Raiffeisen Centrobank Befektetési Certifikátok

EASTBASKET UK
Certifikát befektetés az
ukrán és kazah tőkepiacra
❚

Részesedjék Ukrajna és Kazahsztán
gazdasági fellendüléséből

❚

Lejárat nélküli befektetés

❚

Átlátható és rugalmas befektetés

❚

Folyamatos másodpiaci árjegyzés

❚

Nincs alapkezelési díj

Fektessen be egy certifikáttal a fényes
jövő előtt álló Ukrajnába és
Kazahsztánba

ukrán részvény 60%-os, a 4 kazah pedig 40%-os
súlyarányt képvisel. Fixálásuk napja 2007. június 5-én
zajlott le.

Ukrajna

Az egyes társaságok részletes
bemutatása

A 2004-es politikai fordulat és narancsos forradalom
felgyorsította az ukrajnai reformfolyamatot és
egyértelműen az Európai Unió felé orientálta az országot.
Az Ukrán gazdaságot, gyors (2006-ban 7%-os)
növekedés jellemzi, nem utolsó sorban az acél iránti stabil,
nemzetközi keresletnek köszönhetően, ami az ország
legfontosabb kiviteli cikke. Az a tény, hogy Ukrajna
nyerte el a 2012-es Labdarúgó Európa-bajnokság
megrendezésének jogát, további ösztönzőként fog hatni
az ország gazdasági növekedésére. Ukrajna hosszú távon
intenzív növekedésnek néz elébe, és korábban soha nem
látott mennyiségű befektetési lehetőség nyílt meg előtte. Az
ukrán tőzsdeindex, a PFTS 2006-ban több mint 40%-os
emelkedést mutatott, ami az ország óriási potenciáljának
újabb bizonyítéka.

Kazahsztán
A kazah gazdaság a 90-es évek közepe óta virágzik. A
volt szovjet utódállamok közül Kazahsztánt tartják a
„kistigrisnek”, miközben a világ legdinamikusabban
fejlődő országává vált. Napjainkban Kazahsztán a világ
egyik legnagyobb kőolaj-exportőre. A gazdasági
fellendülés legnyilvánvalóbb fokmérője az ország
tőzsdeindexe, a KASE, amely 100%-ot meghaladó
növekedést tud felmutatni.
A mindkét országot jellemző dinamikus gazdasági
növekedés bíztató a jövőre nézve, és mind
Kazahsztánban, mind Ukrajnában hatalmas lehetőségeket
rejt magában a részvényárak emelkedésére vonatkozóan.

Százszázalékos részesedés a két
ország tőkepiacából, alapkezelési díj
nélkül
A Raiffeisen Centrobank „Eastbasket UK” certifikátja
idejekorán megnyitja az érdekeltek számára a közvetlen,
1:1 arányú, lejárat nélküli részvénykosár kihasználásának
lehetőségét ezen, növekedésnek elébe néző országokban.
Az “Eastbasket UK” indexkosara a jegyzési időszak
kezdetén 12 részvényt foglal magában, melyekből a 8

Ukrtelekom
(ISIN-kód: UA1004311007, súlyaránya: 10,6%)
Az Ukrtelekom a vezetékes előfizetőket kiszolgáló,
országos távközlési társaság. A széles sávú Internet
szolgáltatáson kívül a rádió- és televíziós hálózatok
műszaki karbantartásáról is gondoskodik. Jelenleg
Ukrajna szerte mintegy 10 millió ügyféllel rendelkezik.
UkrNafta
(ISIN-kód: UA1004781001, súlyaránya: 10,6%)
Az UkrNafta fő tevékenysége a kőolaj és földgázkitermelés, de csővezeték-hálózat létesítésével, geológiai
kutatással, valamint bányászattal és szénszállítással is
foglalkozik.
Nyzhnodniprovsky Truboprokatny Zavod
(ISIN-kód: UA0400081008, súlyaránya: 7,6%)
A Nyzhnodniprovsky Truboprokatny Zavod a legnagyobb
ukrán acélcső-gyár, és az egyetlen belföldi vasúti
vagonkerékgyártó. 2006-ban, az olaj- és földgázkitermelés acélcső-szükségletének köszönhetően, a vállalat
értékesítési volumene 9%-kal nőtt. A gyár részvényeinek
árfolyama a közelmúltban dinamikus növekedést mutatott.
ZakhidEnergo
(ISIN-kód: UA1300591005, súlyaránya: 6,9%)
Termelési kapacitását tekintve a ZakhidEnergo Ukrajna
második legnagyobb energiatermelője. Főként szénből
állít elő energiát, de a földgázra alapozott szolgáltatás is
egyre gyorsabban teret nyer.
DniproEnergo
(ISIN-kód: UA0800291009, súlyaránya: 3,8%)
A DniproEnergo az üzemanyag- és energiaiparban
tevékenykedő vállalat, Ukrajna legnagyobb termoelektromos-energia előállítója.
Raiffeisen Bank Aval VAT
(ISIN-kód: UA1000051003, súlyaránya: 8,9%)
A Raiffeisen Bank Aval VAT (volt Aval APPB VAT) a
második
legnagyobb
pénzintézet
Ukrajnában.
Tevékenysége a banki és pénzügyi szolgáltatások széles

körét öleli fel. 1992-es megalakulása óta egy 1400 fiókot
meghaladó hálózatot épített ki, amely 3,2 millió magán
ügyfél és több mint 200 000 vállalati ügyfél részére vezet
számlát.
Poltavskiy GOK
(ISIN-kód: UA1600971204, súlyaránya: 2,0%)
A Poltavskiy GOK jelentős ukrajnai vasérc-kitermelő,
amely szoros üzleti kapcsolatot ápol a nagy kelet- és
közép-európai acélgyárakkal.
AKB Ukrsotsbank
(ISIN-kód: UA1002231009, súlyaránya: 9,6%)
A kijevi székhelyű AKB Ukrsotsbank széleskörű
pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, jelentős
nyereséget felmutató ukrán bank. 1990-es létrejötte óta
egy több mint 500 fiókból álló hálózatot létesített,
munkatársainak száma pedig meghaladja a 10 500-at.

szolgáltatások széles és változatos körét foglalja
magában. Üzleti ügyfélkörének jelentős szegmensét
alkotják a kis- és középvállalatok, bár a nagy ügyfelek
száma sem elhanyagolható. A Kazkommertsbank 22
fiókkal rendelkezik a Kazah Köztársaság területén, és
egy-egy fiókkal Londonban, illetve Tádzsikisztán
fővárosában, Dusanbében. A bank értékesítési mutatói
számottevő növekedést jeleztek az elmúlt néhány évben.
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KazakhGold Group Ltd
(ISIN-kód: US48667H1059, súlyaránya: 4,2%)
A KazakhGold Group Ltd. a legnagyobb kazah
aranybánya-társaság. Számos külszíni fejtésre alkalmas
aranybánya áll a tulajdonában, 2005-ben pedig négy
újabb aranybánya (Akhzal, Vasilevskyi, Boldykol és
Zhanan) tulajdonjogát szerezte meg.
Razvedka Dobycha KazMunayGaz AO
(ISIN-kód: US48666V2043, súlyaránya: 8,8%)
A Razvedka Dobycha KazMunayGaz AO egy
szénfelvásárlással,
-kinyeréssel,
-kitermeléssel,
-feldolgozással és -exporttal foglalkozó, kazahsztáni
székhelyű vállalat, amely kőolaj- és földgázmezőket is
működtet, az ország harmadik legnagyobb nyersolaj- és
földgázkitermelője, valamint a legnagyobb kazah olaj- és
gáztársaságok között tartják számon.
Kazakhmys PLC
(ISIN-kód: GB00B0HZPV38, súlyaránya: 15,0%)
A Kazakhmys PLC egy kazahsztáni székhelyű, vertikálisan
integrált, bányaipari társaság. Az országosan a
legnagyobbnak, világszerte pedig a tizediknek számító
vállalat üzleti alaptevékenysége a rézérc-bányászat és feldolgozás, valamint a rézhuzal-gyártás.
Kazkommertsbank
(ISIN-kód: US48666E6086, súlyaránya: 12,0%)
A Kazkommertsbank Kazahsztán legnagyobb, teljesen
integrált bankja. A pénzintézet tevékenysége a banki
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Key Facts
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

ISIN-kód

AT0000A05CP8

Indulás napja

2007. június 6.

Jegyzési arány

10:1

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

OSTBASKETUK=CENT / www.rcb.at

További információk

A strukturált értékpapírok olyan kockázatos eszközök, amelyek vagyonelemekbe történő befektetésre szolgálnak. Amennyiben a certifikát mögöttes
eszközének árfolyama kedvezőtlenül alakul, a befektető elveszítheti
befektetett tőkéjének egy részét vagy egészét.
A strukturált értékpapírok – a devizaárfolyamok változásaitól eltekintve –
együtt változnak a mögöttes eszközzel.
A strukturált értékpapírokra vonatkozó lejáratkori kifizetések függenek a
kibocsátó fizetőképességétől.

További információért kérjük, forduljon helyi bankfiókjához, keresse
fel az Interneten a www.rcb.at honlapot, vagy hívja fel a Raiffeisen
Centrobank termékvonalát a +(43-1) 515-20-484 számon.

Your Contacts at Raiffeisen Centrobank AG
A-1015 Wien, Tegetthoffstrasse 1

Bővebb tájékoztatásért forduljon tanácsadójához a helyi bankfiókban vagy az interneten a www.rcb.at címen, illetve a
Raiffeisen Centrobank közvetlen termékinformációs vonalán
keresztül, amelynek telefonszáma +43 1 51520–484.
A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak és nem minősülnek értékpapír adásvételével
kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden termékre (i) a
2006-2007-es Kibocsátási Program 2006. július 21-i kibocsátási
tájékoztatója vonatkozik, amelyet az Osztrák Pénzpiaci Hatóság
jóváhagyott és amely ezen hatóságnál letétbe lett helyezve az
Oesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Végleges
Feltételeknek és Értékpapír Feltételeknek megfelelően, illetve (ii)
az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett
Értékpapír Feltételek vonatkoznak minden termékre. Az említett
dokumentumok hozzáférhetők a Raiffeisen Centrobank AG
weboldalán. A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten elhárít
minden felelősséget az itt közölt információk helyességét és
teljességét illetően. A fordításért felelős: Raiffeisen Bank Zrt.

Heike Arbter
Telephone: +43 1/51520-407
arbter@rcb.at

Walter Friehsinger
Telephone: +43 1/51520-392
friehsinger@rcb.at

Peter Tuli
Telephone: +43 1/51520-391
tuli@rcb.at

Philipp Arnold
Telephone: +43 1/51520-469
arnold@rcb.at

Maximilian Hönigsmann
Telephone: +43 1/51520-497
hoenigsmann@rcb.at

Angelika Waldingbrett
Telephone: +43 1/51520-482
waldingbrett@rcb.at

Roman Bauer
Telephone: +43 1/51520-384
bauer@rcb.at

Kurt Mair
Telephone: +43 1/51520-386
mair@rcb.at

Corinna Berineantu
Telephone: +43 1/51520-385
berineantu@rcb.at

Stefan Neubauer
Telephone: +43 1/51520-486
neubauer@rcb.at

