Materiał informacyjny
dotyczàcy inwestycji w Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Numer Serii C5P180211C
Certyfikaty Depozytowe Serii numer C5P180211C to inwestycja
w polskich złotych, która w dniu zakoƒczenia (Dniu Wykupu) gwarantuje 100% ochron´ zainwestowanego kapitału. Dodatkowo Posiadacz ma mo˝liwoÊç osiàgni´cia zysku (Odsetek) zale˝nego od
zmian parametru rynku finansowego (Indeks) i przyj´tej formuły
obliczenia tego zysku (Stopa Procentowa). Certyfikaty Depozytowe to bankowe papiery wartoÊciowe emitowane na podstawie
art. 89-92 Prawa bankowego.

Poziom
Partycypacji:

OkreÊla procentowy udział (nie mniejszy ni˝ 65%
i nie wi´kszy ni˝ 100%) Posiadacza w koƒcowej
stopie zwrotu z Indeksu, przy czym jego dokładna wartoÊç zostanie ustalona przez Emitenta w Dniu Emisji.

Maksymalna
Opłata
Dystrybucyjna:

1,2% od wartoÊci nominalnej Certyfikatu
Depozytowego.

1) GŁÓWNE PARAMETRY PRODUKTU:

Opodatkowanie:

Dochód z Certyfikatów Depozytowych
podlega opodatkowaniu zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Obrót wtórny
Certyfikatami
Depozytowymi
w przypadku, gdy
jednà stronà jest
Bank:

Bank zapewnia odkup Certyfikatów Depozytowych z cz´stotliwoÊcià raz na tydzieƒ,
w ka˝dy poniedziałek (Dzieƒ Sesji), z wyjàtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy, na warunkach
okreÊlonych w Ogólnych Warunkach Emisji oraz
Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji. Realizacja zleceƒ sprzeda˝y nast´puje
w ciàgu dwóch dni roboczych po Dniu Sesji.
Minimalna iloÊç Certyfikatów Depozytowych
podlegajàca odkupowi to 1 sztuka. Bank ustala
Cen´ Transakcyjnà (odkupu), której wysokoÊç
zale˝y m.in. od panujàcych warunków rynkowych oraz okresu pozostajàcego do Dnia Wykupu.
Minimalna cena odkupu zostaje okreÊlona
przez Bank na poziomie – 850 PLN za jeden
Certyfikat Depozytowy.

Emitent:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Numer Serii:

C5P180211C

Forma prawna:

Bankowe papiery wartoÊciowe
(Certyfikaty Depozytowe)

Waluta:

PLN

Cena emisyjna
Certyfikatu
Depozytowego:

1000 PLN

Cena nominalna
Certyfikatu
Depozytowego:

1000 PLN

Minimalna kwota
inwestycji:

10 000 PLN (10 Certyfikatów Depozytowych)

Koniec okresu
subskrypcji:

13.02.2009 r.

Poczàtek
inwestycji
(Dzieƒ Emisji):

18.02.2009 r.

Koniec inwestycji
(Dzieƒ Wykupu):

18.02.2011 r.

Dzieƒ PłatnoÊci
Odsetek:

18.02.2011 r.

Indeks:

Hang Seng Index (Reuters:.HSI)
– odzwierciedlajàcy zmiany cen spółek notowanych na The Stock Exchange of Hong Kong

19.02.2009 r.
Dzieƒ Ustalenia
Poczàtkowego
Poziomu Indeksu:
Dzieƒ Ustalenia
Odsetek:

14.02.2011 r.

Bariera:

170% Poczàtkowego Poziomu Indeksu.
Przekroczenie przez Indeks poziomu 170%
Poczàtkowego Poziomu Indeksu w notowaniach
ciàgłych od dnia 19.02.2009 r. (wyłàcznie)
do dnia 14.02.2011 r. (włàcznie) spowoduje,
˝e wysokoÊç Odsetek wypłacanych na koniec
inwestycji równa b´dzie tylko kuponowi warunkowemu i wyniesie 7% od wartoÊci nominalnej posiadanych Certyfikatów Depozytowych,
a dalsze zachowanie Indeksu nie b´dzie miało
wpływu na koƒcowy zysk z inwestycji.

Kupon
warunkowy:

7% za cały okres inwestycji, wypłacany
na koniec inwestycji w przypadku, gdy Indeks
przekroczy poziom ustalonej bariery.

Okres obserwacji
bariery:

Od 19.02.2009 r. (wyłàcznie) do 14.02.2011 r.
(włàcznie).

2) UPROSZCZONY MECHANIZM OBLICZANIA WYSOKOÂCI
OPROCENTOWANIA:
Oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych jest zale˝ne od zmiany
wartoÊci indeksu Hang Seng. Poziom indeksu obserwowany b´dzie
w trakcie trwania ka˝dej sesji The Stock Exchange of Hong Kong,
w okresie od 19.02.2009 r. (wyłàcznie) do 14.02.2011 r. (włàcznie).
Koƒcowa stopa zwrotu z inwestycji równa b´dzie iloczynowi stopy wzrostu Indeksu (liczonej jako wzrost wartoÊci Hang Seng Index pomi´dzy
19.02.2009 r. a 14.02.2011 r.) oraz Poziomu Partycypacji (pomi´dzy
65% a 100%), o ile w okresie obserwacji bariery indeks Hang Seng ani
razu nie przekroczy 170% Poczàtkowego Poziomu Indeksu.
Je˝eli w jakimkolwiek momencie okresu obserwacji bariery indeks
Hang Seng przekroczy poziom 170% Poczàtkowego Poziomu Indeksu, Posiadacz otrzymuje tylko kupon warunkowy wynoszàcy
7% wartoÊci nominalnej Certyfikatów Depozytowych, a dalsze zachowanie Indeksu nie ma wpływu na koƒcowà stop´ zwrotu
z inwestycji.
W przypadku gdy wartoÊç indeksu Hang Seng w dniu 14.02.2011 r.
b´dzie ni˝sza w porównaniu z Poczàtkowym Poziomem Indeksu
i jeÊli w ˝adnym momencie okresu obserwacji bariery indeks Hang
Seng nie przekroczy poziomu bariery, Posiadacz otrzyma 100% zainwestowanego kapitału bez dodatkowych odsetek.
3) ANALIZA SCENARIUSZY:
UWAGA: poni˝sza analiza została przygotowana w celu ułatwienia
zrozumienia zasad funkcjonowania produktu i opiera si´ na hipotetycznych scenariuszach zachowania Indeksu. U˝yte w niej wartoÊci
nie stanowià podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych
wartoÊci Indeksu oraz nie stanowià gwarancji osiàgni´cia podobnych wyników w przyszłoÊci.

Bank Pekao S.A. cz´Êç Grupy UniCredit
KRS: 0000014843 Sàd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego;
NIP: 526 00 06 841; wysokoÊç kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 212 629 złotych według stanu na dzieƒ 7 kwietnia 2008 r.
Siedziba w Warszawie, Polska, ul. Grzybowska 53/57, 00-950, skr. poczt. 1008.
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Na potrzeby niniejszej analizy Poziom Partycypacji ustalono
w wysokoÊci 90%. Dla uproszczenia obliczeƒ wartoÊç indeksu
Hang Seng Index w Dniu Ustalenia Poczàtkowego Poziomu Indeksu
przyj´to na poziomie 100 punktów. Zaprezentowane poni˝ej hipotetyczne oprocentowanie i wysokoÊç Odsetek dotyczà dwuletniego
okresu inwestycji oraz nie uwzgl´dniajà zobowiàzaƒ podatkowych.
Kwota zainwestowana przez Klienta wynosi 100 tys. PLN.
Scenariusz 1:
Indeks Hang Seng w dniu 14.02.2011 r. osiàgnàł poziom 140 punktów, jednoczeÊnie w ˝adnym momencie okresu obserwacji bariery
nie przekroczył poziomu 170 punktów (bariera). Posiadacz na koniec
inwestycji otrzyma zainwestowany kapitał plus Odsetki obliczone
w nast´pujàcy sposób:
[(140/100) - 1] x 90% x 100 tys. PLN = 0,4 x 90% x 100 tys. PLN =
= 36 tys. PLN
Stopa wzrostu Indeksu Hang Seng na poziomie 40% skorygowana została o Poziom Partycypacji wynoszàcy 90% i pomno˝ona
przez zainwestowanà kwot´ w wysokoÊci 100 tys. PLN. Otrzymujemy Odsetki w wysokoÊci 36 tys. PLN, które na koniec inwestycji
zostanà wypłacone łàcznie z zainwestowanym kapitałem.
Scenariusz 2:
Indeks Hang Seng w dniu 14.02.2011 r. osiàgnàł poziom 140 punktów,
jednak w okresie obserwacji bariery przekroczył poziom 170 punktów
(bariera). Oprocentowanie w takim przypadku wyniesie tylko 7% (kupon warunkowy). Posiadacz na koniec inwestycji otrzyma zainwestowany kapitał plus Odsetki obliczone w nast´pujàcy sposób:
7% x 100 tys. PLN = 7 tys. PLN
Scenariusz 3:
Indeks Hang Seng w dniu 14.02.2011 r. osiàgnàł poziom 80 punktów, jednoczeÊnie w ˝adnym momencie okresu obserwacji bariery
nie przekroczył poziomu 170 punktów (bariera). W takim przypadku Posiadacz nie otrzyma Odsetek na koniec inwestycji, ale dzi´ki
ochronie kapitału otrzyma całoÊç zainwestowanych Êrodków.
Scenariusz 4:
Indeks Hang Seng w dniu 14.02.2011 r. osiàgnàł poziom 80 punktów,
jednak w okresie obserwacji bariery przekroczył poziom 170 punktów (bariera). Oprocentowanie w takim przypadku wyniesie 7%
(kupon warunkowy). Posiadacz na koniec inwestycji otrzyma zainwestowany kapitał plus Odsetki obliczone w nast´pujàcy sposób:
7% x 100 tys. PLN = 7 tys. PLN
4) PRODUKT DEDYKOWANY JEST INWESTOROM, KTÓRZY:
	Uwa˝ajà, ˝e warto poszerzyç skład portfela o ekspozycj´ na
rynek chiƒski.
n	
Uwa˝ajà, ˝e rynek chiƒski pomimo obecnej sytuacji gospodarczej
i widma kilkuletniej recesji b´dzie w stanie wygenerowaç
znaczàcy wzrost gospodarczy.
n	
Zainteresowani sà inwestycjà na okres 2 lat z mo˝liwoÊcià
ewentualnego przedterminowego wykupu.
n	
Poszukujà alternatywnych inwestycji o potencjale zysku
wy˝szym ni˝ tradycyjna lokata.
n	
Oczekujà bezpieczeƒstwa, którego podstawà jest gwarancja
n

zwrotu 100% wartoÊci nominalnej Certyfikatów Depozytowych
w dniu zakoƒczenia inwestycji (w Dniu Wykupu).
n	
Âwiadomi sà, ˝e inwestujàc na rynku akcji nale˝y si´ spodziewaç
zarówno trendów wzrostowych, jak i spadkowych.
n	
Akceptujà fakt, ˝e wzrost indeksu Hang Seng Index powy˝ej
poziomu bariery oznacza otrzymanie oprocentowania tylko na
poziomie 7% za cały okres inwestycji, niezale˝nie od koƒcowej
wartoÊci Hang Seng Index.
5) GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZÑCE INWESTYCJI


Inwestorzy powinni byç Êwiadomi i akceptowaç
nast´pujàce ryzyka:
n	
Ryzyko nieosiàgni´cia zysku z inwestycji, gdy˝ koƒcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych jest zale˝ne od zmiany
wartoÊci indeksu Hang Seng i nie jest z góry ustalone. Nale˝y
wziàç pod uwag´ fakt, ˝e zysk z inwestycji mo˝e byç ni˝szy ni˝
oczekiwany lub nie wystàpiç wcale.
n	
Ryzyko ograniczenia płynnoÊci zwiàzane z mo˝liwoÊcià wycofania Êrodków przed zakoƒczeniem inwestycji (Dniem
Wykupu) w cyklach tygodniowych. Emitent prowadzi wykup Certyfikatów Depozytowych raz w tygodniu, przy
czym zlecenia sprzeda˝y przyjmowane sà do poniedziałku do godz. 13.30 (Dzieƒ Sesji), a ich realizacja nast´puje
w ciàgu dwóch Dni Roboczych.
n	
Ryzyko utraty cz´Êci zainwestowanego kapitału w przypadku
wycofywania Êrodków przed Dniem Wykupu. Emitent 100%
ochron´ kapitału zapewnia tylko na koniec okresu inwestycji,
przy czym Emitent, w wypadku realizacji zleceƒ sprzeda˝y
przed Dniem Wykupu, zapewnia, ˝e cena odkupowanych Certyfikatów Depozytowych nie b´dzie ni˝sza ni˝ 85% wartoÊci
nominalnej (cz´Êciowa ochrona kapitału). Ochrona kapitału nie
dotyczy zapłaconej Opłaty Dystrybucyjnej.
n	
Ryzyko kredytowe – całoÊç zobowiàzania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włàcznie) cià˝y na Banku Pekao. Dlatego Inwestor powinien przed podj´ciem decyzji o rozpocz´ciu inwestycji oceniç
wiarygodnoÊç kredytowà Emitenta.
Terminy pisane z du˝ej litery w niniejszym materiale majà takie samo znaczenie jak w Ogólnych
Warunkach Emisji i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji tej Serii Certyfikatów
Depozytowych.
WA˚NA INFORMACJA:
Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank Pekao S.A. nie Êwiadczy usług doradztwa w zwiàzku
z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, ˝e udzielone informacje nie majà charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji nale˝y wyłàcznie do Klienta. Przed zawarciem transakcji
Klient powinien, nie opierajàc si´ wyłàcznie na informacjach przekazanych przez Bank Pekao S.A.,
rozwa˝yç ryzyko transakcji, potencjalne korzyÊci oraz straty z nià zwiàzane, charakterystyk´
i ryzyko rynkowe, konsekwencje prawne, ksi´gowe i podatkowe oraz w sposób niezale˝ny oceniç,
czy jest w stanie podjàç ryzyko transakcyjne. Bank Pekao S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
skutki decyzji Klienta oraz ewentualne szkody zwiàzane z zawarciem transakcji. Inwestowanie we
wszystkie instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewnoÊç przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank nie gwarantuje osiàgni´cia zysku z inwestycji. Tylko
w terminie zakoƒczenia inwestycji (Dzieƒ Wykupu) Bank zobowiàzuje si´ do wypłaty posiadaczowi 100% wartoÊci nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Przedstawione wyliczenia nie powinny byç interpretowane jako wiarygodny wskaênik lub gwarancja uzyskania podobnego wyniku
w przyszłoÊci. Certyfikaty Depozytowe to bankowe papiery wartoÊciowe emitowane na podstawie art. 89-92 Prawa bankowego, podlegajàce ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania produktu zawarte zostały w Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji odpowiednich dla danej serii
Certyfikatów Depozytowych i sà dost´pne w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. (lista
placówek na stronie www.pekao.com.pl). Warunkiem nabycia Certyfikatów Depozytowych jest
bezpłatne otwarcie w Domu Maklerskim Pekao Rachunku Instrumentów Finansowych. Podj´to
wszelkie mo˝liwe działania w celu zapewnienia, ˝e informacje zawarte w tej publikacji sà rzetelne,
niebudzàce wàtpliwoÊci i niewprowadzajàce w błàd, jednak˝e Bank Pekao S.A. nie gwarantuje ich
dokładnoÊci i kompletnoÊci.
Adresat tego dokumentu powinien wziàç pod uwag´ fakt, ˝e Bank Pekao S.A. jest emitentem
i dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu opłaty. Niniejszy dokument
stanowi własnoÊç Banku Pekao S.A. Powielanie bàdê publikowanie niniejszego opracowania lub
jego cz´Êci bez zgody Banku Pekao S.A. jest zabronione.
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