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Nincs alapkezelési díj

A víz – a kék arany

Az index részletes bemutatása

A Föld felszínének kétharmadát víz borítja, ám ennek az 1.400
milliárd köbméteres vízkészletnek csupán 2,5%-a az édesvíz. Ez
a két hidrogénatomból és egy oxigénatomból álló vegyület a
legbámulatosabb, nélkülözhetetlen és éltető erőforrás. Jelenleg
1,2 milliárd ember nem jut hozzá közvetlenül ivóvízhez.

A kiválasztott cégek között négy nagy vízszolgáltató vállalat
szerepel: a brit United Utilities, a spanyol Agbar csoport, a brazil
Sabesp és a francia Veolia. A kosár tartalmazza továbbá
a svájci Geberit részvényeit, amely az európai szaniter technológiai piac vezető cége. A többi részvény öt olyan innovatív
céget képvisel, amelyek a gyorsan bővülő víztechnológiai
szektorban működnek. Ezek fő tevékenysége a víztisztítás,
víz-visszaforgatás, tengervíz sótalanítás és szűrőrendszerek
fejlesztése és gyártása. Ezek a szolgáltatások nélkülözhetetlenek
az ipar, az önkormányzatok és a háztartások számára.

Az ivóvíz-ellátás ezért ma az emberiség előtt álló legfontosabb
kihívások egyike, mivel a vízfogyasztás, a népesség
növekedéséhez képest aránytalanul gyorsabb ütemben nő.
Ugyanakkor a globális vízkészlet megőrzése, karbantartása és
korszerűsítése jelentős beruházást és know-how-t igényel, ezért
egyre több vállalat fedezi fel ezt a piacot. A cél az, hogy úgy
állítsunk elő ivóvizet, hogy közben megőrizzük a természeti
erőforrásokat és biztosítsuk a hatékony globális vízellátást.

S-BOX Water® Árfolyamindex – egy az egyben
vagy 100%-os tőkegaranciával
Az új S-BOX Water® Árfolyamindexet euróban számítják a stuttgarti értéktőzsdén. A kezdőnapon, 2008. február 27-én
záráskor az index 100 pontról indul. A Raiffeisen Centrobank
Index alapú certifikátja lehetőséget nyújt a befektetőknek arra,
hogy diverzifikált, lejárat nélküli befektetést eszközöljenek, és
részesüljenek az S-BOX Water® Árfolyamindex teljesítményének
előnyeiből. A kibocsátás napján az index 10 azonosan súlyozott
vállalatot tartalmaz, amelyek fő tevékenysége a víztisztítás és
vízszolgáltatás. Mindegyik részvény maximum 15%, illetve
minimum 7%-os arányban szerepel az indexben. Az index
súlyozását és összetételét az indexbizottság évente felülvizsgálja
és módosítja.

Az S-BOX Water ® Árfolyamindex nyerő
nálasztás – maximális biztonság és hozam
A Raiffeisen Centrobank S-BOX Water® Árfolyamindex lehetővé
teszi a befektetők számára, hogy 100%-os tőkegaranciával
fektessenek be az ígéretes vízszolgáltató-szektorba, és 90-100%os arányban részesüljenek a mögöttes index teljesítményéből.
Az S-BOX Water® Árfolyamindex éves megfigyelési napjain
regisztrált záróárfolyamok számtani átlaga adja a teljesítményt.
Abban az esetben, ha a teljesítmény magasabb, mint a
kezdőérték, ezt a növekedést a részvétel arányának megfelelően
kifizetjük, a tőkegarancián felül. Amennyiben a teljesítmény
elmarad a kezdőértéktől, a tőkegarancia érvényesül, és a
névérték 100%-át fizetjük ki.
Az Ön befektetése 100%-osan tőkegarantált: a futamidő során
előfordulhatnak árfolyamingadozások, a lejáratkor azonban
legalább a névérték 100%-át biztosan kifizetjük.

BWT AG, EUR (ISIN: AT0000737705)
Az osztrák Best Water Technology csoport 1990-ben egy vezetői
kivásárlás eredményeként jött létre. A cég Európa vezető
víztechnológiai csoportja, 65 tagvállalattal és mintegy 2200
dolgozóval. A BWT termékskálája felöleli a teljes vízszolgáltatási
ciklust, és Aqua Ecolife Technologies üzletága termékeket és
egyéni igényekre szabott megoldásokat szállít ivóvíz-ellátáshoz,
ipari folyamatokhoz használt víz és szennyvíz kezeléséhez,
háztartások, ipari felhasználók és önkormányzatok számára. A
társaság másik fontos üzletága a nagy teljesítményű membránok
előállítása üzemanyag-cellákhoz.
Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), EUR
(ISIN: ES0141330C19)
A Suez francia energia-ipari csoport leányvállalatához, a
spanyol Agbar csoporthoz összesen 230 leányvállalat tartozik.
Fő tevékenységi területei az ivóvíz tisztítása, szállítása és
elosztása, illetve aktív az építőiparban és az egészségügyben is.
A cég globális méretekben bővül, és erőteljes jelenléttel
rendelkezik Európában, Ázsiában, valamint Észak- és DélAmerikában. 2008. elején a francia Suez megvásárolta az
Agbar több mint 90%-át.
United Utilities PLC, GBP (ISIN: GB0006462336)
A brit cég tulajdonosa és üzemeltetője az északnyugat-angliai
szennyvíz-hálózatnak 10%-os leányvállalatán, a United Utilities
Water-en keresztül. Egy másik leányvállalatával, a Utilities
Electricity-vel együtt a csoport ivóvizet és villamos energiát
szolgáltat ipari és háztartási fogyasztóknak. Nagy-Britannián
kívül a csoport Közép- és Kelet-Európában, a Fülöpszigeteken, Kanadában és Ausztráliában is aktív, ahol
szennyvíz-tisztítóműveket üzemeltet. A United Utilities része a
FTSE100 indexnek, amely tartalmazza a vezető brit tőzsdei
cégeket, és több mint 17.000 dolgozót foglalkoztat.
Geberit AG, CHF (ISIN: CH0030170408)
A svájci Geberit csoport globális orientációjú európai cég, az
európai szaniter technológiai piacon piacvezető. 1874-es
alapítása óta az ágazat úttörői között szerepelt, és folyamatosan
új trendeket határoz meg átfogó rendszer-megoldásai
kifejlesztésével. Árbevételének legnagyobb része a főbb európai
piacokról származik, és erőteljes növekedési potenciállal
rendelkezik Közép- és Kelet-Európában, Nagy-Britanniában,
Észak-Amerikában, Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában.

Layne Christensen Co, USD (ISIN: US5210501046)
Az amerikai cég, fúrással kapcsolatos szolgáltatásokat és
termékeket nyújt a víz-erőforrások, ásványkutatás, a geotechnológia és az energiaszektor területén. Az új víztározók
felkutatása különösen ígéretes tevékenység, amely különleges
piaci pozíciót biztosít a cég számára.
Pall Corp, USD (ISIN: US6964293079)
A Pall Corp jelentős amerikai cég, amely különböző
szűrőrendszereket gyárt az ipar és a háztartások számára. A
cég ezen kívül víztechnológiai termékek széles skáláját kínálja
vízpalackozás, ivóvíz-előállítás, vízelemzés és tengervíz
sótalanítás céljaira. A Pall Corp része az S&P 500 Indexnek, és
világszerte több mint 10.000 alkalmazottat foglalkoztat.
Companhia de Saneamento Basico de Sao Paulo (Sabesp),
USD (ISIN: ADR-US20441A1025)
A Sabesp másodpercenként 63.000 liter vizet állít elő, amellyel
Sao Paulo városának lakosait látja el. Víztisztító, tároló és
szállító létesítményeinek óriási hálózatával egyike a
legfontosabb közművállalatoknak Brazíliában.
Veolia Environnement S.A., EUR (ISIN: FR0000124141)
A Veolia Environnement S.A. vízszolgáltatással és
szennyvíztisztítással foglalkozik. A párizsi székhelyű nemzetközi
vállalat 300.000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte 67
regionális cégnél. Teljes árbevételének több mint 50%-a
Franciaországon kívül keletkezik.
Kurita Water Industries Ltd, JPY (ISIN: JP3270000007)
A félvezetők gyártásában és a gyógyszergyártásban az ipar
olyan tisztaságú vizet igényel, amely a lehető legközelebb áll a
tiszta H2O-hoz. A japán Kurita Water Industries úgynevezett
„ultratiszta víztermelő rendszerek” gyártására és fejlesztésére
szakosodott. Egyéb tevékenységi területei a szennyvíztisztítás és
szennyezett talaj helyreállítása.
Hyflux Ltd, SGD (ISIN: SG1J47889782)
A Hyflux Ltd. jegyzett tőzsdei cég Szingapúrban, amely tiszta
víz előállításával és tisztításával foglalkozik, ipari és
önkormányzati felhasználók számára. A Hyflux az
ügyfélspecifikus komplett rendszerek vezető szállítójának számít
Ázsiában a víztechnológia terén és Kínában is erős pozíciót
mondhat magáénak.

Előnyök

Az S-BOX Water® Árfolyamindex feltételezett
múltbeli teljesítménye
130

120

110

100

90

80

70

Source: Raiffeisen Centrobank
60
24/3/06

2/7/06

❚ Nincs alapkezelési díj
❚ Folyamatos másodpiac

28/4/07

6/8/07

14/11/07

22/2/08

Főbb adatok – Index certifikát S-BOX Water®
Árfolyamindex
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

ISIN / WKN

AT0000A08ER4 / RCB9PC

Kibocsátási árfolyam

EUR 10,00 + 0,30 kibocsátási felár

Jegyzési időszak

2008. február 1. - 2008. február 26.

Kibocsátás ideje

2008. február 29.

Lejárat

lejárat nélküli

Jegyzési arány

10:1

Jegyzés

Bécs, Stuttgart

Árinformáció

RCB01 / www.rcb.at

Főbb adatok – Garantált certifikát S-BOX Water®
Árfolyamindex Nyerő Választás
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

Ajánlat

Folyamatos kibocsátás

ISIN / WKN

AT0000A08EP8 / RCB0WY

Címletérték

EUR 1.000.- névérték

Kibocsátási árfolyam

100% + 3% kibocsátási felár

Jegyzés időszak

2008. február 1 – 2008. február 26.

Fixing

2008. február 27.

Lejárat

2008. február 29-től 2015. március 5-ig

Éves megfigyelési napok

2009. március 2., 2010. március 1., 2011.
március 1., 2012. február 29.,
2013. március 1., 2014. március 3. és
2015. március 2. vagy a következő
kereskedési nap; 7 megfigyelési nap.

Visszaváltás

A névérték 100%-ának garantált
visszaváltása és 90-100%-os mértékű
részvétel az S-BOX Water Árfolyamindex
pozitív átlagos teljesítményéből *

Jegyzés

Bécs, Stuttgart

Árinformáció

RCB01 / www.rcb.at

Forrás

Raiffeisen Centrobank

❚ Az index összetételének évenkénti felülvizsgálata és
módosítása
❚ Globális kockázati diverzifikáció

18/1/07

Az ábra az S-Box Water® Árfolyamindex teljesítményét mutatja, feltételezve, hogy az index 2006. március 24-e óta
létezett. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítmény nem teszi lehetővé, hogy bármilyen következtetést
vonjunk le a jövőbeni teljesítményre nézve.

❚ Befektetés a víztechnológiai piac globális trendjébe
❚ Hivatalos referenciaindex követés az S-Box Water®
Árfolyamindexen keresztül

10/10/06

* A részesedési arány pontos megadása a fixing napján kerül véglegesítésre.

További tájékoztatás (Garantált certifikátok)
A futamidő folyamán a certifikátok piaci árfolyama
árfolyamingadozások következtében a kibocsátási ár 100%-a alá
eshet. A névérték 100%-ára vonatkozó tőkegarancia kizárólag a
lejárati napra érvényes.
A certifikát piaci árfolyama nem szükségképpen alakul azonosan a
mögöttes index piaci árfolyamával a futamidő során.
A futamidő során a certifikátok piaci árfolyamát különböző
tényezők befolyásolhatják, mint például a volatilitás, a kuponkamat
és a lejáratig hátralevő futamidő.
A certifikátok lejáratkori visszaváltása vagy visszafizetése a
kibocsátó fizetőképességétől is függ.

További tájékoztatás (Index Certifikátok)
A certifikátok 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 certifikátok – a devizaárfolyamok változásaitól eltekintve – együtt
változnak a mögöttes eszközzel.
A certifikátokra vonatkozó lejáratkori kifizetések függenek a
kibocsátó fizetőképességétől.

Index – Jognyilatkozat
Az S-BOX Water® Árfolyamindexet a Baden-Württembergi
Értéktőzsde dolgozta ki, illetve számítja és közli valós időben. A
Kibocsátó a Baden-Württembergi Értéktőzsdétől kapott kizárólagos
felhatalmazást az index pénzügyi termékekkel kapcsolatos
használatára.

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 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.
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