Sdělení klíčových informací
Účel
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a
porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
Název produktu

Identifikátory produktu
Tvůrce produktu
Příslušný orgán dohledu
Datum vydání tohoto dokumentu

3leté Quanto Autocallable bariérové certifikáty spojené s Mondelez International Inc., Starbucks Corporation a
Unilever N.V. (“PDCP CONSUMER AUTOCALL 2”) (3-Year Quanto Autocallable Barrier Certificate linked to
Mondelez International Inc., Starbucks Corporation and Unilever N.V)
ISIN: XS1969386645,| WKN: GA5530
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH (pro bližší informace viz http://www.gspriips.eu nebo volejte na
+442070510101)
Spolkový úřad pro dohled nad poskytováním finančních služeb (BaFin), Spolková republika Německo
23.04.2019 13:57 londýnského času

Produkt, o jehož koupi uvažujete, není jednoduchý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ

Produkt má formu certifikátu vydaného podle anglického práva. Nejde o cenný papír nesoucí úrok. Platební závazky tvůrce
produktu jsou zaručeny společností The Goldman Sachs Group, Inc.

Cíle

Produkt poskytuje potenciál pro růst kapitálu a nevyplácí úrok. To, co obdržíte na konci období platnosti produktu není jisté a bude
záviset na výkonnosti akcií Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058), Starbucks Corporation (ISIN: US8552441094) a
Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355), kótovaných na NASDAQ Global Select Market a Euronext Amsterdam N.V. (podkladová
aktiva). Navíc, berete na sebe riziko, že můžete přijít o část hodnoty nebo celou hodnotu své investice na konci období platnosti
produktu. Období platnosti produktu skončí nejpozději 10. června 2022, nicméně produkt může být ukončen předčasně v závislosti
na výkonnosti podkladových aktiv. Každý certifikát má nominální hodnotu 10.000,- Kč. Emisní kurs je 100,00% nominální hodnoty.
Produkt bude kótován na Luxembourg Stock Exchange (Hlavní segment).
Prvek Autocall: Je-li závěrečný kurs každého podkladového aktiva v kterýkoliv den sledování autocall rovný nebo vyšší než jeho
autocall bariéra, bude produkt ukončen v příslušný den autocall platby. V takovém případě obdržíte autocall platbu uvedenou níže
za každý certifikát, který držíte.
Den sledování autocall

Den autocall
platby

Autocall bariéra

Autocall platba

Mondelez
International Inc.

Starbucks
Corporation

Unilever N.V.

3. června 2020

10. června 2020

90,00%*

90,00%*

90,00%*

10.625,00 Kč

3. června 2021

10. června 2021

80,00%*

80,00%*

80,00%*

11.250,00 Kč

3. června 2022
10. června 2022
55,00%*
55,00%*
* z počáteční referenční ceny příslušného podkladového aktiva.
Splacení při splatnosti:
Tato část se aplikuje, pouze pokud nenastal autocall, jak je popsán výše.
Dne 10. června 2022, za každý certifikát, který držíte:

55,00%*

11.875,00 Kč

1.

pokud je 3. června 2022 závěrečný kurs podkladového aktiva s nejnižší výkonností (ve srovnání se svou počáteční referenční
cenou) nižší než jeho bariérová cena a zároveň závěrečný kurs alespoň jednoho podkladového aktiva je ve výši nejméně
rovné jeho rozhodné ceně, obdržíte 10.000,- Kč; nebo

pokud je 3. června 2022 závěrečný kurs podkladového aktiva s nejnižší výkonností (ve srovnání se svou počáteční referenční
cenou) nižší než jeho bariérová cena a zároveň závěrečné kursy všech podkladových aktiv jsou nižší než jejich rozhodná
cena, obdržíte částku 10.000,- Kč vynásobenou (i) závěrečným kursem podkladového aktiva s nejnižší výkonností (ve
srovnání se svou počáteční referenční cenou) dne 3. června 2022, děleno (ii) rozhodná cena takového podkladového aktiva.
Rozhodné ceny, bariérové ceny a počáteční referenční ceny jsou uvedeny níže.
2.

Podkladové aktivum

Počáteční referenční cena

Rozhodná cena

Bariérová cena

Mondelez International Inc.

TBD

100,00% počáteční referenční
ceny

55,00% počáteční referenční
ceny

Starbucks Corporation

TBD

100,00% počáteční referenční
ceny

55,00% počáteční referenční
ceny

Unilever N.V.

TBD

100,00% počáteční referenční
ceny

55,00% počáteční referenční
ceny

Počáteční referenční cena podkladového aktiva je závěrečný kurs takového podkladového aktiva dne 3. června 2019.
Rozhodná cena podkladového aktiva je 100,00% počáteční referenční ceny takového podkladového aktiva. Bariérová cena
podkladového aktiva je 55,00% počáteční referenční ceny takového podkladového aktiva.
V podmínkách produktu je také stanoveno, že pokud dojde k určitým mimořádným událostem, (1) mohou být realizovány úpravy
produktu a / nebo (2) emitent produktu může produkt předčasně ukončit. Tyto události jsou specifikovány v podmínkách produktu a
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Jakému
retailovému
klientovi je
produkt určen

týkají se hlavně podkladových aktiv, produktu a tvůrce produktu. Výnos (pokud existuje), který obdržíte při takovém předčasném
ukončení, se pravděpodobně bude lišit od scénářů popsaných výše a může se jednat o nižší částku než je Vaše investice.
Produkt je určen retailovým investorům, kteří:
1.

mají schopnost činit informované investiční rozhodnutí díky dostatečnému množství znalostí a pochopení produktu a
jeho specifických rizik a odměn, se zkušenostmi s investováním do a / nebo držením řady podobných produktů
poskytujících podobnou tržní expozici;

2.

usilují o nárůst kapitálu, očekávají pohyb podkladových aktiv způsobem, který vytváří příznivý výnos, mají investiční
horizont v délce doporučené doby držení uvedené níže a rozumí, že produkt může být ukončen předčasně;

3.

akceptují riziko, že emitent nebo ručitel nemusí být schopen platit nebo plnit své závazky dle podmínek produktu, ale
jinak jsou schopni snést úplnou ztrátu své investice;

4.

jsou ochotni k dosažení potenciálních výnosů akceptovat míru rizika, která je v souladu se souhrnným ukazatelem rizik
znázorněným níže; a

5.

využívají profesionální poradenství.

Jaká jsou rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Ukazatel rizik

Nižší riziko

Vyšší riziko
Ukazatel rizik přepokládá, že si produkt ponecháte 3 roky. Předčasné vyinkasování Vám nemusí být
umožněno. Při předčasném vyinkasování budete možná muset zaplatit značné dodatečné náklady.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné,
že dojde ke ztrátě hodnoty investice v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně-vysoká třída rizik. Toto zařazení bere v úvahu dva prvky: (1) tržní riziko –
že potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou zařazené na středně-vysokou úroveň a (2) úvěrové riziko – vliv špatných tržních
podmínek na naší schopnost Vám platit je velmi nepravděpodobný.
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část nebo o celou svoji investici.
V případě, že Vám nebudeme schopni zaplatit, co je dlužno, můžete přijít o celou Vaši investici.
Scénáře
výkonnosti

Investice: 300.000,- Kč
Scénáře

Stresový scénář

Nepříznivý scénář

Umírněný scénář

Příznivý scénář

Možná vyplacená
částka po odečtení
nákladů
Průměrný roční výnos
Možná vyplacená
částka po odečtení
nákladů
Průměrný roční výnos
Možná vyplacená
částka po odečtení
nákladů
Průměrný roční výnos
Možná vyplacená
částka po odečtení
nákladů
Průměrný roční výnos

1 rok

2 roky

3 roky
(Doporučená doba
držení)

203.878,08 CZK

163.155,17 CZK

99.296,11 CZK

-31,99%

-26,24%

-30,66%

258.684,61 CZK

236.595,69 CZK

153.454,89 CZK

-13,75%

-11,19%

-19,91%

314.210,50 CZK

318.750,00 CZK

318.750,00 CZK

4,73%

3,08%

2,03%

314.210,50 CZK

334.365,68 CZK

356.250,00 CZK

4,73%

5,57%

5,86%

Vývoj trhu v budoucnu nelze přesně předpovědět. Scénáře uvedené výše jsou pouze indikací některých z možných výsledků
založených na nedávných výnosech. Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět během následujících 3 let podle
různých scénářů, za předpokladu, že investujete částku 300.000,00 Kč. 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 nejsme 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 Goldman, Sachs International & Co. Wertpapier GmbH není schopen uskutečnit
výplatu?
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Na produkt se nevztahuje systém ochrany investorů nebo záruk. To znamená, že pokud se staneme insolventní, a ručitel se rovněž stane insolventní
nebo jinak nesplní svůj závazek hradit dle záruky, můžete utrpět úplnou ztrátu své investice.

S jakými náklady je investice spojena?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady
zahrnují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného pro tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje
předpokládají, že investujete 300.000,00 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit
Náklady v čase
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: 300.000,00 Kč
Scénáře

Pokud vyinkasujete po 1 roce

Pokud vyinkasujete po 2
letech

Pokud vyinkasujete na konci
doporučené doby držení

11.480,78 CZK

7.064,21 CZK

7.064,21 CZK

3,82%

1,14%

0,74%

Celkové náklady
Dopad na výnos (RIY) ročně

Náklady zobrazené v tabulce výše představují, jak moc mohou mít vliv očekávané náklady produktu na výnos podle předpokladu,
že se produkt bude vyvíjet podle umírněného scénáře výkonnosti. Při nezohledňování dopadu na výnos v takovém scénáři,
odhadované vstupní a výstupní náklady uvedené jako procento z nominální hodnoty jsou odhadovány na 3,64% pokud vyinkasujete
po 1 roce, 3,17% pokud vyinkasujete po dvou letech a 2,17% pokud vyinkasujete na konci doporučené doby držení.
Skladba nákladů Tabulka níže ukazuje:
Každoroční dopad různých typů nákladů na výnos z investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení.
Význam různých kategorií nákladů.
Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně.
Jednorázové náklady

Vstupní náklady

0,74%

Dopad nákladů již zahrnutých v
ceně. To zahrnuje náklady
distribuce Vašeho produktu.

Výstupní náklady

0,00%

Neaplikuje se.

Náklady zobrazené v tabulce výše představují rozdělení snížení výnosu zobrazené v tabulce s náklady v čase na konci doporučené
doby držení. Rozdělení skutečných odhadovaných nákladů produktu se odhaduje následovně: vstupní náklady: 2,17% a výstupní
náklady: 0,00%.

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 3 roky
Doporučená doba držení produktu jsou tři roky, jelikož produkt je koncipován k držení do své splatnosti; nicméně produkt může být ukončen předčasně
v důsledku autocall nebo mimořádné události. Nemáte smluvní právo ukončit produkt před splatností.
Tvůrce nemá žádnou povinnost vytvořit sekundární trh produktu, ale je oprávněn v jednotlivých případech odkoupit produkt před splatností. Při takových
okolnostech bude nabízená cena odrážet rozpětí mezi nabídkou a poptávkou a náklady spojené se zrušením hedgingových transakcí tvůrce
v souvislosti s produktem. Osoba, která Vám prodala produkt Vám může navíc účtovat poplatky za zprostředkování, když budete prodávat produkt zpět
tvůrci.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Jakákoliv stížnost týkající se osoby poskytující poradenské služby ve vztahu k produktu či produkt prodávající (kupř. Váš zprostředkovatel), může být
podána přímo této osobě. Stížnosti na produkt nebo jednání tvůrce produktu mohou být podány v souladu s postupem uvedeným na adrese:
http://www.gspriips.eu. Stížnosti mohou být rovněž adresovány písemně na adresu: Goldman Sachs International, PRIIP KID - Compliance Securities,
Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie, nebo mohou být zaslány emailem na adresu: gs-eq-priipkid-compliance@gs.com.

Jiné relevantní informace
Jakákoli další dokumentace týkající se produktu, zejména dokumentace o emisi programu, veškeré dodatky a podmínky produktu jsou k dispozici
zdarma na žádost u tvůrce produktu. Je-li produkt vydán podle EU směrnice o prospektu (Směrnice 2003/71/EC, v platném znění), bude taková
dokumentace dostupná, jak je uvedeno na adrese: http://www.gspriips.eu.
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