należy dokładnie rozważyć skorygowane warunki produktu i zdecydować

się na (1) pozostanie w zainwestowanym produkcie lub (2) zbycie przez zakończenie lub sprzedaż produktu

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i
nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.
Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i na pewnych założeniach. W przyszłości
sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania: 2 lata

Przykładowa inwestycja: 10.000 EUR

Scenariusze W przypadku wyjścia po 1 roku W przypadku
wyjścia po 2 latach

(Zalecany okres utrzymywania)

Minimum 1.150 EUR. Zwrot jest gwarantowany tylko wtedy, gdy utrzymają Państwo produkt do terminu
zapadalności. Mogą Państwo stracić część lub całość inwestycji.

Warunki skrajne Jaki zwrot możecie Państwo
otrzymać po odliczeniu kosztów

3.869 EUR 3.505 EUR

Średni zwrot w każdym roku -61,31% -40,84%
Niekorzystny Jaki zwrot możecie Państwo

otrzymać po odliczeniu kosztów
6.440 EUR 5.178 EUR

Średni zwrot w każdym roku -35,60% -28,08%
Umiarkowany Jaki zwrot możecie Państwo

otrzymać po odliczeniu kosztów
9.155 EUR 11.150 EUR

Średni zwrot w każdym roku -8,45% 5,60%
Korzystny Jaki zwrot możecie Państwo

otrzymać po odliczeniu kosztów
10.599 EUR 11.150 EUR

Średni zwrot w każdym roku 5,99% 5,60%
.

Scenariusze korzystne, umiarkowane i niekorzystne przedstawiają możliwe wyniki, które zostały obliczone na podstawie symulacji z
wykorzystaniem wyników aktywów referencyjnych w okresie do 5 lat ubiegłych. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy
mogą Państwo odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów pobieranych
przez Państwa doradcę lub dystrybutora. Powyższe dane nie uwzględniają Państwa osobistej sytuacji podatkowej, która również może
mieć wpływ na wielkość zwrotu.

3. Co się stanie jeśli Raiffeisen Bank International AG nie ma możliwości wypłaty?
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Produkt nie jest objęty żadnym ustawowym ani innym systemem ochrony depozytów. Mogą Państwo ponieść całkowitą utratę swojej inwestycji, jeśli Raiffeisen
Bank International AG nie będzie w stanie dokonać płatności należnych w ramach produktu. Może to mieć miejsce, jeżeli Raiffeisen Bank International AG stanie
się niewypłacalny lub jeśli wpłyną na niego środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podjęte przez właściwy organ przed ogłoszeniem niewypłacalności.
Środki te (określane jako „umorzenie lub umorzenie”) obejmują częściowe lub całkowite umorzenie wartości nominalnej lub zamianę produktu na akcje Raiffeisen
Bank International AG.

4. Jakie są koszty?
Osoba doradzająca Państwu w zakresie produktu lub sprzedająca Państwu ten produkt może nałożyć na Państwa inne koszty. W takim przypadku osoba ta
przekaże Państwu informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na Państwa inwestycję.
Koszty w czasie W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji,

okresu utrzymywania produktu oraz jak dobrze spisuje się produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej
kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.
Założyliśmy, że:
W pierwszym roku otrzymalibyście Państwo z powrotem kwotę, którą zainwestowaliście (0% rocznej stopy zwrotu). Dla pozostałych
okresów utrzymywania produktu założyliśmy, że produkt zachowuje się tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.

• zainwestowano 10.000 EUR

W przypadku wyjścia po 1 roku W przypadku wyjścia po 2 latach

Łączne koszty 400 EUR 400 EUR
Wpływ kosztów w skali roku* 4,17% 2,18% każdego roku
.

*Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Państwa zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to,
że w przypadku wyjścia z inwestycji w terminie zapadalności, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu wynosi 7,79% przed
uwzględnieniem kosztów i 5,60% po uwzględnieniu kosztów.
Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą Państwu produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na
Państwa rzecz. Osoba ta poinformuje Państwa o kwocie.

Struktura kosztów .

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu W przypadku
wyjścia po 1 roku

Koszty wejścia 4,00% kwoty, którą wpłacają Państwo, wchodząc w tę inwestycję. Koszty te są już
zawarte w cenie, którą Państwo płacą.

400 EUR

Koszty wyjścia Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu pod warunkiem, że
utrzymają go Państwo do terminu zapadalności., ale osoba sprzedająca Państwu
produkt może to zrobić.

0 EUR

.

5. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 2 lata
Produkt ma zapewnić zwrot opisany w punkcie "1. Co to za produkt? " powyżej. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest utrzymywany do daty wykupu.
Zaleca się, aby produkt był utrzymywany do 7 lutego 2025 (data wykupu).
Produkt nie gwarantuje możliwości wyjścia z inwestycji inaczej niż przez sprzedaż produktu (1) za pośrednictwem giełdy (jeżeli produkt jest przedmiotem obrotu
giełdowego) lub (2) poza giełdą, gdzie oferta na zakup takiego produktu istnieje. Żadne opłaty ani kary nie będą naliczane przez emitenta za taką transakcję,
jednakże Państwa broker może zażądać opłaty egzekucyjnej. Sprzedając produkt przed datą wykupu możecie Państwo otrzymać mniej niż w przypadku, gdy
utrzymywaliby Państwo produkt do daty wykupu.
.

Giełda notowań Nie dotyczy Notowanie kursu Jednostki
Najmniejsza jednostka
mogąca być przedmiotem
obrotu

1 jednostka

.

W zmiennych lub nietypowych warunkach rynkowych lub w przypadku usterek/ zakłóceń technicznych zakup i/lub sprzedaż produktu mogą być czasowo
utrudnione i/lub zawieszone oraz mogą nie być w ogóle możliwe.

6. Jak mogę złożyć skargę?
Wszelkie skargi dotyczące produktu, zachowania wytwórcy PRIIP i/ lub jakiejkolwiek osoby doradzającej w zakresie danego produktu lub go
sprzedającej należy kierować na piśmie do: Raiffeisen Bank International AG, Beschwerdestelle (716B) AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, mailowo do:
complaints@raiffeisencertificates.com lub na stronie internetowej: www.raiffeisencertificates.com/en/complaints/.

7. Inne istotne informacje
Ostateczne warunki określające warunki produktu oraz prospekt emisyjny wraz z wszelkimi aneksami do niego, na podstawie których produkt jest emitowany,
muszą zostać opublikowane na stronie internetowej emitenta www.raiffeisencertificates.com. W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji na temat
budowy produktu oraz ryzyka związanego z inwestycją w produkt należy dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży produktu i nie zastępują
indywidualnej konsultacji z Państwa bankiem lub doradcą.
Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje służy do przedłożenia w Polsce.
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