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PX Garant

Garantovaná investice do českých akcií
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PX Garant
Úvod

Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem 

EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu

emisi garantovaného strukturovaného produktu 

PX Garant

Základní prospekt pro EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu od Österreichische Volksbanken AG a 
Investkredit Bank AG jakož i jejich připuštění na regulovaný trh ze dne 14.6.2006, schválený rakouským 

dozorem nad finančním trhem (FMA) dne 14.6.2006, je od 19.6.2006 umístěn na internetu na 
www.oevag.com, www.strukturierteinvestments.at příp. www.investkredit.at příp. bude poskytnut zdarma v 
sídle Österreichische Volksbanken AG, 1090 Wien, Peregringasse 3 jakož i Investkredit Bank AG, 1010 Wien, 

Renngasse 10.
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PX Garant
Základní údaje

Emitent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Název produktu: PX Garant
Emisní cena: 100 % + 3% emisní poplatek
Upisovací období: 22.09.2006 – 3.11.2006 
Doba trvání emise: 5 let (6.11.2006 – 5.11.2011) 
Měna: CZK
Celkový objem emise: ≈ CZK 84,000,000.00
Nominální hodnota: CZK 50,000.00
Podkladové aktivum (PA): index PX (oficiální index Burzy cenných papírů Praha; blíže k indexu viz dále)
Fixing: 3.11.2006
Datum emise: 6.11.2006
Datum splatnosti: 6.11.2011
Garantovaná cena: minimálně 100 % k datu splatnosti produktu
Participace na vývoji PA: 75% - 85%*
Výnos: Investor obdrží k datu splatnosti 100 % nominální hodnoty. Dále investor obdrží k 

datu splatnosti 85 %* z průměrného čtvrtletního zhodnocení podkladového aktiva. 
Průměrné čtvrtletní zhodnocení: informace o výpočtu jsou uvedeny samostatně na následující straně
Rozhodné dny: čtvrtletně (vždy k 2. v daném měsíci), 20 rozhodných dnů počínaje dnem 2.2.2007, 

poslední sledovaný den 2.11.2011
ISIN: AT000B052758
Přijato k obchodování na: EUWAX

*) přesná úroveň participace bude stanovena v pásmu 75% až 85% k datu fixace, tj. k 3.11.2006.
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PX Garant
Výpočet zhodnocení

Průměrné čtvrtletní zhodnocení bude vypočteno podle vzorce:

Indext = závěrečná hodnota indexu PX v rozhodných dnech*
Index0 = závěrečná hodnota indexu PX k datu 3.11.2006
P = participace na vývoji podkladového aktiva

* Rozhodné dny = čtvrtletně (vždy k 2. v daném měsíci), 20 rozhodných dnů počínaje dnem 2.2.2007, poslední sledovaný den 2.11.2011
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Index PX
Charakteristika, složení, graf

Oficiální index Burzy cenných papírů Praha; PX index 
převzal historii dřívějšího indexu PX50

Typ indexu: cenový index

Váhy jednotlivých emisí: dle tržní kapitalizace

Počet bazických emisí: variabilní

Aktualizace báze indexu: první burzovní den následující po 
třetím pátku v měsících březnu, červnu, září a prosinci 

Detailní informace: www.pse.cz (sekce Burzovní indexy)

Graf vývoje od roku 1993 dosud Aktuální složení indexu PX a váha jednotlivých emisí 
(stav k 18. 9. 2006)
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Zdroj informací: Burza cenných papírů Praha, graf: Reuters
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PX Garant
Výhody a nevýhody

Výhody

Transparentní a nezávislé podkladové 
aktivum tvořené nejlikvidnějšími českými 
akciemi (index PX je oficiální index Burzy 
cenných papírů Praha) .

Denní obchodovatelnost – možnost kdykoliv 
odprodat část nebo všechny cenné papíry za 
aktuální kurz.

Shora neomezená participace na pozitivním 
vývoji podkladového indexu.

Stoprocentní garance nominální hodnoty k 
datu splatnosti emise.

Nevýhody

75 - 85 %-ní participace na pozitivním 
vývoji podkladového indexu.

Garance investovaných prostředků platí k 
datu splatnosti emise.

V případě prodeje před splatností se prodej 
uskuteční za aktuální kurz, který může být 
nižší, než  garantovaný kurz k datu 
splatnosti.
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PX Garant
Kontakty a prohlášení

Karel Petr Oldřich Bazala
Head of Treasury Department Treasury Securities and Sales
+420 543 525 704 +420 543 525 705 
+420 603 556 277 +420 605 206 684
petr.karel@volksbank.cz bazala.oldrich@volksbank.cz

Jana Ivaničová Ivana Kubová
Treasury Securities and Sales Treasury Securities and Sales
+420 234 706 823 +420 543 525 703 
+420 604 222 201 +420 737 270 458
ivanicova.jana@volksbank.cz kubova.ivana@volksbank.cz

Prohlášení: Tento dokument připravila Volksbank CZ a je určen výhradně pro účely jednání. Tento dokument nebo jiné prohlášení učiněné
v souvislosti s tímto není nabídkou, vyzváním nebo doporučením pro nabytí jakýchkoli cenných papírů, pro disponování s nimi a nebo pro
uzavření obchodu. Předání tohoto dokumentu nezavazuje Volksbank CZ tyto transakce uzavřít. Jakákoli nabídka bude učiněna později a 
bude vycházet ze smluvní dokumentace a zejména z tržních podmínek. Veškerá odpovědnost (pokud jde o opominutí či něco jiného) týkající
se jakýchkoli takovýchto záležitostí nebo vyjádření se výslovně vylučuje kromě případu podvodu či vědomého neplnění. Pojem „Volksbank
CZ“ znamená Volksbank CZ, a.s. a její zaměstnance.
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