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a) Označenie emitenta: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., IČO: 35 763 388, spoločnosť zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B, so sídlom Zochova 3, 
811 03 Bratislava, Slovenská republika, LEI: 315700XY3IG5ZUUBD590.  

b) Druh cenného papiera: Investičný certifikát v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení 
neskorších predpisov. 

c) Názov cenného papiera: Investičný certifikát Across Protected STOXX Europe 600 Oil & Gas+ (ďalej len 
„Investičný certifikát“). 

d) Forma cenného papiera: Na doručiteľa. 
e) Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier v spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných 

papierov, a. s., IČO: 47 255 889, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, 
Slovenská republika. 

f) ISIN: SK4000016960. 
g) Mena: euro (EUR). 
h) Najvyššia suma menovitých hodnôt: 5 000 000,- EUR (slovom: päť miliónov eur). 
i) Menovitá hodnota: 100,- EUR (slovom: sto eur). 
j) Počet kusov cenných papierov: 50 000 (slovom: päťdesiattisíc). 
k) Emisný kurz: 100 % z Menovitej hodnoty Investičného certifikátu.  
l) Dátum začiatku vydávania: 27. marca 2020. 
m) Predpokladaná lehota upisovania: Od 27. marca 2020 do 30. septembra 2020. Emisia Investičného 

certifikátu môže byť vydaná v lehote pre upisovanie postupne po častiach (tranžiach). Emisia Investičného 
certifikátu sa bude považovať za úspešne upísanú uplynutím lehoty upisovania, a to aj v prípade, že celková 
menovitá hodnota emisie nebude investormi upísaná v celom objeme. 

n) Ak nedôjde k vydaniu Investičného certifikátu, emitent do 20 dní po dni skončení lehoty pre upisovanie vráti 
upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej 
sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu. 

o) Dátum vyrovnania Hodnoty Investičného certifikátu: 31. marca 2023. 
p) Emitent má povinnosť k Dátumu vyrovnania Hodnoty Investičného certifikátu splatiť jeho majiteľovi 100 % 

z Menovitej hodnoty Investičného certifikátu. 
q) Dátum vyrovnania Výnosu Investičného certifikátu: 1. apríl 2021, 1. apríl 2022, 31. marec 2023. 
r) Predčasná splatnosť: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Investičného certifikátu.  
s) Podkladové aktívum: STOXX Europe 600 Oil & Gas Price EUR (Bloomberg Ticker: SXEP Index), ktorý je 

kalkulovaný spoločnosťou STOXX Ltd., prípadne jej dcérskou spoločnosťou alebo jej právnym nástupcom 
podľa bodu t). 

t) Informácie o Podkladovom aktíve sú verejne dostupné na webovom sídle https://www.stoxx.com/index-
details?symbol=SXEP a budú zverejnené na webovom sídle emitenta (www.across.sk). 

u) Počiatočná hodnota Podkladového aktíva: Hodnota stanovená ako záverečná hodnota Podkladového 
aktíva zo dňa 1. apríla 2020. Emitent sa zaväzuje zverejniť informáciu o Počiatočnej hodnote Podkladového 
aktíva na webovom sídle emitenta (www.across.sk). 

v) Konečná hodnota Podkladového aktíva: Hodnota stanovená ako záverečná hodnota Podkladového aktíva 
zo dňa 31. marca 2023. Emitent sa zaväzuje zverejniť informáciu o Konečnej hodnote Podkladového aktíva 
na webovom sídle emitenta (www.across.sk). 

w) Určenie Výnosu Investičného certifikátu k 1. aprílu 2021: 

V prípade, ak: Výnos Investičného certifikátu: 
Hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná hodnota 
Podkladového aktíva. 

9 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXEP
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXEP
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V ostatných prípadoch. 0 % 
 
x) Určenie výnosu Investičného certifikátu k 1. aprílu 2022: 

V prípade, ak: Výnos Investičného certifikátu: 
Hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná hodnota 
Podkladového aktíva, alebo 

9 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

Hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná hodnota 
Podkladového aktíva a zároveň Hodnota Podkladového aktíva k 1. 
aprílu 2021 bola na alebo pod úrovňou Počiatočnej hodnoty 
Podkladového aktíva. 

18 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

V ostatných prípadoch. 0 % 
 

y) Určenie výnosu Investičného certifikátu k 31. marcu 2023: 

V prípade, ak: Výnos Investičného certifikátu: 
Konečná hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná 
hodnota Podkladového aktíva, alebo 

9 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

Konečná hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná 
hodnota Podkladového aktíva a zároveň Hodnota Podkladového 
aktíva k 1. aprílu 2021 alebo k 1. aprílu 2022 bola na alebo pod 
úrovňou Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva, alebo 

18 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

Konečná hodnota Podkladového aktíva bude vyššia ako Počiatočná 
hodnota Podkladového aktíva a zároveň Hodnoty Podkladového 
aktíva k 1. aprílu 2021 a k 1. aprílu 2022 boli na alebo pod úrovňou 
Počiatočnej hodnoty Podkladového aktíva. 

27 % z Menovitej hodnoty 
Investičného certifikátu 

V ostatných prípadoch. 0 % 
 

z) Emitent sa zaväzuje vyrovnať určený Výnos Investičného certifikátu a určenú Hodnotu Investičného certifikátu 
k príslušnému Dátumu vyrovnania osobe zapísanej ako majiteľ Investičného certifikátu v príslušnej evidencii 
cenných papierov. Záväzok vyrovnať Výnos investičného certifikátu a Hodnotu Investičného certifikátu sa 
považuje za splnený riadne a včas, pokiaľ je príslušný Výnos Investičného certifikátu alebo Hodnota 
Investičného certifikátu poukázaná majiteľovi Investičného certifikátu do desiatich pracovných dní od Dátumu 
vyrovnania. Majiteľovi Investičného certifikátu nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či dodatočný 
úrok. 

aa) V prípade, že akýkoľvek dátum uvedený v týchto Emisných podmienkach pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, prípadné plnenia sa zrealizujú v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

bb) Spôsob vyrovnania: Bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet majiteľa Investičného 
certifikátu. 

cc) Platobné miesto: Sídlo spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, 
Slovenská republika. 

dd) Vyrovnanie určeného Výnosu Investičného certifikátu a určenej Hodnoty Investičného certifikátu bude 
zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti emitenta a výnosov plynúcich z jeho investícií. 

ee) Investičné certifikáty zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené 
záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené aspoň na roveň (pari 
passu) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nezabezpečenými, 
nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak 
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ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. 
ff) Prevoditeľnosť Investičných certifikátov nie je obmedzená. K Investičným certifikátom sa neviažu žiadne 

predkupné ani výmenné práva. Za vyrovnanie alebo splatenie určenej hodnoty majiteľom Investičných 
certifikátov neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Spoločný zástupca majiteľov 
Investičných certifikátov nebol ustanovený. 

gg) Majiteľmi Investičných certifikátov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia Investičných certifikátov 
na účte majiteľa vedenom v centrálnom depozitári cenných papierov alebo na účte majiteľa vedenom členom 
centrálneho depozitára cenných papierov alebo na držiteľskom účte v príslušnej evidencii cenných papierov, 
alebo osoby, ktoré budú ako majitelia Investičných certifikátov evidované emitentom. K prevodu Investičných 
certifikátov dochádza registráciou prevodu vykonaného centrálnym depozitárom cenných papierov alebo 
členom centrálneho depozitára cenných papierov alebo osobou oprávnenou viesť držiteľský účet v príslušnej 
evidencii cenných papierov alebo emitentom. 

hh) Zdaňovanie: Výnosy z Investičných certifikátov a Hodnota Investičného certifikátu ku dňu splatnosti budú 
zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase ich vyplácania podľa bodu z). 

ii) Spôsob vydania: Neverejným predajom vopred vybraným investorom. 
jj) Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia alebo vyrovnania určenej Hodnoty Investičných 

certifikátov v súlade s týmito emisnými podmienkami. Emitent sa nezaväzuje majiteľom Investičných 
certifikátov, že na ich požiadanie splatí Menovitú hodnotu Investičných certifikátov alebo vyplatí pomernú časť 
výnosov z Investičných certifikátov pred určeným dátumom vyrovnania hodnoty alebo výnosov Investičných 
certifikátov. 

kk) Žiadosť o prijatie Investičných certifikátov na trh burzy cenných papierov nebude podaná. 
ll) Doplňujúce údaje: Investičné certifikáty budú vydané na základe právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky a akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z nich sa budú spravovať a vykladať v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva z Investičných certifikátov vrátane ich splatenia 
a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa termínu vyrovnania. S Investičnými 
certifikátmi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva, s výnimkou práv uvedených v týchto 
emisných podmienkach. Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv majiteľov Investičných certifikátov bude 
emitent uverejňovať v sídle emitenta a na webovom sídle emitenta (www.across.sk) a/alebo iným spôsobom 
vyžadovaným platnými právnymi predpismi. 

mm) Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo 
konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie 
verejná ponuka cenných papierov. 

nn) Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a v súlade 
s ustanoveniami Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 

Bratislava, 23. marec 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Maroš Ďurik, v.r.      Ing. Andrej Rajčány, v.r. 
predseda predstavenstva     podpredseda predstavenstva 


