
Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade 
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je 
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.  

 

Goldman Sachs 

 

Dokument s kľúčovými informáciami 

 

Účel 

Tento dokument s informáciami Vám poskytuje všetky podstatné informácie o tomto 
investičnom produkte. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané, 
aby Vám pomohli porozumieť druh, riziko, náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu 
a pomohli Vám porovnať ho s inými produktami. 

 

Produkt 

Názov produktu: Put opčný list na 1 rok a 3 mesiace na EURO STOXX 50® Index (Price 
EUR) 

Označenia produktu: ISIN: DE000GB8VVG2 / WKN: GB8VVG 

Vystavovateľ produktu: Goldman, Sachs & Co., Wertpapier GmbH (pozri 
http://www.gspriips.eu; ďalšie informácie môžete získať telefonicky na čísle +442070510106) 

Príslušné orgány: Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami (BaFin), Nemecko 

Dátum tohto dokumentu: 12.03.2020 o 11:42 hod. miestneho času Frankfurt am Main 

Chystáte sa získať produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu. 

 

O aký druh produktu ide? 

Druh 

Produkt je opčný list, ktorý je vydaný podľa nemeckého práva. Ide o neúročený cenný papier. 
Platobné záväzky emitenta produktu garantuje The Goldman Sachs Group, Inc. 

Ciele 

Produkt ponúka perspektívu rastu kapitálu a nevypláca žiadne úroky. Nie je pevne 
stanovené, čo investor dostane na konci doby životnosti produktu a závisí to od vývoja 
hodnoty EURO STOXX 50® Indexu (Price EUR) (index) a najmä od konečnej vyúčtovacej 
ceny, ktorá sa zobrazuje v opciách a futures na index obchodovaných na EUREX, ktoré 
expirujú 18.06.2021 (podkladové aktívum).  Investor znáša riziko čiastočnej alebo celkovej 
straty hodnoty investície pri ukončení produktu. Produkt má pevnú dobu životnosti, ktorá 
končí 23.06.2021. Cena každého opčného listu je zmenená o faktor 0,01, čo zodpovedá 
rozsahu, v ktorom investor participuje na vývoji hodnoty indexu. Emisná cena je 0,20 EUR. 
Produkt je kótovaný na Börse Frankfurt Zertifikate Premium (voľný obchod), ako aj na Börse 
Stuttgart (EUWAX voľný obchod). 

Výplata pri splatnosti: 

Pre každý opčný list, ktorý má investor v držbe, existujú dva scenáre: 



1. Ak je záverečný kurz podkladového aktíva dňa 18.06.2021 pod úrovňou 2 300 EUR, 
dostane investor dňa 23.06.2021 výplatu v hotovosti vo výške 2 300 EUR mínus záverečný 
kurz podkladového aktíva dňa 18.06.2021. Tento výsledok sa vynásobí 0,01 a vypláca sa 
v EUR; alebo  

2. Inak nedostane investor žiadnu výplatu a stratí celú svoju investíciu. 

Podmienky produktu okrem toho predpokladajú, že ak sa vyskytnú určité mimoriadne 
udalosti (1) môže dôjsť k úpravám produktu a/alebo (2) emitent produktu môže predčasne 
splatiť produkt. Tieto udalosti sú bližšie vysvetlené v podmienkach produktu a týkajú sa 
v prvom rade podkladového aktíva, produktu a emitenta produktu. Je pravdepodobné, že sa 
prípadný výnos, ktorý dostane investor v prípade takejto predčasnej splatnosti, líši od vyššie 
popísaného scenáru a môže byť aj nižší ako suma, ktorú investor investoval.  

 

Cieľová skupina malých investorov 

Produkt je určený pre privátnych investorov, ktorí:  

1. majú pokročilé znalosti a do hĺbky rozumejú produktu, jeho trhu a jeho špecifickým 
rizikám a vyhliadkam na výnosy, majú relevantné skúsenosti vo finančnom sektore, 
vrátane buď častejších obchodných aktivít alebo vyššieho stavu produktov s podobným 
profilom a rizikom a podobnou komplexnosťou; 

2. sa snažia o rast kapitálu, hedging a/alebo vývoj hodnoty s pákovým efektom, 
očakávajú, že hodnota podkladového aktíva sa vyvíja spôsobom, ktorý zabezpečí 
kladný výnos, majú investičný horizont, ktorý zodpovedá nižšie uvedenej odporúčanej 
dobe držby; 

3. akceptujú riziko, že emitent alebo garant môže nezaplatiť alebo môže nedodržať svoje 
záväzky z produktu a okrem toho sú schopní znášať úplnú stratu svojej investície; a  

4. akceptujú mieru rizika, aby dosiahli potenciálne výnosy, pričom riziko je konzistentné 
s nižšie uvedeným celkovým ukazovateľom rizika.  
 

 

Aké riziká existujú a čo by som mohol dostať ako protihodnotu za to? 

Ukazovateľ rizika 

 

Nižšie riziko                Vyššie riziko 

 
 
 

 
Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte 
v držbe 1 rok a 3 mesiace.  

Celkový ukazovateľ rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom v porovnaní 
s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto produkte stratíte 
peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nebudeme schopní vyplatiť Vás. 

Tento produkt sme zaradili na stupnici od 1 do 7 do rizikovej triedy 7, ktorá  zodpovedá 
najvyššej rizikovej triede. To zohľadňuje dva prvky: (1) trhové riziko – že potenciálne straty 



z budúceho vývoja budú klasifikované ako veľmi vysoké a (2) kreditné riziko – že je nanajvýš 
nepravdepodobné, že nepriaznivé trhové podmienky ovplyvnia našu schopnosť vyplatiť Vás. 

Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo 
čiastočne stratiť vložený kapitál. Ak Vám nemôžeme zaplatiť to, čo Vám prináleží, môžete 
stratiť celý vložený kapitál.  

 

Scenáre plnenia 

Investícia  10 000 
EUR  
Scenáre 

 1 rok 1 rok a 3 mesiace 
(odporúčaná doba 
držby) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať po 
odpočítaní nákladov 

276,24 EUR 0,00 EUR 

Ročný priemerný výnos -97,24% -100,00% 
Pesimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po 
odpočítaní nákladov 

276,24 EUR 0,00 EUR 

Ročný priemerný výnos -97,24% -100,00% 
Stredný scenár Čo by ste mohli dostať po 

odpočítaní nákladov 
464,32 EUR 0,00 EUR 

Ročný priemerný výnos -95,36% -100,00% 
Optimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po 
odpočítaní nákladov 

8 791,94 EUR 10 566,25 EUR 

Ročný priemerný výnos -12,08% 4,39% 
 

Budúci vývoj trhu nie je možné presne predvídať. Zobrazené scenáre sú len indikáciou 
niektorých možných výsledkov, ktoré vychádzajú z posledného vývoja. Skutočná návratnosť 
môže byť nižšia. Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť za rok a 3 mesiace pri 
rôznych scenároch, ak investujete 10 000 EUR. Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla 
vyvíjať Vaša investícia. Môžete si to porovnať so scenármi pre iné produkty. Uvedené scenáre 
zodpovedajú odhadu budúceho vývoja hodnoty na základe predchádzajúcich zmien hodnoty 
tejto investície; nie je to presný ukazovateľ. To, koľko skutočne dostanete, závisí od toho, ako 
sa trh vyvíja a ako dlho produkt máte v držbe. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať 
v prípade extrémnych podmienok na trhu a nezohľadňuje prípad, že azda dokonca nebudeme 
schopní realizovať výplatu. 

V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností 
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo predajnému miestu. Uvedené 
čísla nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá sa môže každopádne vyvíjať podľa 
toho, koľko dostanete naspäť.  

  

Čo sa stane, ak Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH nie je schopná realizovať 
výplatu? 

Produkt nie je predmetom žiadneho systému odškodnenia alebo systému zabezpečenia pre 
investorov. To znamená, že investor môže utrpieť aj úplnú stratu svojej investície, ak sa 
emitent stane insolventným a rovnako sa aj garant stane insolventným alebo ak inak nebude 
v plnej miere plniť svoje platobné záväzky zo záruky. 

 

Aké náklady vznikajú? 

Zníženie výnosov (Reduction in Yield  - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami zaplatené 
náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli získať. V celkových nákladoch sú zohľadnené 
jednorazové, priebežné a dodatočné náklady. 



Tu vykázané čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom produktu pri uvedenej dobe držby. 
Zahŕňajú prípadné zmluvné pokuty pri predčasnom vystúpení. Pri uvedených číslach sa 
vychádza z toho, že investujete 10 000 EUR. Čísla predstavujú odhady a môžu v budúcnosti 
dopadnúť inak.  

Náklady v priebehu času 

Osoba, ktorá Vám tento produkt predáva alebo Vám k nemu poskytuje poradenstvo, Vám 
môže účtovať ďalšie náklady. Ak by to tak bolo, táto osoba Vás informuje o takýchto nákladoch 
a ukáže Vám, aký budú mať celkové náklady vplyv na Vašu investíciu v priebehu času. 

Investícia 10 000 EUR  
Scenáre 

Ak inkasujete po 1 roku Ak inkasujete na konci 
odporúčanej doby držby 

Celkové náklady -252,879712 EUR 0,00 EUR 
Vplyv na výnosy (RIY) za 
rok 

-2,528797% 0,00% 

 

Náklady uvedené v tabuľke vyššie udávajú, nakoľko môžu očakávané náklady produktu 
ovplyvniť výnos investora za predpokladu, že produkt dosiahne výnos podľa stredného 
scenára. V prípade zanedbania vplyvu na výnos investora v tomto scenári sa očakávané 
vstupné a výstupné náklady odhadujú na 0,15 EUR, ak inkasujete po 1 roku  a na 0,20 EUR, 
ak inkasujete po odporúčanej dobe držby.  

 

Zloženie nákladov 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva: 

- ako rôzne druhy nákladov pôsobia každoročne na výnosy investície, ktoré by ste mohli 
dostať na konci odporúčanej doby držby. 

- čo obsahujú rôzne kategórie nákladov. 

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok 

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0,00% Vplyv nákladov už 
obsiahnutých v cene. 

Výstupné náklady 0,00% Neuplatňuje sa. 
 

Náklady, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, predstavujú rozpis zníženia výnosov, ktoré je 
uvedené v tabuľke „Náklady v priebehu času“ k odporúčanej dobe držby. Rozpis skutočne 
očakávaných nákladov produktu sa odhaduje nasledovne: vstupné náklady: 0,20 EUR 
a výstupné náklady: 0 EUR.  

 

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne? 

Odporúčaná doba držby: 1 rok a 3 mesiace 

Odporúčaná doba držby produktu je 1 rok a 3 mesiace, keďže produkt je postavený na tom, 
aby bol v držbe do konca životnosti; produkt je každopádne možné predčasne ukončiť na 
základe mimoriadnej udalosti. Investor nemá nárok inkasovať produkt pred koncom životnosti. 

Emitent nie je povinný poskytovať pre produkt sekundárny trh, môže však v jednotlivých 
prípadoch odkúpiť produkt pred splatnosťou. V tomto prípade odzrkadľuje uvedená cena 
rozpätie medzi ponukou a dopytom, ako aj prípadné náklady vyplývajúce z vyplatenia 
hedgingových dohôd, ktoré uzatvoril emitent v súvislosti s produktom. Okrem toho môže 
osoba, ktorá predala produkt investorovi, účtovať investorovi maklérske poplatky, ak predáva 
produkt späť emitentovi. 



 

Ako sa môžem sťažovať? 

Prípadné sťažnosti na osobu, ktorá poskytovala poradenstvo k produktu alebo produkt 
predáva (ako napr. sprostredkovateľ investora), je možné smerovať priamo na príslušnú 
osobu. Sťažnosti týkajúce sa produktu a/alebo správania emitenta produktu je možné podať 
podľa popisu na http://www.gspriips.eu. Okrem toho je možné podať sťažnosti písomne na 
Goldman Sachs International, PRIIP KID - Compliance Securities, Plumtree Court, 25 Shoe 
Lane, London, EC4A 4AU, Spojené kráľovstvo alebo emailom na gs-eq-priip-kid-
compliance@gs.com.  

 

Iné užitočné informácie 

Prípadné ďalšie dokumenty týkajúce sa produktu, najmä dokumentáciu k programu emisií, 
prípadné dodatky k nemu a podmienky produktu je možné získať na požiadanie bezplatne od 
emitenta produktu. Ak je produkt emitovaný podľa Smernice EU o prospekte (Smernica 
2003/71/ES v platnom znení), je možné získať tieto dokumenty aj podľa popisu na 
http://www.gspriips.eu. 


