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TELEKOMUNIKACYJNA INWESTYCJA

 ▪ Instrument bazowy: akcje 3 spółek z sektora telekomunikacji
 ▪ 100% Ochrony Kapitału w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka 
kredytowego Emitenta

 ▪ Szansa na zysk w wysokości 20% w ciągu 3 lat uzależniona od 
zachowania instrumentu bazowego

 ▪ Okres inwestycji: 3 lata z możliwością sprzedaży Certyfikatu na GPW 
przed terminem wykupu po cenie rynkowej, która może być niższa niż 
Cena Emisyjna i poziom Ochrony Kapitału2

 ▪ Szanse i ryzyka związane z produktem znajdują się na kolejnych 
stronach

1 W rozumieniu Prospektu Podstawowego z dn. 11.05.2018 oraz Warunków Końcowych nr. 25244 z dn. 26.02.2019 r. Certyfikat 
Gwarantowany typu Step-Up. Ochrona kapitału w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta
2 Opisane w broszurze szanse i ryzyka należą do najważniejszych, ale nie jedynych istotnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 
należy zapoznać się z Warunkami Końcowymi produktu oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID), 
gdzie znajduje się szczegółowy opis ryzyk.

Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany1



Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami znajdującymi się na ostatniej stronie broszury.
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POTENCJAŁ ZYSKU NA RYNKU W TRENDZIE BOCZNYM

Telekomunikacyjna Inwestycja to Certyfikat Gwarantowany oparty o koszyk akcji 3 spółek z sektora 
telekomunikacji, od których stopy zwrotu w ciągu najbliższych 3 lat zależy wypłata Warunkowego Kuponu 
w wysokości 20%. Telekomunikacyjna Inwestycja to produkt dla Inwestorów, którzy oczekują stopy zwrotu 
wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej pełnej Ochronie Kapitału (Ochrona 
Kapitału w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta) i jednocześnie akceptują ryzyko 
inwestycyjne. Więcej informacji związanych z szansami i ryzykami jest przedstawionych na kolejnych 
stronach. Opisane w broszurze szanse i ryzyka należą do najważniejszych, ale nie jedynych istotnych. Przed 
podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Warunkami Końcowymi produktu oraz dokumentem 
zawierającym  Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID dostępnymi na stronie Emitenta www.rcb.at.). 

Spółki z koszyka, tj. których akcje stanowią instrument bazowy dla wyceny Certyfikatu 
Vodafone Group  (BLOOMBERG TICKER: VOD LN)
Orange SA  (BLOOMBERG TICKER: ORA FP)
Deutsche Telekom AG (BLOOMBERG TICKER: DTE GY)

Zasady funkcjonowania
Potencjalny zysk dla Inwestora zależy od poziomu zamknięcia kursów akcji 3 spółek w Dniu Ostatecznej 
Wyceny. W Dniu Pierwszej Wyceny określony zostaje kurs początkowy akcji spółek wchodzących w 
skład koszyka (kurs zamknięcia). Na koniec inwestycji (w Dniu Ostatecznej Wyceny) weryfikowany jest 
kurs zamknięcia akcji poszczególnych spółek. Jeżeli kurs zamknięcia każdej ze spółek będzie wyższy lub 
równy kursowi z Dnia Pierwszej Wyceny, Inwestorowi wypłacany jest Warunkowy Kupon w wysokości 
20%. Jeżeli natomiast co najmniej jedna ze spółek wchodzących w skład koszyka będzie poniżej poziomu 
kursu z Dnia Pierwszej Wyceny, wówczas kupon nie jest wypłacany, a kapitał Inwestora chroniony jest 
w 100% Ceny Emisyjnej Certyfikatu, czyli Inwestor otrzyma 1000 zł za każdy Certyfikat z zastrzeżeniem 
ryzyka kredytowego Emitenta (wyłączając prowizję za przyjęcie zapisu).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
Oferujący   IPOPEMA Securities S.A.
ISIN AT0000A26Q29
Wartość Nominalna 1000 zł    
Cena Emisyjna 1000 zł    
Subskrypcja4 01.03. – 29.03.2019
Dzień Pierwszej Wyceny 01.04.2019
Dzień Ostatecznej Wyceny 30.03.2022
Dzień Wykupu 04.04.2022
Ochrona Kapitału 100% w Dniu Wykupu
Kwota Chroniona 100% Wartości  
Nominalnej w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem 
ryzyka kredytowego Emitenta
Warunkowy kupon 20%
Kwota Wykupu 
Pod warunkiem, że w Dniu Ostatecznej 
Wyceny, wszystkie 3 spółki z koszyka są 
notowane na równi lub powyżej poziomu 
z Dnia Pierwszej Wyceny, Inwestor 
otrzymuje stopę zwrotu w wysokości 20% 
(Warunkowy Kupon). W przypadku gdy 
stopa co najmniej jednej spółki z koszyka 
będzie ujemna wówczas nastąpi wypłata 
Kwoty Chronionej (Ochrona Kapitału w 
Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka 
kredytowego Emitenta*).
Notowania GPW5

Aktualna cena www.rcb.at/pl/
* Raiffeisen Centrobank AG 
należy w 100 % do Raiffeisen 
Bank International AG – rating RBI: 
www.rbinternational.com/ir/ratings
 

3 szczegółowe informacje nt. wpływu prowizji, 
opłat i innych ewentualnych obciążeń 
na stopę zwrotu z inwestycji zostaną przekazane 
Inwestorowi w informacji o szacunkowych kosz-
tach i opłatach związanych z inwestycją 
w Certyfikaty Strukturyzowane za pośrednictwem 
IPOPEMA Securities oraz ich wpływie na wynik 
z inwestycji (informacja ex ante). 
4 Raiffeisen Centrobank AG zastrzega sobie 
prawo skrócenia lub przedłużenia okresu sub-
skrypcji
5 Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszcze-
nie Certyfikatów do obrotu na GPW.
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Inwestycja w Certyfikat strukturyzowany RCB – Telekomunikacyjna Inwestycja, daje Inwestorowi możliwość 
uzyskania stopy zwrotu na poziomie maksymalnie 20% za okres 3 lat. W przypadku, gdy stopa zwrotu 
przynajmniej jednej spółki z koszyka jest ujemna Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje wyłącznie zwrot w 
wysokości 100% zainwestowanego kapitału z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta (wyłączając 
prowizję za przyjęcie zapisu)3.

SCENARIUSZ 1: WSZYSTKIE 3 SPÓŁKI Z KOSZYKA W DNIU OSTATECZNEJ WYCENY 
NOTUJĄ NA RÓWNI LUB POWYŻEJ POZIOMU Z PIERWSZEGO DNIA WYCENY
Inwestor otrzymuje 1200 zł za każdy Certyfikat - wypłacany jest Warunkowy Kupon w wysokości 
20% za cały okres inwestycji. Stanowi to maksymalny możliwy zwrot z inwestycji w Certyfikat 
Telekomunikacyjna Inwestycja.

SCENARIUSZ 2: CO NAJMNIEJ JEDNA SPÓŁKA Z KOSZYKA W DNIU OSTATECZNEJ WYCENY 
NOTUJE PONIŻEJ POZIOMU Z PIERWSZEGO DNIA WYCENY
W scenariuszu, gdy w Dniu Ostatecznej Wyceny choć jedna spółka notuje poniżej poziomu z Dnia 
Pierwszej Wyceny, aktywowany jest mechanizm Ochrony Kapitału i Inwestor otrzymuje 1000 zł za 
każdy Certyfikat (Ochrona Kapitału w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta).

www.rcb.at



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

PRZYKŁADOWE SECENARIUSZE WYKUPU 
W trakcie trwania Certyfikatu zachowanie kursu 3 spółek wchodzących w skład koszyka nie ma wypływu na Kwotę Wykupu. Dopiero po 3 latach, w 
Dniu Ostatecznej Wyceny, sprawdzany jest kurs zamknięcia każdej ze spółek i porównywany jest z kursem zamknięcia tych spółek z dnia Pierwszej 
Wyceny.

 PRZYKŁADOWA STOPA ZWROTU SPÓŁEK Z KOSZYKA KWOTA WYKUPU CERTYFIKATU W DNIU WYKUPU
  +50% +20% +17%  1200 zł za każdy Certyfikat 
  +8%  +4% +5%  1200 zł za każdy Certyfikat
 +2%  +0% +3%  1200 zł za każdy Certyfikat 
  +0%,  +0% +0%  1200 zł za każdy Certyfikat 
  +20%  +5%  -2%  1000 zł za każdy Certyfikat (Kwota Chroniona)
 +50% -5% 0%  1000 zł za każdy Certyfikat (Kwota Chroniona)
  -2%  -5% -20%  1000 zł za każdy Certyfikat (Kwota Chroniona)
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2019 2020 2021 2022

SCENARIUSZ 2

Kapitał, w wysokości 100% Ceny Emisyjnej Certyfikatu, jest chroniony wyłącznie w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta. 
Przed Dniem Wykupu może dojść do wahań wartości rynkowej Certyfikatu poniżej Wartości Nominalnej, lecz w Dniu Wykupu Inwestor otrzyma 
minimalnie 100% Ceny Emisyjnej z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta. 

www.rcb.at

Co najmniej jedna spółka z koszyka w Dniu Ostatecznej Wyceny 
notuje poniżej poziomu z Dnia Pierwszej Wyceny –> Kwota 
Wykupu 1000 zł za każdy Certyfikat

Wszystkie 3 spółki z koszyka w Dniu Ostatecznej Wyceny notują 
na równi lub powyżej poziomu z Dnia Pierwszej Wyceny –> Kwota 
Wykupu 1200 zł za każdy Certyfikat

Raiffeisen Centrobank AG  Telekomunikacyjna Inwestycja



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

SZANSE
 ▫ Inwestorzy mogą poprzez Certyfikat Gwarantowany Telekomunikacyjna Inwestycja osiągnąć 

pozytywną stopę zwrotu również, w sytuacji gdy spółki z koszyka są w trendzie bocznym.
 ▫ W okresie najbliższych 3 lat Inwestorzy mają możliwość osiągnięcia stopy zwrotu w wysokości 20%  

w przypadku ziszczenia się warunków wskazanych powyżej.
 ▫ Certyfikat Gwarantowany Telekomunikacyjna Inwestycja posiada 100% ochronę kapitału Wartości 

Nominalnej Certyfikatu w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta.

RYZYKA
 ▫ W przypadku, gdy choć jedna spółka z koszyka zanotuje negatywną stopę zwrotu, Inwestorowi nie jest 

wypłacany Warunkowy Kupon, a jedynie Kwota Chroniona: 100% Wartości Nominalnej, z zastrzeżeniem 
ryzyka kredytowego Emitenta.

 ▫ W przypadku sprzedaży Certyfikatu na GPW w okresie życia produktu (przed Dniem Wykupu) cena 
rynkowa może być niższa od Ceny Emisyjnej, a tym samym Inwestor może ponieść stratę. Ochrona kapitału 
obowiązuje wyłącznie w Dniu Wykupu z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego Emitenta.

 ▫ W przypadku, gdy spółki z koszyka zanotują wzrost powyżej poziomu Warunkowego Kuponu, wówczas 
Inwestor nie partycypuje w tych wzrostach. Maksymalna stopa zwrotu z inwestycji ograniczona jest do 
poziomu 20% za okres 3 lat. 

 ▫ Wypłata w Dniu Wykupu zależy od wypłacalności Emitenta – Raiffeisen Centrobank AG (ryzyko kredytowe 
Emitenta) – upadłość Emitenta może spowodować całkowitą stratę zainwestowanego przez Inwestora 
kapitału.

ISTOTNE WSKAZÓWKI
Dalsze informacje można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym zatwierdzonym i zdeponowanym w 
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (austriacki urząd nadzoru nad rynkiem finansowym). Dokument ten 
jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej: www.rcb.at/en/securitiesprospectus

HORYZONT INWESTYCYJNY

≤1 roku >3 lat1-2 lata 2-3 lata

KOMENTARZE
Opisane szanse i ryzyka należą do 
najważniejszych ale nie jedynych istotnych 
dla danego produktu. Przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się 
z Warunkami Końcowymi produktu oraz 
dokumentem zawierającym Kluczowe 
Informacje dla Inwestora (KID), gdzie 
znajduje się szczegółowy opis ryzyk.
Warunki Końcowe emisji i dokument 
KID w języku polskim są dostępne na 
stronach internetowych www.rcb.at,  
www.ipopemasecurities.pl
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DEUTSCHE TELEKOM AG to największe, niemieckie 
przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i zarazem największy operator 
telekomunikacyjny w Unii Europejskiej. Jego kapitalizacja oscyluje 
wokół 70 mld euro. Spółka regularnie wypłaca dywidendę, a w 
ostatnich czterech latach wskaźnik DY mieścił się w przedziale: 
3,33% – 4,5%. Według szacunków BLOOMBERG-a, konsensus 
rekomendacji analityków sugeruje potencjał wzrostu rzędu 12,6% 
na najbliższe 12 miesięcy.  

ORANGE SA jest międzynarodową marką usług 
telekomunikacyjnych, należącą do France Télécom, zarządzaną 
przez Orange Brand Services Ltd. Pod marką Orange świadczone 
są usługi w 35 krajach (w tym w Polsce) dla 147 mln klientów. 
Podobnie jak większość spółek telekomunikacyjnych, również i 
Orange prowadzi regularną politykę dywidendową, dającą w 
ostatnich latach wskaźnik DY w przedziale 4% - 5%. Według 
szacunków BLOOMBERG-a, konsensus rekomendacji analityków 
sugeruje potencjał wzrostu rzędu 23,9% na najbliższe 12 
miesięcy.

VODAFONE GROUP jest drugim, po China Mobile, największym 
operatorem telefonii komórkowej, który notowany jest na giełdzie 
w Londynie. Posiada oddziały w 27 krajach świata, a w kolejnych 
33 umowy partnerskie z lokalnymi sieciami. Charakteryzuje się 
m.in. wysoką stopą dywidendy, która w ostatnich latach dawała 
wskaźnik DY w przedziale 6,5% - 9,2%. Według szacunków 
BLOOMBERG-a, konsensus rekomendacji analityków sugeruje 
potencjał wzrostu rzędu 34,5% na najbliższe 12 miesięcy.
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Source: Reuters (DEGn.DE); as of: Feb 21, 2019 
ISIN: DE0005557508

Source: Reuters (ORAN.PA); as of: Feb 21, 2019 
ISIN: FR0000133308

Source: Reuters (VOD.L); as of: Feb 21, 2019 
ISIN: GB00BH4HKS39

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

Raiffeisen Centrobank AG  Telekomunikacyjna Inwestycja www.rcb.at



W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na strony internetowe:

www.rcb.at www.ipopemasecurities.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z 

Wydziałem Obsługi Maklerskiej IPOPEMA Securities S.A. 

+48 236 94 00, wom@ipopema.pl 

lub kontakt z  Raiffeisen Centrobank A.G: 

+43 1 515 20 404, produkte@rcb.at

BROSZURA PRODUKTOWA   marzec 2019   Raiffeisen Centrobank AG 

Niniejszy dokument ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ani 
usługi doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. 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 o numerze rejestracji 
FN (117507 f) z dnia 11.05.2018 r., który został zatwierdzony i zdeponowany w Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (austriacki urząd 
nadzoru nad rynkiem finansowym), w połączeniu z Warunkami Ostatecznymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG. Dalsze 
informacje oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) można uzyskać na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG:  
www.rcb.at. Ipopema Securities S.A. pełni funkcję oferującego Certyfikat Telekomunikacyjna Inwestycja.

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 i Ipopema Securities S.A. wyraźnie wykluczają 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). Ochrona 
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.ipopemasecurities.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 Ipopema Securities S.A., która jest jedynie dystrybutorem 
niniejszej broszury. Niezależnie od informacji przekazanych przez Ipopema Securities S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest 
zobowiązany do określenia i oceny 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.

Ipopema Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


