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.

UBS

Dokument s kľúčovými informáciami

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
Open End Turbo Call opčný list na Osram Licht AG
Identifikačné číslo cenného papiera:
ISIN: DE000UV3RCX4 / WKN: UV3RCX / Valor:
39898168
Vystavovateľ produktu:
UBS
AG,
London
Branch
(„emitent“),
(www.ubs.com) / Ďalšie informácie získate
telefonicky na +49 69 1369 89 89
Príslušné orgány:
Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými
službami, Nemecko
Prepracovanie dokumentu s kľúčovými
23.04.2018
informáciami:
Chystáte sa získať produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu.

1. 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 životnosť (otvorený koniec) a stáva sa splatným, s výhradou vzniku
Knock-Out udalosti alebo výpovede a splatenia zo strany emitenta, len po účinnom uplatnení
z Vašej strany v deň splatnosti. Podieľate sa viac ako proporcionálne (s pákovým efektom) na
každom vývoji hodnoty podkladového aktíva.
Nárok, ktorý Vám je stanovený v rámci tohto produktu, t.j. Vaše právo požadovať od emitenta
vyplatenie čiastky výplaty, sa musí uplatniť podľa vopred definovaného postupu uplatnenia.
Produkt môžete uplatniť v každý deň uplatnenia podaním neodvolateľného a záväzného
vyhlásenia (tento deň sa označuje ako „deň uplatnenia“). Produkt môžete uplatniť výlučne v
minimálnom množstve na uplatnenie. Uplatnenie menšieho množstva ako je minimálne
množstvo cenných papierov pre uplatnenie je neplatné a nenadobúda účinnosť.
Okrem toho má emitent právo produkt od každého dňa uplatnenia emitenta vypovedať
a spätne odkúpiť. V rozhodujúci deň splatnosti dostanete vyplatenú čiastku výplaty (ako je
popísané nižšie), určenú so zreteľom na rozhodujúci deň uplatnenia emitenta (a nemáte
žiaden nárok na ďalšie platby).

Splatenie produktu sa uskutočňuje buď po účinnom uplatnení z Vašej strany alebo zo strany
emitenta alebo po vzniku Knock-Out udalosti a stanovuje sa takto:
(i)

Ak sa vyskytne Knock-Out udalosť, stáva sa produkt okamžite takmer
bezcenným a v deň splatnosti dostanete čiastku výplaty v mene výplaty, ktorá
zodpovedá len minimálnej čiastke. Utrpíte stratu, ak je minimálna čiastka pod
úrovňou kúpnej ceny produktu.

(ii)

Ak sa nevyskytne Knock-Out udalosť a produkt je účinne uplatnený buď z Vašej
strany alebo zo strany emitenta, dostanete v deň splatnosti čiastku výplaty v mene
výplaty, ktorá závisí od zúčtovacieho kurzu podkladového aktíva. Čiastka výplaty
zodpovedá čiastke rozdielu, prípadne konvertovanej na menu výplaty, o ktorú
zúčtovací kurz podkladového aktíva prekračuje aktuálnu podkladovú cenu,
vynásobenej upisovacím pomerom. Utrpíte stratu, ak je čiastka výplaty pod
nadobúdacou cenou produktu.

Knock-Out udalosť sa považuje za vzniknutú, ak je kurz podkladového aktíva počas KnockOut obdobia sledovania kótovaný v ktoromkoľvek okamihu na úrovni aktuálnej Knock-Out
úrovne alebo nižšie. „Aktuálna Knock-Out úroveň“ zodpovedá aktuálnej úrovni podkladovej
ceny.
Podkladová cena sa upravuje denne pred otvorením trhu (je to potom „aktuálna podkladová
cena“), aby tak odzrkadľovala náklady na financovanie emitenta, na základe sadzby
financovania vrátane intervalu financovania. Ďalšie úpravy odzrkadľujú odrátanie čistých
dividend alebo podobných platieb, ktoré boli vyplatené (priamym) vlastníkom podkladového
aktíva.
Nenadobúdate žiadne vlastnícke práva (vrátane hlasovacích práv, práv na prijímanie dividend
alebo iných výplat alebo iné práva) k podkladovému aktívu.

Podkladové
aktívum
(ISIN)

OSRAM Licht AG (ISIN:
DE000LED4000)

Zúčtovací
kurz

Kurz
podkladového
aktíva
Mena výplaty

Oficiálny záverečný kurz
podkladového aktíva podľa
určenia zdrojom kurzu.
Euro („EUR“)

Zdroj kurzu /
typ

Deň vydania /
platby

22.01.2018

Deň určenia
Dni uplatnenia

17.01.2018
Každý štvrťrok, prvýkrát
01.03.2018

Minimálne
množstvo pre
uplatnenie

1 produkt alebo jeho celé
násobky

Knock-Out
obdobie
sledovania

Po 17.01.2018, každý deň
počas životnosti produktu

Mena
podkladového
aktíva
Deň
splatnosti
Emisná cena
Dni
uplatnenia zo
strany
emitenta
Deň ocenenia

Aktuálna
úroveň
podkladovej
ceny /
aktuálna

Oficiálny záverečný kurz
podkladového aktíva v deň
ocenenia podľa určenia zdrojom
kurzu.
Zdroj kurzu: Xetra
Druh zdroja kurz:
Určujúca burza
Euro („EUR“)
5 bankových obchodných dní po
rozhodujúcom dni ocenenia alebo
po vzniku Knock-Out udalosti
(podľa toho, čo nastane skôr)
3,96 EUR
Každý štvrťrok, prvýkrát
01.03.2018
Po skutočnom uplatnení, 0
bankových obchodných dní po
rozhodujúcom dni uplatnenia
alebo po rozhodujúcom dni
uplatnenia emitenta, vždy podľa
situácie
36,432528 EUR

Sadzba
financovania
Upisovací kurz

LIBOR Overnight EUR
sadzba, ako je stanovená
v rozhodujúci deň úpravy
10:1 (10 produktov pripadá
na 1 podkladové aktívum)

Knock-Out
úroveň
Interval
financovania
Minimálna
čiastka

Určuje sa priebežne. Aktuálny
interval financovania je 3%.
0,001 EUR

Poznámka: Vyššie uvedené údaje sa môžu upravovať v súlade s Konvenciou o obchodných
dňoch resp. ustanoveniami k poruchám na trhu.
Pre obsah (nie formu) tohto produktu a najmä pre Vaše práva sa uplatňuje nemecké právo.
V prípade vzniku (mimoriadneho) dôvodu pre ukončenie môže emitent produktu s okamžitou
účinnosťou dať výpoveď. K (mimoriadnym) dôvodom pre ukončenie patrí zastavenie určovania
resp. zverejňovania kurzu podkladového aktíva alebo právna zmena. V takomto prípade môže
byť vypovedaná čiastka podľa okolností aj výrazne pod nadobúdacou cenou. Dokonca je
možná úplná strata. Okrem toho nesiete riziko, že k výpovedi dôjde v okamihu, ktorý je pre
Vás nepriaznivý, a vypovedanú čiastku budete môcť ďalej investovať len za horších
podmienok.

Cieľová skupina malých investorov
Produkt sa zameriava na malých investorov, ktorých cieľom je viac ako proporcionálny podiel
na zmenách kurzov resp. zaistenie a majú krátkodobý investičný horizont (menej ako 3 roky).
Pri tomto produkte ide o produkt pre investorov s rozsiahlymi znalosťami a/alebo
skúsenosťami s finančnými produktmi. Investor môže znášať straty vloženého kapitálu
a nekladie žiaden dôraz na ochranu kapitálu. Produkt spadá pri hodnotení rizika a výnosu na
stupnici od 1 (zameraný na istotu; veľmi malé až malé výnosy) do 7 (veľmi ochotný znášať
riziko; najvyššie výnosy) do rizikovej triedy 7.

2. 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 modelového obdobia.
Ak investíciu zrušíte skôr alebo neskôr, 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, čo 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.
Ak je mena Vášho účtu iná ako mena výplaty, tak môžete byť vystavení riziku výmenného
kurzu v dôsledku prepočtu meny výplaty na menu účtu a tým môžete utrpieť stratu. Toto riziko
vyššie uvedený ukazovateľ nezohľadňuje
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.
Scenáre plnenia
Investícia 10 000 EUR
Modelové obdobie
Scenáre
(1 kalendárny deň)
Stresový scenár Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 7 982,91 EUR
Priemerný výnos za modelové obdobie
-7 362,38%
Pesimistický
Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 9 384,76 EUR
scenár
Priemerný výnos za modelové obdobie
-2 245,64%
Stredný scenár
Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 9 816,26 EUR
Priemerný výnos za modelové obdobie
-670,65%
Optimistický
Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov 10 252,97 EUR
scenár
Priemerný výnos za modelové obdobie
923,32%
Táto tabuľka ukazuje peňažnú čiastku, ktorú by ste mohli dostať späť pri rôznych scenároch
na konci skúmaného obdobia, 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 hodnôt 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 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.

3. Čo sa stane, ak UBS AG, London Branch nie je schopná realizovať výplatu?
Ste vystavení riziku, že emitent nebude môcť plniť svoje záväzky z produktu – napríklad
v prípade insolventnosti (platobnej neschopnosti / nadmerného zadlženia) alebo v prípade
úradného nariadenia opatrení na riešenie krízových situácií. Takéto nariadenie zo strany
orgánu pre riešenie krízových situácií sa môže v prípade krízy emitenta realizovať aj pred
konkurzným konaním. Orgán pre riešenie krízových situácií má pritom rozsiahle právomoci
zasahovať. Okrem iného môže znížiť nároky investorov až na nulu, ukončiť produkt alebo ho
konvertovať na akcie emitenta a pozastaviť práva investorov. Je možná úplná strata vloženého
kapitálu. Produkt nie je ako dlžobný úpis predmetom zabezpečenia 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 dostať. V celkových nákladoch sú zohľadnené
jednorazové, priebežné a dodatočné náklady.
Tu uvedené čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom samotného 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
Celkové náklady
Vplyv na výnosy (RIY) za modelové obdobie

Ak inkasujete na konci modelového
obdobia (1 kalendárny deň)
706,71 EUR
756,06%

Zloženie nákladov
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva:
-

ako rôzne druhy nákladov za skúmané obdobie pôsobia na výnosy investície, ktoré by
ste mohli dostať na konci skúmaného obdobia;
čo obsahujú rôzne kategórie nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za skúmané obdobie (1 kalendárny deň)
Jednorazové
náklady

Priebežné náklady

Dodatočné náklady

Vstupné náklady

669,46%

Výstupné náklady

81,64%

Náklady na transakcie
s portfóliom
Iné priebežné náklady

4,96%

Poplatok za výkon
Carried Interests

-

Pôsobenie nákladov už
obsiahnutých v cene.
Pôsobenie nákladov, ktoré
vzniknú, ak pri splatnosti
vystúpite z Vašej investície.
Neuplatňuje sa.
Pôsobenie nákladov, ktoré
Vám odrátame v každom
skúmanom období za
správu Vašej investície.
Neuplatňuje sa.
Neuplatňuje sa.

5. Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne?
Odporúčaná doba držby:
Charakter produktu neumožňuje poskytnutie odporúčania k dobe držby. Vzhľadom na
pôsobenie páky reaguje produkt na najmenšie výkyvy kurzu podkladového aktíva, čo vedie
k ziskom a stratám v nepredvídateľných časových obdobiach. Každé odporúčanie k dobe
držby by predstavovalo pre špekulatívnych investorov mätúcu informáciu. Pri investoroch, ktorí
nadobúdajú produkt na účely zaistenia, závisí doba držby od horizontu zaistenia jednotlivého
investora.
Okrem predaja produktu na burze, na ktorej je produkt kótovaný, alebo mimo burzy, môžete
produkt uplatniť v každý deň uplatnenia doručením vyhlásenia o uplatnení. Musíte dať
inštrukciu svoje depozitnej banke, ktorá je zodpovedná za realizáciu prevodu príslušných
produktov. Po platnom a účinnom uplatnení dostanete čiastku výplaty, ako je bližšie popísané
v bode „1.O čo ide pri tomto produkte?“. Ak by ste uplatnili alebo predali produkt pred koncom

modelového obdobia, môže byť čiastka, ktorú potom dostanete, aj značne nižšia ako je
čiastka, ktorú by ste inak dostali.
Kótovanie na burze
Najmenšia
obchodovateľná
jednotka

Börse Frankfurt
Zertifikate Premium,
EUWAX
1 produkt

Posledný deň
obchodovania na
burze
Kótovanie

Neuplatňuje sa
Kótovanie na kus

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

6. Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosti na osobu, ktorá k produktu poskytuje poradenstvo alebo ho predáva, je možné
smerovať cez príslušnú internetovú stránku priamo na túto osobu. Sťažnosti na produkt alebo
správanie emitenta produktu je možné podať v textovej forme (napr. listom alebo emailom) na
túto adresu: UBS Limited, c/o UBS Europe SE, Derivatives Sales, Bockenheimer Landstrasse
2-4, 60306 Frankfurt, Nemecko, e-mail: invest@ubs.com.

7. Iné užitočné informácie
Ďalšie dokumenty týkajúce sa produktu a najmä prospekt vrátane prípadných dodatkov
a platné podmienky sú zverejnené na základe zákonných predpisov na internetovej stránke
emitenta. (www.ubs.com/keyinvest). Ak chcete získať ďalšie podrobnejšie informácie, najmä
k štruktúre a k rizikám súvisiacim s investíciou do produktu, mali by ste si tieto dokumenty
prečítať.

