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Overview
Legal note

Date: 2022/09/26 00:00:00

Bid

91.21
Difference

Ask

-0.04% (-0.04)

This product is no longer publicly offered. The product-specific content published
here is for information purposes only for those who are already invested and does
not constitute marketing communication. Erste Group Bank AG no longer consents to
the use of the prospectus for a public offering of this product by third parties.

General attributes
Type of bond

since inception
Structured bonds and
notes

Bond style

senior

Issuer type

financial institution

Country of issue
Current coupon
Coupon style

AT
variable

Coupon payment
date

2024/01/15

Coupon payment
period

at maturity

Value date

2019/12/02

Maturity

2024/01/15

Repayment value
Currency
Nominal value
Accrued Interest
Investor tolerance

100.00
CZK
10,000
2 (scale 1-7)

The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask
(MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little
informative value. Information about previous performance does not guarantee future
performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.

Description
Každý racionálně uvažující člověk hledá možnosti, jak co nejefektivněji zhodnotit své
peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně
jaký je její výnosový potenciál a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro Vás tyto parametry
také důležité, pak by Vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu DEMOGRAPHY
SELECT 3.
Čtyřletý PD DEMOGRAPHY SELECT 3 je určen klientům, kteří nepožadují pravidelné
výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji indexu složeného z více

Please read the disclaimer at the end of the document.
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akciových titulů.
PD DEMOGRAPHY SELECT 3 nabízí atraktivní potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky,
přičemž k datu splatnosti garantuje návratnost 100 % své jmenovité hodnoty (viz
Pozn.).
Jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují globální ekonomiku, je demografický vývoj.
Klíčovými demografickými změnami jsou nižší porodnost, prodlužující se délka života,
stěhování lidí do velkých měst, ale také růst životní úrovně stále většího počtu lidí ve světě.
Demografické změny se promítají do spotřebního chování, vývoje nových technologií,
ovlivňují nároky na vývoj v oblasti farmacie, ochrany životního prostředí či změny výrobních
procesů. Dá se říct, že mění pohled na celý svět a mají zásadní vliv na hospodaření firem z
celé řady odvětví a sektorů. Správná identifikace konkrétních společností, které mohou z
demografických změn v dalších letech profitovat, je tak zcela klíčová.

Payment notes
Jak Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 funguje?
Výnos čtyřletého PD DEMOGRAPHY SELECT 3 závisí na vývoji globálního indexu
iSTOXX Global Demography Select 50 Index.
Dne 3. 1. 2020 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování
zaznamenána jeho hodnota.
Z těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota
podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD
DEMOGRAPHY SELECT 3 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4
pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy
minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 3.
Během doby trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 3 může jeho cena poklesnout i
pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a
tržních podmínek.
Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového
dluhopisu za dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 3 tedy za 4 roky.
Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně
chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného
podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na
závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě
podkladového aktiva za celou dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 3.
Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k
růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).
Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
Maturity of the Premium Bond is 15 January 2024
Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of
Česká spořitelna, a.s.
It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Please read the disclaimer at the end of the document.

2/3

Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3

Secondary market
minimální nakupované množství: 1 kus
This premium bond can only be sold on the market, the price the client sells listed
in the exchange rate list is only indicative.
The price for procuring the sale is determined by the valid price list, it currently
amounts to a maximum of 0.5% of the trade volume.
------------------------------------Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým
závazkům vyplývajícím z garance.
Pozn. 2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a
výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte
do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej
předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu
na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest
rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our
consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally
regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the
information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a
binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before
using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.
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