
9% Luxury Performer USD 

Nabízený certifikát umož ňuje investorovi získat fixní 

výnos 27 % za 3 roky, který bude vyplácen postupn ě     

v  9 % ro čních kupónech. Na konci období (prosinec 

roku 2016) obdrží investor zp ět 100 % vloženého 

kapitálu. Podmínkou 100% ochrany je, aby žádná z ak cií 

neklesla b ěhem sledovaného období o 50 % a více od 

závěrečné ceny ze dne úvodního ocen ění certifikátu.  

Nabízený bonusový certifikát je ideálním řešením 

pro investory vyhledávající atraktivní výnos při částečném 

zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Investice je 

navázaná na koš světoznámých společností prezentujících 

luxusní zboží (Burberry, Harley Davidson, Michael Kors 

Holdings, Tiffany Co).  

 

9% Luxury Performer USD certifikát tak nabízí atrak tivní zhodnocení v podob ě výplaty fixního každoro čního 

výnosu ve výši 9 % p.a. Ochrana proti ztrát ě je nastavena na 50 % po čáteční hodnoty jednotlivých akcií.  

� PŘÍLEŽITOST K VÝPLAT Ě 127 % 
VLOŽENÉ INVESTICE (ROČNÍ  FIXNÍ     
VÝNOS 9 %) 

� NÍZKÁ OCHRANNÁ BARIÉRA      
NASTAVENA NA 50 % 

� 3-LETÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ 

� INVESTICE DO SILNÝCH               
SVĚTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 

� V USD 

    OČEKÁVANÝ TREND                                           INVESTIČNÍ HORIZONT 

 

                           

klesající boční rostoucí <1 rok 1-2 roky 2-3 roky >3 roky 

 

Bonusový certifikát 



 

Funkcionalita 

Investor obdrží každý rok fixní kupón ve výši 9 %
p.a. Pro výplatní profil certifikátu je důležitá 
výkonost čtyř světových akcií (Burberry, Harley 
Davidson, Michael Kors Holdings, Tiffany Co). 
Pokud jsou hodnoty všech akcií v průběhu 
Pozorování nad hodnotou ochranné Bariéry 50 % 
(49,99 % bezpečností zóna), investor obdrží ve 
splatnosti 100 % vloženého kapitálu t.j. 100 USD /
certifikát. Pokud během Pozorovaní dojde k 
poklesu  některé akcie v koši na nebo pod 
ochrannou bariéru, investor ve splatnosti 
participuje I : I na vývoji akcie s nejnižší výkonností 
v koši  (jak pozitivním, tak i negativním, maximálně 
do Počáteční hodnoty této akcie). Výplata fixního 
kupónu tím není dotčena. 
 

Náš příslib 
 
• Atraktivní fixní kupón ve výši 9 % p.a.  
• Velká bezpečnostní zóna ve výši 49,99 %. 
• Kapitálová ochrana ve výši 100 % ve 

splatnosti, pokud žádná z akcií během 
pozorování nepoklesla na nebo pod 
ochrannou bariéru. 

 
 
 

Váš užitek 
 
• Velká bezpečnostní zóna ve výši 49,99 %, 

která umožňuje  získat vysoký úrok a 100 % 
ochranu vloženého kapitálu ve splatnosti 
(pokud nedojde k prolomení bariéry). 

• Denní obchodování během daného období 
za tržní ceny. 

• Krátká doba splatnosti - 3 roky. 

 

Co musíte v ědět (rizika) 
 
• Při proražení bariéry není nárok na 100 % 

ochranu kapitálu. Ve splatnosti může být 
konečná cena i pod Emisním kurzem (viz.  
část Funkcionalita) 

• Cena na sekundárním trhu závisí na tržních 
podmínkách, jako je cena podkladových 
aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. 
Investor akceptuje kreditní riziko emitenta 
BNP Paribas 

• Maximální úroková sazba je 9 % p.a., 
 i pokud všechny akcie mají vyšší výkonnost. 
 

 

BNP Paribas 
 
XS0962036835 
 
3 Roky ( 6.12.2013-9.12.2016 ) 
 
6.12.2013 
 
100,- USD 
 
Do 3.12.2013; 12:00 hodin 
 
Ochrana kapitálu ve splatnosti platí 
pouze v případě, že se žádná akcie   
z koše nedotkla nebo neprorazila  
během pozorování Bariéru 
 
50% níže oproti  zavíracímu kurzu  
akcií ze dne 29.11.2013 
 
Burberry 
GB0031743007 
 
Harley Davidson 
US4128221086 
 
Michael Kors Holding 
VGG607541015 
 
Tiffany Co 
US8865471085 
 
Uzavírací cena akcií  
 ze dne 29.11.2013 
 
Kontinuální (29.11.2013 - 2.12.2016) 
 
9%* p.a.  
( 8.12.2014, 7.12.2015, 9.12.2016 ) 
 
USD 
 
3 %                             
 
     * před zdaněním 
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      Fixní kupón 
 
       
      Měna 
 
      Poplatek 

Charakteristika 
 
9% Luxury Performer USD 



Burberry 

Britský luxusní oděvní dům s dlouholetou tradicí. Spo-
lečnost je známa nejen pro svoji módu, ale i výrobou 
parfému a doplňkového zboží. Společnost je proslave-
ná typickým kostkovaným vzorem. První oblečení 
s tímto vzorem společnost vyrobila pro armádu během 
první světové války a po válce se tento vzor stal velmi 
oblíbeným mezi civilisty. Královna Alžběta udělila firmě 
královské oprávnění, které umožňuje Burberry dodávat 
oblečení královské rodině. Díky změně v obchodní 
strategii společnost výrazně zvyšuje ziskovost. Od 
roku 2008 roste ziskovost průměrným tempem 13,5% 
ročně. 

   

Michael Kors Holdings 

Americká luxusní oděvní značka vyznačující se spor-
tovním stylem. Tato společnost patří designovému ná-
vrháři Michaeli Korsovi, který se umístil v letošním žeb-
říčku časopisu Times 100 nejvlivnějších osobností naší 
planety. Jeho značku propagují nejznámější celebrity 
z celého světa včetně první dámy USA. V červenci se 
značka Michael Kors stala druhou nejprodávanější 
luxusní značkou hned po Tiffany Co. Společnost má 
443 poboček po celém světě, z toho 53 v Evropě a 94 
v Asii. Za poslední 3 roky vzrostl zisk po zdanění 
téměř 10x. Během posledních 12 měsíců vzrostla cena 
akcií o 40%, od prvotního úpisu v prosinci 2011 přidaly 
akcie více než 200%. 

Harley Davidson 

Americký prodejce a výrobce motocyklů, ale také pro-
dejce motocyklového příslušenství a poskytovatel fi-
nančních služeb. Společnost má dlouhou tradici od 
počátku 20. století. Motocykly Harley Davidson patří 
k životnímu stylu mnoha lidí po celém světě. Nejdražší 
model Harley Davidson stojí 40 tisíc dolarů a na celém 
světě bylo vyrobeno jen 4200 kusů. V roce 2012 spo-
lečnost vykázala čistý zisk v hodnotě 624 mil. USD, 
což je nárůst o více než 300 % oproti roku 2010. Díky 
vysokým cenám motocyklů je hrubá marže dlouhodo-
bě nad 30%, od roku 2009 se společnosti daří marži 
zvyšovat přibližně 1,3% tempem. 

Tiffany  Co 

Luxusní šperkařská společnost s tradicí sahající až do 
roku 1837. Své pobočky má po celém světě, přičemž 
největší a nejznámější je v New Yorku. Společnost má 
své obchody ve 22 zemích světa. Loni vykázali zisk ve 
výši 416 mil. USD, přičemž většina transakcí se ode-
hrává v USA. Firma nabízí k prodeji i netradiční šperky 
- nejdražší plavky na světě, složené z diamantů 
v celkové hodnotě 30 milionů dolarů nebo mobilní tele-
fon s více než 400 diamanty v hodnotě přibližně 1,1 
milionu dolarů. Společnost během posledních pěti let 
zvyšuje tržby 5,6% ročním tempem, za stejnou dobu 
roste cena akcií ročně o 23,7%. 



Důležitá upozorn ění: 
 
Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společ-
nost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu 
České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje 
pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v 
něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost i emi-
tent důrazně doporučují investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. 
Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu 
hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě 
zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu 
dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při spla-
cení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Tento dokument 
obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů.  Příklady jsou založeny pouze na hypotetických před-
pokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investo-
ra a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, 
společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z infor-
mací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autor-
ského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami. 
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