Sdělení Klíčových Informací
Účel
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informaci vyžaduje
zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými
produkty.

Produkt
Memory Express Airbag Certificate on Aegon N.V.
ISIN: DE000VE6X3L0 / Německý kód cenného papíru (WKN): VE6X3L
Tvůrce produktu:
Emitent:
Příslušný orgán:

Bank Vontobel Europe AG, Pobočka Frankfurt n/M, Německo, internetová stránka: https://zertifikate.vontobel.com
Pro další informace volejte 00800 93 00 93 00
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt n/M, Německo, s produktovou zárukou Vontobel Holding AG, Curych,
Švýcarsko (Ručitel)
Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami (BaFin), Německo

Tento dokument byl vytvořen 27 února 2020, 12:49 (místního frankfurtského času)

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a muže být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ Dluhový nástroj na doručitele, evidovaný globálním certifikátem, regulovaný podle německého práva.
Cíle Cílem tohoto produktu je poskytnout možnost získat zvýšený výnos výměnou za riziko ztráty části vašich investic nebo všech vašich investic.
Produkt je složeným finančním nástrojem navázaným na jedno Podkladové aktivum (Aegon N.V.). Má pevně stanovenou splatnost, a bude splatný k Datu
splatnosti, pokud nebude předčasně ukončen.
Můžete obdržet Bonusovou částku k Datu vyplacení Bonusu v závislosti na výkonnosti Podkladového aktiva. Pokud je Referenční cena Podkladového
aktiva k Datu sledování rovna nebo vyšší než Bonusová hranice, obdržíte příslušející Bonusovou částku k následujícímu Datu vyplacení Bonusu. Jinak
nemáte nárok na vyplacení Bonusovou částku pro toto Datum sledování.
Pokud jsou podmínky pro vyplacení Bonusové částky splněny k následujícímu Datu sledování, Bonusové částky, které byly předtím vynechány, jsou
vyplaceny navíc k Bonusové částce pro toto aktuální Datum sledování, a to k následujícímu Datu vyplacení Bonusu.
Produkt bude ukončen před Datem splatnosti, pokud k Datu ocenění je Referenční cena Podkladového aktiva rovna nebo vyšší než Úroveň pro splacení.
Při jakémkoli takovém předčasném ukončení obdržíte k Datu splacení peněžní částku odpovídající Částce předčasného splacení. Žádné Bonusové částky
nebudou vyplaceny po Datu splacení. Pokud produkt nebyl předčasně ukončen, bude splacen k Datu splatnosti následujícím způsobem:
1.
Pokud je Referenční cena všech Podkladového aktiva k Datu konečného ocenění rovná nebo je vyšší než Realizační cena, obdržíte k Datu splatnosti
Nominální částku .
2.
Pokud je Referenční cena Podkladového aktiva k Datu konečného ocenění nižší než jeho Realizační cena, obdržíte Podkladové aktivum podle
Koeficientu.
Takové Podkladové aktivum obdržíte pouze v celočíselném počtu. Kromě toho obdržíte kompenzační platbu rovnající se zlomkovému počtu
Koeficientu vynásobenému Referenční cenou Podkladového aktiva. V takovém případě může součet hodnoty dodaných Podkladových aktiv k Datu
splatnosti, kompenzační platby a případně vyplacených Bonusovou částku být celkově menší než investovaná částka a utrpíte tak ztrátu.
Nemáte nárok na výplatu žádného podílu na zisku (dividendy) z Podkladového aktiva a nemáte žádné právo na další nárok vyplývající z jakéhokoli
takového podkladového aktiva (např. hlasovací práva).
Produkt
Měna produktu
Nominální částka
Kupní cena
Částka předčasného splacení
Počáteční datum fixace
Datum emise
Datum platby
Bonus
Bonusová částka
Data sledování
Podkladového
Aegon N.V.
Druh
ISIN
Měna
Referenční burza
Referenční cena

EUR
EUR 1.000,00
EUR 1.013,51
EUR 1.000,00
14 února 2020
14 února 2020
21 února 2020

Druh vypořádání
Data ocenění

EUR 13,51 (2,70% p.a.)
Pololetně, poprvé 14 srpna 2020,
naposledy 14 února 2024

Data vyplacení Bonusu

Pololetně, poprvé 21 srpna 2020,
naposledy 21 února 2024

Registered Share
NL0000303709
EUR
Euronext Amsterdam
Uzavírací cena na Referenční burze

Počáteční referenční cena
Koeficient
Realizační cena
Úroveň pro splacení
Bonusová hranice

EUR 3,806
525,48607
EUR 1,903
EUR 3,806
EUR 1,903

Data splacení
Datum konečného ocenění
Datum splatnosti (Splatnost)

Fyzické dodání
Pololetně, poprvé 14 srpna 2020,
naposledy 14 srpna 2023
Pololetně, poprvé 21 srpna 2020,
naposledy 21 srpna 2023
14 února 2024
21 února 2024

Emitent je oprávněn okamžitě ukončit produkt, jestliže dojde k mimořádné události. Příklady mimořádných událostí zahrnují stažení (vylistování) nebo
zaniknutí Podkladového aktiva. V takovém případě může být částka při ukončení výrazně nižší než částka, kterou jste investovali. Může dojít k úplné ztrátě
investice. Nesete rovněž riziko, že produkt bude ukončen v pro Vás nepříznivé době a Vy budete mít pouze možnost znovu investovat vypořádací částku
při ukončení za méně příznivých podmínek.

Zamýšlený retailový investor Produkt je určen pro retailové investory, kteří mají v úmyslu obecně tvořit a/nebo optimalizovat aktiva a investují v
střednědobém investičním horizontu. Produkt je navržený pro investory s informovanou znalostí a/nebo zkušeností s finančními produkty. Investoři
mohou podpořit úplnou ztrátu své investice a nepřikládají důležitost ochraně kapitálu.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Ukazatel rizik
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Nižší riziko

7
Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte do 21 února 2024. Skutečné riziko se může
podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že s produktem
přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Emitent a Ručitel Vám nejsou schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je velmi
nepravděpodobné, že kapacitu Emitenta a Ručitele Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pokud se měna země, ve které zakoupíte tento
produkt, nebo účet připsaný k tomuto produktu liší od měny produktu, mějte na paměti měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže
konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. V
případě fyzického dodání Podkladového aktiva mohou cenové ztráty nastat i po Datu ocenění, než bude Podkladové aktivum připsáno na Váš účet
cenných papírů. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
Pokud Emitent a Ručitel nejsou schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti
Vývoj trhu v budoucnosti nelze přesně předpovědět. Zobrazené scénáře pouze ilustrují, jak by se mohla vyvíjet hodnota investice, pokud by se
chovala stejně jako v minulosti. Skutečné výnosy mohou být nižší.
Investice EUR 10.000
Doporučená doba držení
1 rok

Scénáře

2 roky

21 února 2024

Stresový scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě
nákladů
Průměrný výnos každý rok

EUR 4.657,44
-53,17%

EUR 6.430,09
-17,81%

EUR 3.323,44
-16,75%

Nepříznivý scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě
nákladů
Průměrný výnos každý rok

EUR 9.704,47
-2,94%

EUR 9.245,53
-3,76%

EUR 7.426,77
-6,46%

Umírněný scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě
nákladů
Průměrný výnos každý rok

EUR 10.238,15
2,37%

EUR 10.238,15
1,19%

EUR 10.238,15
0,60%

Příznivý scénář

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě
nákladů
Průměrný výnos každý rok

EUR 9.934,34
-0,65%

EUR 10.214,06
1,07%

EUR 11.046,23
2,62%

Tato tabulka uvádí, peníze, které byste mohli získat zpět během příštích 4 let, podle různých scénářů za předpokladu, že investujete EUR 10.000. Uvedené
scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat.
Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak
variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si produkt
ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám Emitent a Ručitel
nejsou schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému
poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane, když Vontobel Financial Products GmbH není schopna uskutečnit výplatu?
Jste vystaveni riziku, že Emitent a Ručitel nebudou schopni splnit své závazky z produktu a záruky – např. v případě insolvence (platební neschopnosti /
předlužení) nebo úředního nařízení opatření k řešení krize. V případě krize Ručitele může takové nařízení vydat orgán pro řešení krize i v průběhu
insolvenčního řízení. Tímto má orgán pro řešení krize rozsáhlé intervenční pravomoci. Mimo jiné může zcela omezit práva investorů, ukončit záruku nebo ji
převést na akcie Ručitele a pozastavit práva investorů.
Může dojít k úplné ztrátě investovaného kapitálu. Produkt je dluhovým nástrojem a nevztahuje se na něho žádný systém ochrany vkladů.

S jakými náklady je investice spojena?
Náklady v čase
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují
jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného. Údaje předpokládají, že investujete EUR 10.000,00. Tyto údaje jsou odhady a mohou
se v budoucnosti změnit.
Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o
těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Investice EUR 10.000,00
Náklady celkem
Dopad na výnos (RIY) ročně

Pokud provedete odprodej po 1 rok Pokud provedete odprodej po 2 roky
EUR 81,26
0,836%

Pokud provedete odprodej k 21 února
2024 (splatnost)

EUR 81,26
0,419%

Skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:
— dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení;
— význam různých kategorií nákladů.

EUR 10,00
0,026%

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně
Jednorázové
náklady

Náklady na vstup

0,026%

Dopad nákladů již zahrnut v ceně.

Náklady na výstup

0,00%

Dopad nákladů na ukončeni Vaší investice, když dosáhla splatnosti.

Průběžné
náklady

Transakční náklady portfolia

-

Nevztahuje se

Jiné průběžné náklady

0,00%

Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasné?
Doporučená doba držení: do 21 února 2024 (splatnost)
Splacení popsané výše v oddíle „O jaký produkt se jedná?“ se použije pouze, je-li produkt držen do data splatnosti.
Produkt neumožňuje předčasné ukončení ani právo investora na uplatnění. Proto by investoři měli být připraveni držet investici až do splatnosti produktu.
Jedinou možností, jak odprodat produkt dříve, je jeho prodejem prostřednictvím burzy, kde je produkt kotován, nebo mimo tuto burzu.
Seznam burz
Nejmenší obchodovatelná
jednotka

Frankfurt Stock Exchange (Freiverkehr),
Stuttgart Stock Exchange (Freiverkehr)
1 Produkt

Poslední burzovní obchodní
den
Kurz ceny

14 února 2024, 12:00
Kurz jednotky

Prodej produktu nemusí být možný zejména při mimořádných tržních okolnostech nebo v případě technických poruch. Jestliže prodáte produkt před jeho
splatností, můžete obdržet zpět méně, než kdybyste produkt drželi až do data splatnosti.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Jakákoli stížnost týkající se osoby poskytující poradenství o tomto produktu nebo tento produkt prodávající může být podána přímo této osobě
prostřednictvím příslušné internetové stránky.
Jakákoli stížnost ohledně produktu, tohoto dokumentu nebo ohledně jednání Tvůrce produktu a/nebo Emitenta produktu může být podána v písemné
podobě (např. dopisem nebo e-mailem) na adresu Bank Vontobel Europe AG, Structured Products, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt/Main,
Germany, e-mail: zertifikate.de@vontobel.com, internetová stránka: https://zertifikate.vontobel.com.

Jiné relevantní informace
Prospekt, všechny jeho přílohy a konečné podmínky jsou v souladu s právními požadavky zdarma k dispozici na internetových stránkách
https://zertifikate.vontobel.com. Tyto dokumenty byste si měli přečíst, abyste získali podrobnější informace – zejména podrobnosti o struktuře produktu a
rizicích spojených s investováním do produktu.

605256875

