
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.  

 
BNP PARIBAS 

 

DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI 

Ref: DE000PS5ASN4-2018-04-05T23:56:41 

 

ÚČEL 

Tento dokument s informáciami Vám poskytuje 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 
Unlimited Turbo Short opčný list na termínovaný kontrakt na suroviny  
 
ISIN: DE000PS5ASN4 
Kótovanie na burze: Stuttgart, Frankfurt (voľný obchod) 
Verejná ponuka: áno (Nemecko, Rakúsko) 
Emitent: BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 
Ručiteľ: BNP Paribas S.A. 
Vystavovateľ produktu: BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 
www.derivate.bnpparibas.com 
Ďalšie informácie získate telefonicky na čísle 0800 0267267 (Nemecko), 0800 295518 (Rakúsko) 
Príslušné orgány: Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami (BaFin) 
Dátum zhotovenia dokumentu s kľúčovými informáciami: 05.04.2018 (23:56:41) 
 

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

 

O AKÝ DRUH PRODUKTU IDE? 

► DRUH 

Tento produkt je dlžobný úpis na majiteľa, ktorý bol vydaný podľa nemeckého práva.  

► CIELE 

Cieľom tohto produktu je poskytnúť Vám určitý nárok za vopred stanovených podmienok. Produkt 
nemá pevnú dobu životnosti. Podieľate sa viac ako proporcionálne na všetkých vývojoch kurzov 
podkladového aktíva. 

Produkt môže počas doby platnosti predčasne prepadnúť, ak sa vyskytne Knock-Out udalosť. 
Knock-Out udalosť sa vyskytne vtedy, ak je kurz podkladového aktíva v ktoromkoľvek okamihu 
počas doby sledovania na úrovni určujúcej podkladovej ceny alebo nad ňou. V tomto prípade sa 
stáva produkt okamžite bezcenným. 



Môžete požadovať od emitenta predčasné splatenie produktu, pričom uplatníte svoje právo na 
uplatnenie doručením vyhlásenia o uplatnení k vopred stanoveným dátumom (vždy deň 
uplatnenia a deň ocenenia). 

Ďalej je emitent oprávnený vypovedať produkt na základe predchádzajúcej výpovede k dátumu 
stanovenému podľa jeho uváženia (termín výpovede a deň ocenenia). 

Po uplatnení práva na uplatnenie alebo pri výpovedi zo strany emitenta, a pokiaľ sa predtým 
nevyskytla Knock-Out udalosť, dostanete v príslušný deň splatnosti čiastku výplaty vo výške 
čiastky, o ktorú je referenčná cena pod úrovňou určujúcej podkladovej ceny, prepočítané na menu 
produktu. 

Určujúca podkladová cena sa upravuje denne na základe marže určenej BNP Paribas Arbitrage 
S.N.C., aby odzrkadľovala náklady na financovanie, ktoré vznikli emitentovi. Na základe 
ohraničeného času platnosti termínových kontraktov sa bežiaci termínový kontrakt pred koncom 
jeho doby platnosti nahradí iným termínovým kontraktom, ktorý má s výnimkou termínu splatnosti 
rovnaké špecifikácie kontraktu ako predchádzajúci termínový kontrakt (tak zvaný „Roll Over“). 
V tomto prípade odzrkadľuje úprava určujúcej podkladovej ceny aj Roll Over, ako aj náklady na 
Roll Over.  

 

Dátum emisie 14.05.2015 Určujúca 
podkladová cena 

USD 70,4142  
(z 05.04.2018) 

Dátum splatnosti 4 bankové obchodné 
dni po dni ocenenia  

Upisovací pomer  1 

Obdobie 
sledovania 

14.05.2015 až do 
dňa ocenenia 
v prípade výpovede 
zo strany emitenta 

Typ opcie Short 

Mena produktu EUR Spôsob výplaty Vyrovnanie v 
hotovosti 

 

Podkladové aktívum ICE Brent Crude Oil termínované kontrakty (COM8, 
www.theice.com) 

Mena podkladového 
aktíva 

USD 

Referenčné miesto Intercontinental Exchange (ICE) 
Kurz podkladového 
aktíva 

Kurz podkladového aktíva ako ho priebežne stanovuje referenčné 
miesto 

Referenčná cena Záverečná zúčtovacia cena ako ju stanovuje referenčné miesto 
v deň ocenenia 

  

Podľa podmienok cenných papierov pre produkty môže emitent produktu (1) produkt prispôsobiť 
a/alebo produkt predčasne vypovedať, ak sa vyskytnú určité mimoriadne udalosti. Tieto udalosti 
sú uvedené v podmienkach cenných papierov pre produkty a týkajú sa predovšetkým 
podkladového aktíva resp. podkladových aktív. Čiastka, ktorú (prípadne) dostanete pri takomto 
predčasnom vypovedaní, sa pravdepodobne líši od vyššie uvedených scenárov a môže byť nižšia 
ako čiastka, ktorú ste investovali. Všetky výplaty popísané v tomto dokumente (vrátane 
potenciálnych ziskov) sa počítajú bez nákladov a daní, ktoré sa vzťahujú na tento typ finančnej 
investície.  

► CIEĽOVÁ SKUPINA MALÝCH INVESTOROV 

Tento produkt je koncipovaný pre malých investorov, ktorí: 

- môžu znášať straty až do výšky celkovej kúpnej ceny vrátane všetkých nákladov. 
- majú krátkodobý investičný horizont (kratší ako tri roky). 



- chceli by investovať do kapitálového rastového produktu a prípadne diverzifikovať svoje 
celkové portfólio. 

- boli informovaní o finančných trhoch, ich spôsobe fungovania a rizikách, ako aj o triede 
investície podkladového aktíva alebo majú o tom dostatok vedomostí. 

 

AKÉ RIZIKÁ EXISTUJÚ A ČO MÔŽEM DOSTAŤ AKO PROTIHODNOTU ZA TO? 

► UKAZOVATEĽ RIZIKA 

 

Nižšie riziko      Vyššie riziko 

 

 
 

 
Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte v držbe 
počas modelovej doby.  
Ak investíciu zrušíte predčasne, môže sa skutočné riziko výrazne líšiť 
a podľa okolností dostanete naspäť menej. 

Ukazovateľ celkového 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, pričom 7 zodpovedá 
najvyššej rizikovej triede.  

Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa klasifikuje ako veľmi vysoké. Pri 
nepriaznivých podmienkach na trhu je nanajvýš nepravdepodobné, že bude dotknutá naša 
schopnosť vyplatiť Vás. 

Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo 
čiastočne stratiť investovaný kapitál.  

Ak Vám nemôžeme zaplatiť to, čo Vám prináleží, mohli by ste stratiť celý investovaný kapitál.  

Podrobné informácie o všetkých rizikách sú podľa popisu v odseku „Iné užitočné informácie“ 
nižšie uvedené v časti „Rizikové faktory“ v prospekte. 

► SCENÁRE PLNENIA 

Investícia  10 000 
EUR  
Scenáre 

 Modelové obdobie  
(1 kalendárny deň) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 0,00 EUR 
Ročný priemerný výnos -36 500,00% 

Pesimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 4 324,37 EUR 
Ročný priemerný výnos -20 716,06% 

Stredný scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 12 728,07 EUR 
Ročný priemerný výnos 9 957,44% 

Optimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 20 952,40 EUR 
Ročný priemerný výnos 39 976,27% 

 

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť do konca modelového obdobia 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 vyvíja trh a ako dlho máte produkt v držbe.  

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť v prípade extrémnych podmienok na trhu 
a nezohľadňuje prípad, že snáď nebudeme dokonca 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 BNP PARIBAS EMISSIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH NIE 
JE SCHOPNÁ REALIZOVAŤ VÝPLATU? 

Investori sú vystavení riziku, že emitent nedokáže splniť svoje záväzky z produktu – napríklad  
v prípade insolventnosti (platobnej neschopnosti / nadmerného zadlženia).  

Ak sa vyskytne prípad poškodenia v rámci záruky, máte právo na základe bezvýhradnej 
a neodvolateľnej záruky podľa nemeckého práva vymáhať platby všetkých splatných čiastok od 
ručiteľa. Ak sa aj ručiteľ stane insolventným, môže Vám vzniknúť strata až do celkovej výšky 
investovaného kapitálu. Insolventnosť emitenta môže vzniknúť aj napriek existujúcej zmluve 
o ovládnutí a odvode zisku podľa nemeckého práva s BNP Paribas S.A. 

Produkt nepodlieha žiadnemu systému odškodnenia alebo zaistenia.  

Investori by mali prihliadať na to, že ručiteľ, BNP Paribas S.A., je francúzsky úverový ústav. Preto 
podlieha francúzskemu režimu riešenia krízových situácií, najmä mechanizmu pre riešenie 
krízových situácií zavedenému Európskou smernicou pre ozdravenie a riešenie krízových situácií 
z 15. mája 2014. Okrem iného dáva táto úprava príslušnému orgánu pre riešenie krízových 
situácií oprávnenie zmeniť podstatné ustanovenia  záruky, znížiť čiastky, ktoré má vyplácať ručiteľ 
(dokonca až na nulu) a konvertovať splatné čiastky na akcie, iné cenné papiere alebo iné záväzky 
ručiteľa, ktorých hodnota môže byť značne nižšia ako čiastka, ktorá by prináležala investorovi 
z produktu od emitenta alebo na základe záruky od ručiteľa. Podľa okolností utrpia investori 
čiastočnú alebo úplnú stratu čiastky splatnej na základe produktu, resp. splatnej čiastky 
vymáhateľnej na základe záruky. Investori sú vystavení aj riziku, že BNP Paribas S.A. nesplní 
svoje záväzky zo zmluvy o ovládnutí a odvode zisku – napríklad v prípade jej insolventnosti alebo 
v prípade úradného nariadenia opatrení na riešenie krízových situácií podľa francúzskeho práva. 

 

AKÉ NÁKLADY VZNIKAJÚ? 

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

Tu uvedené čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom produktu. 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 predá 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 na konci modelového obdobia  
(1 kalendárny deň) 

Celkové náklady 50,23 EUR 
Vplyv na výnosy (RIY) za rok 183,34% 

 

►ZLOŽENIE NÁKLADOV 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva: 

- ako rôzne druhy nákladov pôsobia každý rok na výnosy investície, ktoré by ste mohli 
dostať na konci modelového obdobia;  

- čo obsahujú rôzne kategórie nákladov.  

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok 

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0,00% Pôsobenie nákladov, ktoré sú už 
obsiahnuté v cene. 

Výstupné náklady 0,00% Pôsobenie nákladov, ktoré vzniknú, 
ak vystúpite z Vašej investície. 

Priebežné náklady Náklady na transakcie 
s portfóliom 

0,00% Pôsobenie nákladov, ktoré vzniknú 
za to, že kúpime a predáme 
investície, ktoré tvoria základ 
produktu. 

Iné priebežné náklady 183,34% Pôsobenie nákladov, ktoré Vám 
každý rok odpočítame za správu 
investície.  

Dodatočné náklady Poplatok za výkon 0,00% Pôsobenie poplatku za výkon 
Carried Interests 0,00% Pôsobenie Carried Interests. 

 

AKO DLHO BY SOM MAL DRŽAŤ INVESTÍCIU A MÔŽEM SI VYBRAŤ PENIAZE 
PREDČASNE? 

Odporúčaná doba držby: 1 kalendárny deň (modelové obdobie) 

Nie je možné poskytnúť individuálne odporúčanie k dobe držby. Na základe pákového efektu 
reaguje produkt na najmenšie pohyby kurzov podkladového aktíva, čo vedie k ziskom a stratám 
v nepredvídateľných časových obdobiach. Každé individuálne odporúčanie k dobe držby by pre 
špekulatívneho investora predstavovalo mätúcu informáciu. Pri investoroch, ktorí nadobúdajú 
produkt na účely zaistenia, závisí doba držby od horizontu zaistenia jednotlivého investora. 

Okrem predaja na burze, na ktorej je produkt kótovaný, alebo mimo burzy môžete produkt uplatniť 
doručením vyhlásenia o uplatnení emitentovi v deň uplatnenia. Prosím, všimnite si, že musíte 
prípadne mať v držbe viac ako jeden produkt, aby ste ho mohli účinne uplatniť. Musíte dať pokyn 
Vašej depozitnej banke, ktorá je zodpovedná za realizáciu prevodu príslušných produktov. Pri 
účinnom uplatnení dostanete čiastku výplaty, ako je bližšie popísané v bode „O aký druh produktu 
ide?“ 

Za normálnych trhových podmienok môžete predať tento produkt na sekundárnom trhu. Cena 
závisí od trhových parametrov prevládajúcich v danom okamihu, ktoré by mohli ohrozovať 
investovanú čiastku. 

Všimnite si, prosím, že burzové obchodovanie s produktom je prípadne ukončené už pred dňom 
ocenenia.  

Pri mimoriadnych situáciách na trhu alebo pri technických poruchách môže byť nadobudnutie 
resp. predaj produktu dočasne sťažený alebo aj nemožný. 

 

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ? 



Sťažnosti na správanie osoby, ktorá k produktu poskytuje poradenstvo alebo ho predáva, je 
možné smerovať priamo na túto osobu. Sťažnosti na produkt alebo správanie vystavovateľa je 
možné podať písomne na túto adresu: BNP Paribas, Certifikáty a produkty s pákovým efektom, 
Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Nemecko, emailom na: derivate@bnpparibas.com 
alebo online formulárom na nasledujúcej webovej stránke: www.derivate.bnpparibas.com.  

 

INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 

Prospekt, príslušné dodatky a platné podmienky sú zverejnené na základe zákonných predpisov 
na internetovej stránke emitenta. (www.derivate.bnpparibas.com). Ak chcete získať ďalšie 
podrobné informácie najmä k štruktúre a k rizikám súvisiacim s investíciou do produktu, mali by 
ste si tieto dokumenty prečítať.   

Tento produkt sa nesmie ani priamo ani nepriamo ponúkať alebo predávať v Spojených štátoch 
amerických, resp. americkým osobám. Pojem „americká osoba“ je definovaný v „Predpise S“ 
v U.S. Securities Act z roku 1933 (Zákon o cenných papieroch). Ponuka tohto produktu nebola 
registrovaná podľa Zákona o cenných papieroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


