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INDEX CERTIFIKÁT
❚

Az EUR-ban denominált ROTX®
indexen alapul

❚

ISIN-kód AT0000481403

Raiffeisen Centrobank

ROTX ® CERTIFIKÁT

Az index legnagyobb súllyal rendelkező
összetevői 2008. április 22-án:
Ágazat

Százalékos arány

Erste Bank

Bank

21,48 %

BRD-Groupe SG

Bank

20,49 %

A Bécsi Értéktőzsde 2005. március 15-e óta végzi a Bukaresti

Petrom

Olaj

19,44 %

Értéktőzsdével együttműködésben a román ROTX®-index

Banca Transilvania

Bank

18,95 %

Rompetrol

Olaj

4,68 %

Áramszolgáltatás

3,40 %

Kimagasló növekedési ráta az új EU tag
tőkepiacán keresztül

számítását. Ez a új román referenciaindex a Bukaresti Értéktőzsde
parkettjén legintenzívebben forgó értékpapírokat foglalja
magában. Az index jelenleg 15 vezető értékpapírt tartalmaz.

Részvény

Transelectrica

Tegyen szert haszonra egyetlen certifikáttal az új, romániai

Főbb adatok

tőzsdeindexbe való befektetés révén, és vegye meg a

Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

ISIN-kód

AT0000481403

Lejárat

Lejárat nélküli

Jegyzési arány

100:1

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

www.rcb.at / RCB01

leglikvidebb vezető román részvényeket. A ROTX® lejárat
nélküli, index alapú certifikát, akárcsak a Raiffeisen Centrobank
AG legtöbb, lejárat nélküli, index alapú certifikátja, euróban
denominált.
®

A ROTX lejárat nélküli, index alapú
certifikát előnyei

További információk

❚ magas likviditás a reggel 9 és este 8 óra közötti

A ROTX® EUR (euróban denominált Román Kereskedési Index®) a Bécsi Értéktőzsde
AG és a Bukaresti Értéktőzsde bejegyzett védjegye. A ROTX® EUR számítását és valós
idejű közzétételét a Bécsi Értéktőzsde AG végzi. Az index leírása és az aktuális napi
ROTX® EUR-összetétel megtekinthető a www.indices.cc és a www.bvb.ro honlapokon.
A kibocsátó számára engedélyezték a ROTX® EUR ezen kibocsátás során való
használatát.

folyamatos árjegyzésnek köszönhetően

❚ tőzsdei, ill. tőzsdén kívüli forgalmazás
❚ nincs értékesítési díj
❚ nincs alapkezelési díj

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 legmagasabb fokú átláthatóság és rugalmasság
❚ automatikus kockázati diverzifikáció

A strukturált értékpapírok – a devizaárfolyamok változásaitól eltekintve – együtt
változnak a mögöttes eszközzel.
A strukturált értékpapírokra vonatkozó lejáratkori kifizetések függenek a kibocsátó
fizetőképességétől.

ROTX® index teljesítménye
Price
EUR
16.000

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.
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Forrás: Reuters

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a múltbeli adatok nem adnak alapot a jövőbeli
teljesítményre vonatkozó következtetésekhez!

További
információkért
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.

A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és nem
minősülnek értékpapír adásvételével kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden
termékre (i) a 2007-2008-as Kibocsátási Program 2007. július 18-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.

