
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.  

 

Morgan Stanley 

 

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. 

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

Názov produktu: Mini Future (Long) opčný list na index 

Označenie produktu: ISIN: DE000MC2G7E4 / WKN: MC2G7E 

PRIIP vystavovateľ: Morgan Stanley & Co. International plc 
(https://zertifikate.morganstanley.com) 

Telefónne číslo: +44-20-7425-8000  

Príslušné orgány vystavovateľa produktu: povolené U.K. Prudential Regulation Authority 
a pod dohľadom U.K. Financial Conduct Authority a U.K. Prudential Regulation Authority  

Dátum a čas zhotovenia: 13.09.2019 o 13:56 hod. miestneho času Frankfurt am Main 

 

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

 

1. O aký druh produktu ide? 

Druh 

Opčné listy podľa nemeckého práva. 

Ciele 

(Označenia, ktoré sú v tomto odseku vytlačeným tučným písmom, sú bližšie vysvetlené 
nasledujúcej tabuľke/nasledujúcich tabuľkách.) 

Produkt je zameraný na to, aby v termíne splatnosti priniesol výnos s pákovým efektom vo 
forme hotovostnej výplaty, ktorá závisí od vývoja hodnoty podkladovej hodnoty. Produkt 
nemá pevnú dobu životnosti. Produkt môže, ako je popísané nižšie, skončiť kedykoľvek. Ak 
podkladová hodnota počas doby držby produktu klesá, môže hodnota toho, čo investor 
dostane, byť pod úrovňou pôvodnej investície a takisto zodpovedať minimálnej výplate vo 
výške 0,001 EUR, čo znamená, že investor stráca takmer celú svoju pôvodnú investíciu. 

Pákový efekt: Produkt ponúka účasť s pákovým efektom na vývoji hodnoty podkladovej 
hodnoty. To znamená, že výplata, ktorú investor po uplatnení zo strany investora alebo po 
ukončení zo strany vystavovateľa dostane, je viac ako proporcionálne vyššia, čím pozitívnejšie 



sa vyvíja hodnota podkladovej hodnoty. Na druhej strane znáša investor aj viac ako 
proporcionálne vyššiu stratu, ak sa hodnota podkladovej hodnoty vyvíja negatívne.  

Stop-Loss udalosť: Ak je kurz podkladového aktíva k ľubovoľnému okamihu počas jeho 
obdobia obchodovania na úrovni stop-loss bariéry alebo pod ňou, ukončí sa produkt 
s okamžitou účinnosťou a investor dostane výplatu v hotovosti vo výške (A) (1) stavu 
podkladového aktíva, ktorý vychádza z cien, za ktoré emitent po vzniku takejto udalosti môže 
ukončiť svoje hedging pozície, mínus (2) aktuálna úroveň financovania vynásobená (B) 
upisovacím pomerom, každopádne nie menej ako 0,001 EUR.  

Uplatnenie zo strany investora alebo ukončenie zo strany emitenta: Investor môže produkt 
uplatniť v určitých dňoch pri dodržaní lehoty na uplatnenie uvedenej v podmienkach produktu 
(pozri viac informácií v bode „7. Iné užitočné informácie“ k tomu, kde môže investor dostať 
podmienky produktu). Okrem toho môže emitent produkt vypovedať v určitých dňoch za 
podmienky dodržania výpovedných lehôt uvedených v podmienkach produktu. Uplatnenie 
alebo vypovedanie nadobúda účinnosť po uplynutí lehoty určenej v podmienkach produktu.  

Ak sa nevyskytne žiadna stop-loss udalosť, dostane investor v termíne splatnosti v oboch 
prípadoch výplatu v hotovosti vo výške (1) (A) referenčného kurzu v deň ocenenia mínus 
(B) aktuálna úroveň financovania v tento deň, vynásobené (2) upisovacím pomerom, 
každopádne nie menej ako 0,001 EUR. 

Po emisií produktu sa upraví stop-loss bariéra a aktuálna úroveň financovania podľa 
aktuálnych trhových okolností a o poplatok. Okrem toho sa aktuálna úroveň financovania pri 
výplate dividendy z podkladového aktíva upraví o čistú dividendu, ktorá sa vypláca v deň, 
v ktorom sa podkladové aktívum obchoduje „ex dividenda“. Aktuálne informácie týkajúce sa 
výšky týchto zložiek je možné získať od emitenta produktu a budú zverejnené na 
https://zertifikate.morganstanley.com. 

Podľa podmienok produktu budú upravené určité nižšie uvedené dni, ak príslušný dátum nie 
je pracovným dňom alebo obchodným dňom. Ak dôjde k úprave, môže to ovplyvniť prípadný 
výnos investora.  

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

Produkt sa môže obchodovať na obchodnom mieste resp. obchodných miestach (pozri ďalšie 
informácie týkajúce sa obchodného miesta resp. obchodných miest v bode „5. Ako dlho by 
som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne?“). Výnosy z investície je 
možné docieliť tým, že sa produkt kúpi a následne znovu predá. 

 

Smer Call Aktuálna úroveň 
financovania 

K 13.09.2019 o 12:51 hod.: 
49,9697332434 

Podkladová 
hodnota 

E-Mobilit?t Wasserstoff 
Index (Performance-
Index) (ISIN: 
DE000SLA8F83; 
Bloomberg: EMOBWAS 
Index; RIC: 
EMOBWAS) 

Stop-Loss 
bariéra 

K 13.09.2019 o 12:51 hod.: 
51,86 

Druh aktíva Akcie  Referenčná cena Záverečná cena 
podkladového aktíva podľa 
referenčného miesta 



Upisovací 
pomer 

0,10 Referenčné 
miesto 

Solactive AG 

Mena produktu Euro (EUR) Deň ocenenia (1) v prípade uplatnenia zo 
strany investora alebo 
ukončenia zo strany emitenta, 
prvý obchodný deň mesiaca, 
ktorý pripadá bezprostredne 
po uplynutí 35 kalendárnych 
dní odo dňa uplatnenia alebo 
dňa vyhlásenia o ukončení 
alebo (2) deň, kedy dôjde 
k automatickému 
predčasnému ukončeniu, 
podľa toho, ktorý deň nastane 
skôr 

Mena 
podkladového 
aktíva  

EUR Termín 
splatnosti 

5. obchodný deň po dni 
ocenenia 

Deň emisie 12.06.2019   
 

Cieľová skupina malých investorov 

Produkt je určený pre privátnych investorov, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce kritéria:  

1. majú mimoriadne vedomosti a skúsenosti v oblasti obchodovania s komplexnými 
cennými papiermi; 

2. hľadajú špekulatívnu investičnú možnosť, ktorá sa zakladá na očakávaní, že 
podkladová hodnota získa v priebehu času na hodnote; 

3. sú schopní znášať úplnú stratu investovanej čiastky; a 
4. majú k dispozícií krátkodobý investičný horizont. 

Toto tvrdenie nepredstavuje posúdenie primeranosti produktu pre určitého investora. 

 

2. 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 deň. Ak investíciu zrušíte predčasne alebo ju máte v držbe 
dlhšie, môže sa skutočné riziko výrazne líšiť a podľa okolností 
dostanete naspäť menej. 

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. Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa klasifikuje 



ako veľmi vysoké. Pri nepriaznivých podmienkach na trhu je nepravdepodobné, že bude 
dotknutá naša schopnosť vyplatiť Vás. 

Ak sa mena krajiny, v ktorej tento produkt nadubúdate alebo mena krajiny účtu 
použitého pre tento produkt, líši od meny produktu, všimnite si menové riziko. 
Dostávate platby v inej mene, taklže váš konečný výnos závisí od výmenného kurzu 
medzi oboma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli. 

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.  

Detailné informácie týkajúce sa všetkých rizík súvisiacich s produktom nájdete v odsekoch 
týkajúcich sa rizika v prospekte a jeho prípadných dodatkoch, ako je uvedené v odseku 7 „Iné 
užitočné informácie“.   

Scenáre plnenia 

Budúci vývoj trhu nie je možné presne predvídať. Zobrazené scenáre sú len indikáciou 
niektorých možných udalostí, ktoré vychádzajú z najnovšieho vývoja. Skutočné 
spätné toky môžu byť nižšie. 

Investícia  10 000 
EUR  
Scenáre 

 1 deň (odporúčaná 
doba držby) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní 
nákladov 

8 785,14 EUR 

Percentuálny výnos (nie anualizovaný) -12,15% 
Pesimistický scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní 

nákladov 
9 697,39 EUR 

Percentuálny výnos (nie anualizovaný) -3,03% 
Stredný scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní 

nákladov 
9 945,22 EUR 

Percentuálny výnos (nie anualizovaný) -0,55% 
Optimistický scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní 

nákladov 
10 200,80 EUR 

Percentuálny výnos (nie anualizovaný) 2,01% 
 

Priemerné výnosy, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, nie sú anualizované. To znamená, že 
možno nie sú porovnateľné s výnosmi, ktoré sú uvedené v iných dokumentoch s kľúčovými 
informáciami.  

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať zajtra späť pri rôznych scenároch s príslušným 
výnosom, ak vložíte 10 000 EUR.  

Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Odporúčaná doba držby 
pre tento produkt je menej ako jeden rok. Údaje sa nepočítajú na jeden rok, ale na modelové 
obdobie. Údaje v tomto odseku ako aj 4. „Aké náklady vznikajú?“ nie sú porovnateľné s údajmi 
k produktom, ktoré majú odporúčanú dobu držby odlišnú od modelového obdobia. 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 držíte. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli 
dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu a nezohľadňuje prípad, že azda dokonca 
nebudeme schopní realizovať výplatu. 

Tento produkt nie je možné hneď zrušiť. Preto je ťažko možné odhadnúť, koľko dostanete 
naspäť, ak dáte produkt na vyplatenie pre koncom odporúčanej doby držby. Môže sa stať, že 
predčasné vyplatenie nebude možné alebo že pri predčasnom vyplatení Vám vznikne vyššia 
strata. 



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.  

Ak si kúpite tento produkt, vsádzate na to, že stav podkladovej hodnoty bude stúpať.  

V najhoršom prípade môžete stratiť celú Vašu investíciu (vložená prémia).  

 

3. Čo sa stane, ak Morgan Stanley & Co. International plc nie je schopný realizovať 
výplatu? 

Investor znáša riziko, že emitent možno nebude schopný  splniť svoje záväzky v súvislosti 
s produktom, napr. v prípade insolventnosti emitenta alebo v prípade úradného nariadenia 
opatrení na riešenie krízových situácií. Toto môže podstatne negatívne ovplyvniť hodnotu 
produktu a mohlo by to viesť k tomu, že čiastočne alebo celkom stratíte svoju investíciu do 
produktu. Produkt nie je vklad a ako taký nepodlieha zabezpečeniu vkladov.  

 

4. 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 

investícia 10 000 EUR  

Scenár Ak dáte na preplatenie na konci odporúčanej 
doby držby 

Celkové náklady 50,72 EUR 
Vplyv na výnosy (RIY)* 0,5072% 

 

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 0,03 EUR, ak investor predá produkt  po odporúčanej 
dobe držby. Okrem toho obsahuje produkt iné priebežné náklady vo výške 0,00049 EUR.  

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. 

 

 

Zloženie nákladov 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva: 

- ako rôzne druhy nákladov pôsobia na výnosy investície, ktoré môžete dostať na konci 
odporúčanej doby držby*  

- čo obsahujú rôzne kategórie nákladov  



Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy* 

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0,18961% Vplyv nákladov už 
obsiahnutých v cene. 

Výstupné náklady 0,30948 % Vplyv nákladov, ktoré 
vzniknú, ak pri 
splatnosti vystúpite 
z Vašej investície. 

Priebežné náklady Iné priebežné náklady 0,00811 % Vplyv nákladov, ktoré 
Vám odpočítame raz 
ročne za správu 
investície.  

 

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: 0,0114 EUR 
a výstupné náklady: 0,0186 EUR a iné priebežné náklady, ktoré vznikajú do odporúčanej doby 
držby: 0,00049 EUR.  

 

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

Odporúčaná doba držby: 1 deň 

Často môže prísť k náhlym zmenám hodnoty produktu, preto je odporúčaná doba držby 
1 deň alebo menej. Hodnota produktu by sa mala priebežne sledovať.  

Na základe pákového efektu reaguje produkt na malé cenové pohyby podkladovej hodnoty, 
ktoré môžu viesť v rámci nepredvídateľných časových intervalov k potenciálnym ziskom alebo 
stratám. 

Pri produkte neexistuje žiadna iná možnosť ako ukončiť investíciu, okrem možnosti predať 
produkt cez burzu alebo mimo burzy alebo uplatniť produkt v uvedených dňoch doručením 
vyhlásenia o uplatnení vystavovateľovi. V oboch prípadoch zodpovedá cena, za ktorú investor 
produkt predáva  alebo ho uplatňuje, minimálne cene ponuky emitenta. Obchodník investora 
si môže okrem toho účtovať realizačný poplatok za realizovanie transakcie. Bližšie informácie 
týkajúce sa doručenia oznámenia o uplatnení a čiastky, ktorú dostane investor v prípade 
predčasného uplatnenia, sú popísané vyššie v odseku „1. O aký druh produktu ide?“. 

Popri možnosti predať produkt cez burzu v prípade produktu kótovaného na burze alebo v 
rámci voľného predaja, môžete produkt v určitých dňoch uplatniť, pričom doručíte 
vystavovateľovi vyhlásenie o uplatnení. Všetky bližšie informácie týkajúce sa doručenia 
vyhlásenia o uplatnení a čiastky, ktorú dostanete v prípade predčasného uplatnenia, pozri 
vyššie v bode „1. O aký druh produktu ide?“. 

 

Kótovanie na burze Burza Stuttgart  
 

Kótovanie ceny Kótovanie na kus 

Najmenšia 
obchodovateľná 
jednotka 

1 jednotka   

 

Vo volatilných a neobvyklých situáciách na trhu, ako aj v prípade technických chýb/porúch 
môžu byť kúpa a/alebo predaj produktu dočasne obmedzené a/alebo prerušené alebo úplne 
nemožné. 

 



6. Ako sa môžem sťažovať? 

Prípadné sťažnosti týkajúce sa mechanizmu produktu a/alebo správania emitenta produktu je 
možné doručiť písomne na nasledujúce adresy : emailom na etp-kid-
complaints@morganstanley.com a/alebo písomne na adresu Morgan Stanley & Co. 
International plc, 25 Cabot Square, London, E14 4QA Spojené kráľovstvo. Všimnite si prosím 
aj https://zertifikate.morganstanley.com. Prípadnú sťažnosť na osobu, ktorá poskytovala 
poradenstvo vo vzťahu k produktu alebo produkt predáva (ako napr. sprostredkovateľ 
investora), je možné smerovať priamo na príslušnú osobu.  

Sťažnosti by mali obsahovať názov produktu, ISIN a dôvod sťažnosti. 

 

7. Iné užitočné informácie 

Dodatočné informácie týkajúce sa produktu, najmä dokumentácia k programu emisie, 
prípadné dodatky k nej a podmienky produktu sú vždy zverejnené v súlade s rozhodujúcimi 
právnymi nariadeniami na https://zertifikate.morganstanley.com. Tieto dokumenty sú okrem 
toho bezplatne k dispozícií na 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Spojené 
kráľovstvo. 


