Floored Floater Note

Charakteristika

Popis produktu
13. 02. 2012

Rizikový profil

Splatnost

3 roky

Riziko emitenta: Investor nese kreditní

Měna

CZK

riziko emitenta:

Podkladové aktivum

Pribor 3M

SGA Société Générale Acceptance N.V.

Kapitálová ochrana

100 % kapitálová garance ze strany emitenta ke
dni splatnosti produktu

Čtvrtletní bonus

Riziko produktu

Max [Pribor 3 M; 2,00 – 2,10 %] p.a.*
Maximální výše bonusu není omezena.

Stupeň = 2

* Minimální výše bonusu bude stanovena na základě tržních podmínek.

(*) Definice “Rizik”: Klasifikace rizik je interním indikátorem SGPB. Tento indikátor má pět základní stupňů (0 = nejnižší riziko, 4 = nejvyšší
riziko). Indikátory jsou založeny na metodě Value at Risk 95% 1 rok (VaR). Hodnota VaR odpovídá maximální ztrátě portfolia za normálních
tržních podmínek za dané období a s danou pravděpodobností. Pokud hodnota VaR 95% 1 rok je y%, potom by na portfoliu s 95%
pravděpodobností neměla v průběhu jednoho roku vzniknout ztráta větší než y% jeho hodnoty.

Popis produktu
Základní charakteristika produktu
•

Produkt se 100 % kapitálovou garancí ze strany emitenta k datu splatnosti, vyplácí čtvrtletně (vždy k datu
výplaty bonusu) bonus, jehož výše se odvíjí od výše 3M Priboru a je dána vzorcem Max [Pribor 3M; 2,00 –
2,10 %] p.a.* přičemž maximální výše bonusu není omezena.

Výhody
•
•

100 % kapitálová garance ze strany emitenta k datu splatnosti produktu.
Zajímavá minimální výše bonusu stanovená na 2,00 – 2,10 % p.a.*

•

Maximální výše bonusu není omezena.

Nevýhody
•

Výnos vyplacený k datu splatnosti produktu může být nižší než výnos klasického depozita za stejné
období.

•
•

Kapitál je emitentem garantovaný pouze k datu splatnosti produktu.
Investor nese kreditní riziko emitenta. Veškeré platby (bonus, jistina) jsou garantovány emitentem.
V případě, že by se emitent dostal do situace, kdy nebude schopen dostát svým závazkům, je ohrožena
i výplata plynoucí z tohoto cenného papíru a to i za situace, kdy vývoj podkladového aktiva je pro investora
příznivý. Potenciální investoři by si měli uvědomit, že jsou vystaveni kreditnímu riziku emitenta po celou
dobu držení produktu a pokud by u emitenta nastala kreditní událost (například platební neschopnost nebo
úpadek) nemusí investor k datu splatnosti získat zpět žádnou hotovost nebo jen velmi malou část původně
investovaného kapitálu. V případě defaultu emitenta není s produktem spojena žádná další dodatečná
ochrana žádného jiného subjektu ani se na něj nevztahuje ochrana v rámci pojištění vkladů a obdobných
systémů ochrany investora. Investor si musí být vědom, že v takovém případě nemusí dostat zpět žádné
finanční prostředky nebo jen velmi malou část původní investice. Výplata produktu by v takovém případě
byla závislá na podmínkách administrátora nebo likvidátora emitenta produktu.

Mechanismus
•
•

•

•

Na počátku každé bonusové periody je hodnota 3M Priboru porovnána s minimální garantovanou hodnotou
bonusu 2,00 – 2,10 % p.a.*
Pokud je hodnota 3M Priboru na počátku bonusové periody pod hodnotou minimální garantované výše
bonusu (ve výši 2,00 – 2,10 % p.a.*), bude k datu výplaty čtvrtletního bonusu vyplacen investorovi bonus
ve výši 2,00 – 2,10 % p.a.*
Pokud je hodnota 3M Priboru na počátku bonusové periody nad hodnotou minimální garantované výše
bonusu (ve výši 2,00 – 2,10 % p.a.*), obdrží investor k datu výplaty čtvrtletního bonusu bonus rovnající se
hodnotě 3M Priboru. Výše bonusu není omezena.
K datu splatnosti produktu obdrží investor 100 % nominální hodnoty produktu.

* Minimální výše bonusu bude stanovena na základě tržních podmínek.
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Parametry emise
Emitent

SGA Société Générale Acceptance

Rating garanta

Société Générale (S&P: A / Moody’s: A1)
Kreditní rating Emitenta a/nebo Garanta, pokud je uveden, by neměl být považován
za budoucí rating Emitenta a/nebo Garanta, neboť může podléhat změnám během
života produktu.

Typ

Investiční certifikát vydaný jako EMTN (Euro Medium Term Note)

Měna

CZK

Celkový objem

Max CZK 600 000 000 / 6000 ks cenných papírů

Nominální hodnota

CZK 100 000 / cenný papír

Minimální obchodovatelný
objem

CZK 1 000 000 / 10 ks cenných papírů

Datum emise

30. 01. 2012

Datum vydání

12. 03. 2012

Upisovací období

13. 02. 2012 – 06. 03. 2012

Datum splatnosti

12. 03. 2015

Emisní cena

100 % Nominální hodnoty

Výplata k Datu splatnosti

100 % Nominální hodnoty

Čtvrtletní Bonus

Max [Pribor 3M; 2,00 – 2,10 %] p.a.* , maximální výše bonusu není omezena
* Konkrétní minimální výše Bonusu bude stanovena k datu emise podle aktuálních
tržních podmínek.

PRIBOR 3M

Fixing PRIBOR pro 3 měsíce zveřejněný 2 obchodní dny před začátkem každé
Bonusové periody na stránkách Reuters PRBO bezprostředně po fixingu v 11:00
hod. Středoevropského času (Fixing in advance)

Báze

30/360

Bonusové období

První Bonusové období začíná Datem vydání (včetně) a končí prvním Datem výplaty
Bonusu (mimo). Následující Bonusová období začínají vždy k předchozímu Datu
výplaty Bonusu (včetně) a končí k následujícímu Datu výplaty Bonusu (mimo).

Datum výplaty Bonusu (t)
pro t = 1 až 12

(t=1) 12. 06. 2012 (t=2) 12. 09. 2012 (t=3) 12. 12. 2012 (t=4) 12. 03. 2013
(t=5) 12. 06. 2013 (t=6) 12. 09. 2013 (t=7) 12. 12. 2013 (t=8) 12. 03. 2014
(t=9) 12. 06. 2014 (t=10) 12. 09. 2014 (t=11) 12. 12. 2014 (t=12) 12. 03. 2015

Konvence obchodního dne Následující obchodní den
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Parametry emise
Obchodní dny

Praha, TARGET (the Trans–european Automated Real–time Gross Settlement
Express Transfer Systém)

Kalkulační agent

Société Générale

Rozhodné právo

Anglické

ISIN

Bude doplněno

Vypořádání

Euroclear

Sekundární trh

Dle objemu dostupného na sekundárním trhu a za normálních tržních podmínek bude
nákupní a prodejní cena kótována na sekundárním trhu s rozpětím 1,00 %. Pokud
bude objem obchodu z pohledu likvidity podkladového aktiva příliš velký nebo se
abnormálně zvýší volatilita, vyhrazuje si Kalkulační agent právo na rozšíření rozpětí
mezi nákupní a prodejní cenou.
Nákupní a prodejní cena Produktu zahrnuje i alikvotní úrok, který Investorovi náleží
k danému dni (Hrubá cena).

Prodejní podmínky

Tato emise je v České republice připravována v režimu veřejné nabídky a byla
schválena příslušným dozorovým orgánem státu sídla emitenta. Prospekt cenného
papíru
je
k dispozici
na
internetových
stránkách
http://prospectus.socgen.com/prospectus-sga/. Shrnutí podmínek programu je
investorům dostupné na internetových stránkách www.kb.cz. Listinné kopie
uvedených dokumentů lze doručit na požádání.

Prodejní restrikce

Tento dokument neobsahuje nabídku k prodeji cenného papíru ve Spojených státech
amerických. Tento cenný papír nesmí být v žádném případě nabízen ani převáděn do
Spojených států amerických, aniž by byl registrován nebo osvobozen od registrace
podle US Securities Act 1933, ve znění pozdějších úprav.
Detailní informace o nabídkových a prodejních restrikcích vztahujících se na tento
cenný papír může investor získat v emisní dokumentaci cenného papíru. Osoby,
které mají tuto dokumentaci k dispozici, by měly dodržovat, ve vztahu k dalším
osobám, veškerá omezení v dokumentaci uvedená.
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Parametry emise
Rizikové faktory
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Růst swapových sazeb může mít negativní dopad na mark-to-market (tržní) ocenění
produktu Floored Floater Note.
Floored Floater Note není příliš likvidní produkt. V určitém období může nízká likvidita
nebo nízké objemy obchodu zapříčinit pokles tržní ceny produktu. Investor by měl být
připraven na držení tohoto produktu až do splatnosti. V případě, že se investor
rozhodne prodat cenný papír před splatností, může se stát, že tímto prodejem
nezíská ani původně investovanou částku.
Cenu Floored Floater Note mohou ovlivňovat i další tržní faktory jako jsou volatilita
swapových sazeb, posun swapové výnosové křivky, vývoj kreditního spreadu
emitenta a další.
Investor nemůže tuto emisi nakupovat na sekundárním trhu.
Komerční banka upozorňuje investory na skutečnost, že tato emise byla vydána
v rámci emisního programu Emitenta popsaného v základním prospektu. Investoři by
se měli spoléhat na informace obsažené v detailní dokumentaci (základní prospekt,
finální popis produktu, cenový dodatek nebo další právní dokumenty vydané
Emitentem k tomuto produktu) dostupné na vyžádání v Société Générale Private
Banking, zejména s ohledem na související rizika a případné změny.
Investor nese kreditní riziko Emitenta. Hodnota investičního instrumentu není závislá
pouze na vývoji hodnoty podkladového aktiva, ale také na bonitě emitenta, která se
může v průběhu života produktu měnit.

Důležité upozornění
Všechny názory a prognózy uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nezávazné. Případná
doporučení zde uvedená nepředstavují investiční doporučení ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb. o
podnikání na kapitálovém trhu. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na
zdrojích, které Komerční banka, a. s., považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost
a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz
skutečnosti.
Tento produkt je v České republice připravován v režimu veřejné nabídky. Prospekt cenného papíru byl schválen
příslušným dozorovým orgánem státu sídla emitenta. Prospekt cenného papíru je k dispozici na internetových
stránkách http://prospectus.socgen.com/prospectus-sga/. Shrnutí podmínek programu je investorům dostupné na
internetových stránkách www.kb.cz. Listinné kopie uvedených dokumentů lze doručit na požádání. Komerční
banka, a. s., může prodej tohoto produktu kdykoliv přerušit nebo ukončit bez jakýchkoliv závazků, které by z tohoto
kroku plynuly třetím stranám.
Před investicí do popisovaného produktu by investoři měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních,
daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu a případně
investici konzultovali s daňovým, finančním či jiným poradcem. Komerční banka, a. s., nesmí ze zákona poskytovat
právní a daňové poradenství. Komerční banka, a. s., nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy
odpovědnost za finanční nebo jiné následky, které mohou vzniknout v důsledku investice do tohoto produktu.
Komerční banka, a. s., může být v souvislosti s prodejem tohoto produktu příjemcem odměny za prodej od
vydavatele produktu a to, v závislosti na konkrétních tržních podmínkách, až do výše 0,70 % p.a. Tato odměna
nepředstavuje další náklad pro klienta nad rámec standardních poplatků. Bližší informace o výši této odměny lze
sdělit na vyžádání. Z této odměny se Komerční banka, a. s., zavazuje uhradit náklady spojené s vydáním této
emise, kterým mohou být zejména plnění za audit a účetnictví, makléřské poplatky hrazené jiné osobě než
poskytovateli, poplatky za právní služby, daně a za strategické poradenství, upisovací poplatky, poštovní a jiné
poplatky za komunikaci, bankovní komunikační poplatky (SWIFT), poplatky za používání placených informačních
služeb, plnění hrazená v souvislosti s účastí na valných hromadách, rozdělováním dividend atd. či plnění za
outsourcing.
Komerční banka, a. s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech
s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet,
poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které
byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Zaměstnanci Komerční banky, a. s. a dalších společností
tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, se mohou angažovat v kterékoliv
investici zmíněné v tomto dokumentu, příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto
dokumentu nebo od nich odvozené deriváty v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Komerční banky,
a. s.
Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu
právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace o podstatných
skutečnostech souvisejících s poskytnutím služeb Komerční banky, a.s. lze poskytnout na vyžádání nebo mohou
být obsaženy v příslušných smluvních ujednáních, které jste s Komerční bankou, a. s., uzavřel nebo které uzavřete
v budoucnu při poskytování jednotlivých služeb.
Bližší informace o investiční strategii, parametrech produktu a možných rizicích, stejně jako veškeré další případné
otázky týkající se investic Vám rád zodpoví Váš privátní bankéř nebo privátní poradce.
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