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Dokument zawierający kluczowe 
informacje 

Cel 
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby pomóc Państwu w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, 
potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc Państwu w porównywaniu go z innymi produktami.  

Produkt 
Nazwa produktu 3-letnie Certyfikaty z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall Powiązane z Akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., 

Apple Inc. i Vodafone Group Plc 

Identyfikatory produktu ISIN: XS2456713002 

Nazwa twórcy  Goldman Sachs International (see http://www.gspriips.eu or call +3511234567890 for more information) 

Organ właściwy Nie ma zastosowania 

Data dokumentu 29 marca, 2022 r. 16:20:59 czasu lokalnego w Warszawie 
 

 

Mają Państwo zamiar kupić produkt, którego mechanizm działania nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. 

Co to za produkt? 
Rodzaj Produkt ten to rodzaj certyfikatu emitowanego na podstawie przepisów prawa angielskiego. Jest to papier wartościowy 

nieoprocentowany. Zobowiązania płatnicze twórcy produktu nie są gwarantowane przez jakikolwiek podmiot. 

Cele Produkt oferuje potencjalny wzrost wartości kapitału oraz jest nieoprocentowany. Kwota, którą otrzymają Państwo na koniec 
okresu trwania produktu nie jest pewna i zależy od poziomu notowań Samsung Electronics Co., Ltd. (ISIN: KR7005930003), 
Apple Inc. (ISIN: US0378331005) i Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39), notowanych na Koreańskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych, NASDAQ Global Select Market i Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (aktywa bazowe). Data wykupu 
produktu nastąpi nie później niż 9 maja 2025 r. Produkt może mieć wcześniejszy termin wykupu, w zależności od wyników 
aktywów bazowych. Każdy papier wartościowy (Certyfikat) ma kwotę obliczeniową równą 100 PLN. Cena emisyjna wynosi 
100,00% kwoty obliczeniowej. Produkt będzie notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Datą emisji jest 
10 maja 2022. 
Zdarzenie autocall: Jeżeli cena zamknięcia każdego aktywa bazowego w jakiejkolwiek dacie obserwacji autocall będzie na 
poziomie lub powyżej poziomu autocall, produkt zostanie wykupiony w odpowiedniej dacie płatności autocall. W takim przypadku 
otrzymają Państwo płatność autocall za każdy posiadany przez Państwa certyfikat. Daty obserwacji autocall to 2 maja 2023             
oraz 2 maja 2024. Daty płatności autocall przypadają na 5 dni roboczych po każdej dacie obserwacji autocall. Płatność autocall 
przypadająca na pierwszą datę płatności autocall wyniesie 107,50 PLN i będzie następnie wzrastać o 7,50 PLN za każdą datę 
płatności autocall. 
Płatność w dacie wykupu:  
Ten punkt ma zastosowanie, gdy nie zostanie spełniony warunek wcześniejszego wykupu (zdarzenie autocall). 
W dniu 9 maja 2025 r. otrzymają Państwo za każdy posiadany przez Państwa Certyfikat: 
1. 128,50 PLN - jeżeli cena zamknięcia każdego aktywa bazowego na dzień 2 maja 2025 r. jest co najmniej równa 90% jego 

początkowej ceny zamknięcia; lub  
2. 106,00 PLN - jeżeli cena zamknięcia co najmniej jednego aktywa bazowego na dzień 2 maja 2025 r. jest niższa niż 

90,00% jego początkowej ceny zamknięcia. 
 
Początkowe ceny zamknięcia i bariery autocall zostały wskazane poniżej. 

Aktywo bazowe Początkowa cena zamknięcia Bariera autocall 

Samsung Electronics Co., Ltd. TBD 100,00%* 

Apple Inc. TBD 100,00%* 

Vodafone Group Plc TBD 100,00%* 
* początkowej ceny zamknięcia odpowiedniego aktywa bazowego. 
Początkową ceną zamknięcia każdego aktywa bazowego jest cena zamknięcia aktywa bazowego na dzień 3 maja 2022 r. 
Warunki produktu stanowią także, że jeśli wystąpią pewne nadzwyczajne okoliczności (1) może nastąpić modyfikacja produktu 
i/lub (2) emitent może wcześniej wykupić produkt. Przypadki te zostały określone w warunkach produktu i odnoszą się głównie 
do aktywa bazowego, produktu oraz twórcy produktu. Zwrot (jeśli jakikolwiek), który otrzymają Państwo w przypadku takiego 
wcześniejszego wykupu prawdopodobnie będzie inny, niż scenariusze opisane powyżej i może wynieść mniej, niż kwota, którą 
Państwo zainwestowali. 

Docelowy 
inwestor 
indywidualny  

Produkt powinien być oferowany inwestorom indywidualnym, którzy: 

1. są w stanie podjąć świadomą decyzję inwestycyjną opartą na wystarczającej wiedzy i zrozumieniu produktu oraz jego 
specyficznych ryzyk i korzyści oraz posiadają doświadczenie w inwestowaniu lub posiadają wiele podobnych produktów 
o podobnej ekspozycji rynkowej;  

 

2. dążą do uzyskania wzrostu wartości kapitału oraz spodziewają się zmian w wynikach aktywów bazowych, które będą 
generowały korzystny zwrot, posiadają horyzont inwestycyjny rekomendowanego okresu posiadania opisany poniżej i 
rozumieją, że produkt może zostać wykupiony wcześniej;  

 

3. akceptują ryzyko, że emitent może być niewypłacalny lub może utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań z 
tytułu certyfikatu, ale poza takimi przypadkami nie są w stanie ponieść jakiejkolwiek straty z tytułu inwestycji;  

 

4. 
 

są gotowi zaakceptować poziom ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych zwrotów z inwestycji, który jest zgodny z 
przedstawionym poniżej ogólnym wskaźnikiem ryzyka; oraz 
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5. nabywają produkt inwestycyjny, przedstawiony przez sprzedawcę lub doradcę, zgodnie ze zbadanym profilem 
inwestycyjnym.   

 

 

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 
Wskaźnik ryzyka 

 

 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko 

 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będą Państwo utrzymywać produkt przez 3 lata. Jeżeli 
spieniężą Państwo inwestycję na wczesnym etapie faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a 
zwrot może być niższy. Mogą nie być Państwo w stanie sprzedać produktu łatwo lub mogą być 
Państwo zmuszeni sprzedać produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot 

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje 
on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub w skutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia Państwu pieniędzy. 
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 2 w skali od 1 do 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Uwzględniliśmy dwa elementy: (1) ryzyko 
rynkowe – że potencjalne straty w skutek przyszłych notowań aktywów bazowych oceniane są jako małe, oraz (2) ryzyko 
kredytowe – że złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Państwu pieniędzy.  
Mają Państwo prawo otrzymać z powrotem co najmniej 106,00% swojego kapitału. Każda kwota powyżej tej sumy i jakikolwiek 
dodatkowy zwrot zależą od przyszłych wyników na rynku i są niepewne. Ta ochrona kapitału przed przyszłymi wynikami na rynku 
nie będzie jednak miała zastosowania, jeżeli spieniężą Państwo ten produkt przed 9 maja 2025 r. W przypadku niemożliwości 
wypłacenia Państwu (przez nas) należnej kwoty, mogą Państwo stracić całość swojej inwestycji.  

Scenariusze 
dotyczące 
wyników 

Wartość Inwestycji: 40.000,00 PLN 

Scenariusze 1 rok 2 lata 3 lat 
(Zalecany okres 
utrzymywania 

produktu) 

Scenariusz warunków 
skrajnych 

Jaki zwrot mogą 
Państwo otrzymać po 
odliczeniu kosztów 

35.815,27 PLN 39.389,58 PLN 42.400,00 PLN 

 Średni zwrot w każdym 
roku 

-10,47% -0,77% 1,95% 

Scenariusz 
niekorzystny  

Jaki zwrot mogą 
Państwo otrzymać po 
odliczeniu kosztów 

36.430,64 PLN 39.496,18 PLN 42.400,00 PLN 

 Średni zwrot w każdym 
roku 

-8,93% -0,63% 1,95% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot mogą 
Państwo otrzymać po 
odliczeniu kosztów 

38.697,67 PLN 42.089,04 PLN 42.400,00 PLN 

 Średni zwrot w każdym 
roku 

-3,26% 2,58% 1,95% 

Scenariusz korzystny Jaki zwrot mogą 
Państwo otrzymać po 
odliczeniu kosztów 

41.636,38 PLN 44.196,68 PLN 51.400,00 PLN 

 Średni zwrot w każdym 
roku 

4,09% 5,11% 8,66% 

Przyszłe zmiany na rynku nie mogą być dokładnie przewidziane. Scenariusze przedstawione powyżej są jedynie wskazaniem 
możliwych wyników, na podstawie ostatnich zwrotów z inwestycji. W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy mogą Państwo dostać z 
powrotem w ciągu 3 lat, w różnych scenariuszach, przy założeniu, że zainwestują Państwo 40.000,00 PLN. Przedstawione 
scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Państwa inwestycja. Mogą je Państwo porównać ze scenariuszami 
dotyczącymi innych produktów. 
Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na wynikach z przeszłości dotyczących zmienności 
wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Państwa zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i 
długości okresu utrzymywania produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje ile pieniędzy mogą Państwo odzyskać w 
skrajnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Państwu pieniędzy.  
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które 
płacicie Państwo doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Państwa osobistej sytuacji podatkowej, 
która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. 

Co się stanie jeśli Goldman Sachs International nie ma możliwości wypłaty? 
 

Produkt nie podlega ochronie w ramach jakiegokolwiek systemu gwarantowania depozytów. Oznacza to, że jeżeli staniemy się niewypłacalni, mogą 
Państwo ponieść całkowitą stratę z tytułu zainwestowanej kwoty.  

Jakie są koszty? 
Zmniejszenie zwrotu (RIY) pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Państwa będą miały na zwrot z inwestycji, który mogą Państwo 
uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. 
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Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu dla trzech różnych okresów utrzymania. Obejmują one potencjalne kary za 
wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestują Państwo 40.000,00 PLN. Są to dane szacunkowe i mogą ulec 
zmianie w przyszłości. 

Koszty w czasie  Osoba sprzedająca Państwu lub doradzająca Państwu w związku z produktem może nałożyć na Państwa inne koszty. W takim 
przypadku osoba ta przekaże Państwu informacje dotyczące takich kosztów, oraz pokaże, jaki wpływ na Państwa inwestycje 
będą miały wszystkie takie koszty w czasie.  

Inwestycja: 40.000,00 PLN  

Scenariusze W przypadku spieniężenia po 
1 roku 

W przypadku spieniężenia po 
2 latach 

W przypadku spieniężenia na 
koniec zalecanego okresu 

utrzymywania produktu 

Łączne koszty 2.975,43 PLN 2.719,58 PLN 2.314,72 PLN 

Wpływ na zwrot w ujęciu 
rocznym 

7,44% 3,26% 1,81% 

Koszty zawarte w powyższej tabeli informują, jak bardzo oczekiwane koszty produktu wpłynęłyby na Państwa zwrot z inwestycji 
przyjmując, że produkt osiąga stopę zwrotu przy założeniu realizacji umiarkowanego scenariusza inwestycji. Pomijając wpływ 
na Państwa zwrot z inwestycji w tym scenariuszu, szacunkowe koszty wejścia i wyjścia jako procent od kwoty obliczeniowej 
szacuje się jako 7,22% jeśli spieniężą Państwo produkt po 1 roku inwestycji, 6,18% jeśli spieniężą Państwo produkt po 2 roku 
inwestycji, oraz 5,18% jeśli spieniężą Państwo produkt na koniec zalecanego okresu utrzymywania.  

Struktura 
kosztów 

W poniższej tabeli przedstawiono: 

- wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który mogą Państwo uzyskać na koniec zalecanego okresu 
utrzymywania, w ujęciu rocznym. 

- znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. 

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w stosunku rocznym. 

Koszty jednorazowe  Koszty wejścia  1,81% Wpływ kosztów wliczono już w 
cenę. Uwzględnia to również 
koszty dystrybucji Państwa 
produktu.  

 Koszty wyjścia 0,00% Nie ma zastosowania 

Koszty jednorazowe przestawione w powyższej tabeli zostały podzielone na koszty wejścia i wyjścia oraz ilustrują ich wpływ na 
wynik z inwestycji na koniec zalecanego okresu utrzymywania. Szacuje się, że podział rzeczywistych, szacunkowych kosztów 
produktu przedstawia się następująco: koszty wejścia: 5,18% oraz koszty wyjścia: 0,00%. 

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
 

Zalecany okres utrzymywania produktu: 3 lata 

Zalecany okres utrzymywania produktu wynosi 3 lata, ponieważ produkt zaprojektowany został tak by był utrzymany do daty wykupu. Niemniej 
produkt może zostać zamknięty wcześniej w drodze przedterminowego wykupu (zdarzenie autocall) lub w przypadku nadzwyczajnych okoliczności. 
Nie mają Państwo umownego prawa do wykupu produktu lub rozwiązania produktu przed terminem wykupu. 
Twórca nie jest zobowiązany organizować rynku wtórnego dla produktu, ale w poszczególnych przypadkach może odkupić produkt przed datą 
wykupu. W takich wypadkach oferowana cena będzie uwzględniała różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży oraz wszelkie koszty związane z 
zamknięciem pozycji zabezpieczających przez twórcę produktu. Dodatkowo, osoba która sprzedała Państwu produkt może żądać od Państwa 
prowizji za sprzedaż produktu z powrotem do jego twórcy.  

Jak mogę złożyć skargę? 

Wszelkie skargi dotyczące osoby doradzającej w zakresie produktu lub go sprzedającej (takiej jak pośrednik) należy kierować bezpośrednio do tej 
osoby. Wszelkie skargi dotyczące produktu lub zachowania wytwórcy należy kierować zgodnie z zaleceniami wskazanymi na stronie 
http://www.gspriips.eu. Skargi mogą również być adresowane na piśmie do Goldman Sachs International, PRIIP KID - Compliance Securities, 
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londyn, EC4A 4AU, Wielka Brytania, lub mogą być wysłane e-mailem na adres gs-eq-priip-kid-
compliance@gs.com. 

Inne istotne informacje 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące produktu, w szczególności dokumentacja programu emisyjnego, wszelkie suplementy do niego oraz 
ostateczne warunki są udostępniane przez twórcę na Państwa prośbę bez dodatkowych opłat. Jeżeli produkt został wyemitowany zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, 
lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy 
Aktu o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) i rozporządzeń wydanych na jego podstawie (z późniejszymi zmianami, "Brytyjskie Rozporządzenie o 
Prospektach"), dokumenty takie będą dostępne również w sposób opisany na stronie http://www.gspriips.eu. 

 


