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Informacje te nie stanowią ani oferty nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych RCB („Papiery
Wartościowe”), ani zaproszenia do złożenia takiej oferty. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
stanowiącym podstawę do emisji Papierów Wartościowych jest odpowiedni opublikowany prospekt
Programu Strukturyzowanych Obligacji RCB, który został zatwierdzony przez Austriacki Urząd Nadzoru
Najważniejsze dane
Finansowego, wraz z odpowiednimi warunkami końcowymi zamieszczonymi na niniejszej Stronie.

Oferty publiczne Papierów Wartościowych objęte obowiązkiem publikacji prospektu emisyjnego, które
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Obrót Papierami Wartościowymi nie został zatwierdzony na potrzeby amerykańskiej Ustawy o giełdach
towarowych z 1936 r. (U.S. Commodity Exchange Act 1936). W związku z powyższym Papiery Wartościowe
Obserwacje w Datach Wyceny Uśrednionej
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jako
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prognozy przyszłych zysków lub strat. Nabycie Papierów Wartościowych wiąże się z ryzykiem,
a w niesprzyjających okolicznościach może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanego
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Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do wszystkich Informacji dostępnych na niniejszej Stronie
Data
końcowej wyceny
przysługują
RCB. Rozpowszechnianie lub przekazywanie całości lub części Informacji, niezależnie od formy,
19.11.2019
jest niedozwolone i wymaga uprzedniej zgody RCB.
Dzień
wykupu
RCB
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Wszelkie
ewentualne zmiany zostaną opublikowane na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony jest równoznaczne
22.11.2019
z zaakceptowaniem zmian przez użytkownika.
AKCEPTUJĘ Niniejszym użytkownik wyraźnie oświadcza, że akceptuje warunki użytkowania i że zapoznał
się ze wszystkimi ograniczeniami prawnymi, które mają dla niego zastosowanie. Potwierdza on, że
Więcej szczegółów
uzyskanie przez niego dostępu do tej Strony nie jest ograniczone ani zabronione na podstawie
obowiązujących go przepisów prawna oraz że nie będzie on udostępniał zawartych na tej Stronie Informacji
osobom, które nie są uprawnione do uzyskania dostępu do tej Strony.
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NIE AKCEPTUJĘ Niniejszym użytkownik oświadcza, iż nie akceptuje warunków użytkowania.
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INFORMACJE O PRODUKTACH

Notice
e/?ISIN=AT0000A13984&hash=56cfd6804bf59ac0386b9c5c80f39a2b28e6cd2c)
Karta Produktu w formacie
PDF
(/pl/file/pdf/?ISIN=AT0000A13984&ID_NOTATION=90989880)

INFORMACJE DODATKOWE
Certyfikaty gwarantowane pozwalają na inwestycje w instrumenty bazowe t.j. akcje, indeksy, surowce itp. z gwarancją
kapitału w terminie wykupu. W zależności od konstrucji certyfikatu, Inwestorzy mają udział w rozwoju instrumentu
bazowego lub w dochodach bieżących.

GODZINY HANDLU
Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego09:15 - 17:30
Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji
- Turcja, Czechy09:00 - 16:00
- Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30
- Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia09:15 - 16:50
Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz produkty na surowce
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)
09:00 - 20:00

INFORMACJE
Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +43151520484 (tel:+43151520484)
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at
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