
EXPRESSZ CERTIFIKÁT

▪▪ Alaptermék:▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index

▪▪ Lehetőséget▪kínál▪éves▪6,5%▪hozamra

▪▪ Árfolyamkorlát:▪a▪futamidő▪végén▪az▪index▪▪
kezdőértékének▪59%-a

▪▪ Évente▪visszahívható▪(maximum▪futamidő:▪5▪év)

▪▪ HUF-ban▪denominált▪termék

▪▪ Előnyök/kockázatok▪a▪következő▪oldalakon

EURO STOXX® BANKS  
EXPRESSZ CERTIFIKÁT (HUF)

BEFEKTETÉSI TERMÉK TŐKEVÉDELEM▪NÉLKÜL

TERMÉKISMERTETŐ, 2018 Július  Raiffeisen Centrobank AG 

2   18

Certif icates by 



Raiffeisen Centrobank AG   EURO STOXX® Banks Express (HUF)

HOZAM –  „EXPRESSZ KÉZBESÍTÉSSEL”

A▪Euro▪Stoxx▪Banks▪Expressz▪certifikát▪vonzó▪hozam▪elérésére▪és▪a▪befektetés▪lejárat▪előtti▪kifizetésére▪
nyújt▪ lehetőséget▪ a▪ befektető▪ számára.▪ A▪ certifikát▪ alapterméke▪ a▪ jól▪ ismert▪ EURO▪ STOXX®▪ Banks▪
Index.▪ A▪ termék▪ vonzó,▪ éves▪ szinten▪ a▪ kibocsátási▪ ár▪ 6,5%-ának▪ megfelelő▪ profitlehetőséget▪ kínál▪
azon▪befektetők▪számára,▪akik▪arra▪számítanak,▪hogy▪az▪index▪értéke▪nem▪esik▪a▪visszahívási▪szint▪alá▪
az▪éves▪értékelési▪napokon.▪A▪certifikát▪kifizetésére▪legkorábban▪2019.▪augusztus▪22-én,▪legkésőbb▪
2023.▪augusztus▪22-én▪kerül▪ sor.▪A▪ lehetőségekről▪és▪kockázatokról▪ további▪ részleteket▪olvashat▪a▪
következő▪oldalon.▪

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az▪induló▪értékek▪rögzítésének▪napján▪megállapításra▪kerül▪az▪induló▪érték▪(a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪
Index▪záró▪árfolyama),▪valamint▪az▪árfolyamkorlát▪(az▪induló▪érték▪59%-a).▪Az▪induló▪érték▪egyben▪az▪
első▪év▪visszahívási▪szintjeként▪is▪rögzítésre▪kerül.▪

Az▪éves▪értékelési▪napokon▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪záró▪árfolyama▪összehasonlításra▪kerül▪az▪
adott▪évre▪érvényes▪visszahívási▪szinttel.▪Amennyiben▪az▪index▪záró▪árfolyama▪eléri▪vagy▪meghaladja▪
a▪visszahívási▪szintet,▪a▪certifikát▪névértéke▪és▪hozama▪(„visszahívási▪érték”)▪kifizetésre▪kerül.▪
Amennyiben▪az▪index▪a▪visszahívási▪szint▪alatt▪teljesít▪az▪éves▪értékelési▪napon,▪a▪termék▪futamideje▪
még▪egy▪további▪évvel▪meghosszabbodik,▪és▪egyúttal▪6,5%-kal▪nő▪a▪lejáratkori▪potenciális▪kifizetés.▪
A▪visszahívási▪szint▪5%-kal▪csökken▪minden▪évben▪(„step▪down”▪funkció),▪miáltal▪nő▪az▪esélye▪annak,▪
hogy▪a▪certifikát▪névértéke▪és▪hozama▪az▪ötéves▪teljes▪futamidő▪vége▪előtt▪kifizetésre▪kerüljön.

Abban▪az▪esetben,▪ha▪az▪első▪négy▪évben▪nem▪kerül▪sor▪lejárat▪előtti▪kifizetésre▪és▪az▪alaptermék▪az▪
ötödik▪és▪egyben▪utolsó▪értékelési▪napon▪is▪a▪visszahívási▪szint▪alatt▪teljesít,▪működésbe▪lép▪egy▪további▪
biztonsági▪mechanizmus:▪amennyiben▪az▪ index▪záró▪árfolyama▪az▪ induló▪érték▪59%-ának▪megfelelő▪
árfolyamkorlát▪felett▪van,▪a▪kifizetés▪a▪névérték▪100%-án▪történik.▪

Amennyiben▪az▪ index▪ záró▪értéke▪érinti▪ az▪árfolyamkorlátot,▪ vagy▪az▪alá▪esik▪ a▪ futamidő▪ végén,▪ a▪
kifizetési▪árfolyam▪egy▪az▪egyben▪megfelel▪az▪index▪teljesítményének▪(az▪index▪utolsó▪értékelési▪napi▪
záró▪ értékének▪ %-ban▪ kifejezett▪ aránya▪ az▪ induló▪ értékhez▪ képest).▪ pl.▪ Abban▪ az▪ esetben,▪ ha▪ az▪
alaptermék▪az▪utolsó▪megfigyelési▪napon▪az▪ induló▪értékének▪55%-án▪zár,▪úgy▪ lejáratkor▪a▪névérték▪
55%-a;▪certifikátonként▪5,500▪HUF▪kerül▪kifizetésre.

FUTAMIDŐ  VISSZAHÍVÁSI SZINT  VISSZAHÍVÁSI ÉRTÉK POTENCIÁLIS  HOZAM
1. év  induló érték 100%-a  a névérték 106,5%-a  1 x 6,5%
2. év  induló érték 95%-a  a névérték 113%-a  2 x 6,5%
3. év  induló érték 90%-a  a névérték 119,5%-a  3 x 6,5%
4. év  induló érték 85%-a  a névérték 126%-a  4 x 6,5%
5. év  induló érték 80%-a  a névérték 132,5%-a  5 x 6,5%
 
ª ª ⇒ AZ ELTELT IDŐ ARÁNYÁBAN NŐ A POTENCIÁLIS HOZAM

A▪Euro▪Stoxx▪Banks▪Expressz▪certifikát▪évente▪lehetőséget▪nyújt▪a▪lejárat▪előtti▪kifizetésre,▪valamint▪
lehetővé▪ teszi▪a▪befektető▪számára▪6,5%-os▪éves▪hozam▪elérését,▪amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪
Banks▪ Index▪ értéke▪ nem▪ csökken▪ az▪ adott▪ évi▪ visszahívási▪ szint▪ alá.▪ Amennyiben▪ az▪ index▪
értéke▪ a▪ visszahívási▪ szint▪ alatt▪ zár▪ az▪ éves▪ értékelési▪ napon,▪ a▪ lejárat▪ még▪ egy▪ további▪ évvel▪
meghosszabbodik▪ –▪ legfeljebb▪ 5▪ évig.▪ Amennyiben▪ az▪ index▪ értéke▪ a▪ futamidő▪ végén▪ az▪
árfolyamkorlát▪alatt▪van,▪a▪befektető▪teljes▪mértékben▪ki▪van▪téve▪a▪piaci▪kockázatnak.

FŐBB ADATOK
Kibocsátó Raiffeisen▪Centrobank▪AG

Kibocsátás Folyamatos

ISIN kód: AT0000A229G4  

Kibocsátási árfolyam 100%▪plusz▪1%▪▪

▪ kibocsátási▪díj▪a▪jegyzési▪időszakon▪belül 

Névérték HUF▪10,000

Jegyzési időszak1 2018.07.23.▪–▪08.17.

Induló értékek rögzítésének napja ▪▪

▪ 2018.08.20.

Kibocsátás napja 2018.08.21.

Értékelési napok 2019.08.16.;▪2020.08.18.;▪▪

▪ 2021.08.18.;▪2022.08.18.;▪2023.08.17.

Utolsó értékelési nap:  2023.08.17.

Lejárati napok visszahívás esetén  

 2019.08.22.;▪2020.08.24.;▪2021.08.24.;▪▪

▪ 2022.08.23.;▪2023.08.22.

Lejárat napja: 2023.08.22.

Induló érték: Az▪alaptermék▪záróára▪az▪induló▪

értékek▪rögzítésének▪napján.

Visszahívási szintek az induló érték %-ában 

 2019:▪100%,▪2020:▪95%,▪2021:▪90%,▪▪

▪ 2022:▪85%,▪2023:▪80%

A visszahívási szint megfigyelése  

 az▪értékelési▪napokon

Árfolyamkorlát: az▪induló▪érték▪59%-a 

Árfolyamkorlát megfigyelése  

 az▪utolsó▪értékelési▪napon

Visszahívás Amennyiben▪

az▪alaptermék▪árfolyama▪az▪értékelési▪napon▪

a▪visszahívási▪szint▪felett▪van,▪vagy▪megegyezik▪

azzal,▪az▪adott▪évhez▪tartozó▪visszahívási▪érték▪

kerül▪kifizetésre▪a▪névértékre▪vetítve▪(a▪kifizetés▪

a▪Raiffeisen▪Centrobank▪által▪történik▪a▪lejárati▪

napon*).

Kereskedési hely Bécs,▪Frankfurt,▪Stuttgartt

Árfolyam www.rcb.at

*▪A▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪tulajdonosa▪

100%-ban▪a▪Raiffeisen▪Bank▪International▪AG▪

–▪Az▪RBI▪ratingje:▪www.rbinternational.com/ir/

ratings

1 A Raiffeisen Centrobank AG fenntartja magának a jogot, hogy a 
jegyzési időszakot korábban lezárja vagy meghosszabbítsa.

Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi nyilatkozatot! Termékismertető készítésének dátuma: 2018. július 17.



www.rcb.at

Forrás: Reuters (.SX7E), 2018. július 13. Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli 
teljesítményre, az árak felfelé és lefelé is változhatnak.

VISSZAHÍVÁSI SZINT:
Amennyiben▪ a▪ EURO▪ STOXX®▪ Banks▪ Index▪

értéke▪ eléri▪ vagy▪ meghaladja▪ a▪ visszahívási▪

szintet▪ az▪ adott▪ értékelési▪ napon,▪ a▪ certifikát▪

névértéke▪ és▪ hozama▪ („visszahívási▪ érték”)▪

kifizetésre▪kerül.▪A▪visszahívási▪szint▪az▪első▪évet▪

követően▪évente▪5%-kal▪csökken

ÁRFOLYAMKORLÁT
Az▪árfolyamkorlátot▪kizárólag▪az▪utolsó▪értékelési▪

napon▪vesszük▪figyelembe.

LEHETŐSÉGEK
▪▫ A▪befektető▪nyereségre▪ tesz▪szert,▪amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪ Index▪értéke▪a▪ jelenlegi▪

szinten▪marad,▪vagy▪nem▪esik▪a▪visszahívási▪szint▪alá▪az▪értékelési▪napokon.
▪▫ Amennyiben▪bármely▪értékelési▪napon▪az▪index▪árfolyama▪eléri▪vagy▪meghaladja▪a▪visszahívási▪

szintet,▪a▪visszahívási▪érték▪az▪eredeti▪ötéves▪futamidő▪vége▪előtt▪kifizetésre▪kerül.
▪▫ A▪maximális▪futamidő▪5▪év.
▪▫ Amennyiben▪nem▪kerül▪sor▪lejárat▪előtti▪kifizetésre,▪a▪futamidő▪végére▪még▪mindig▪marad▪egy▪41%-

os▪kockázati▪puffer▪(árfolyamkorlát▪az▪induló▪érték▪59%-án).
▪▫ Rugalmasságot▪jelent,▪hogy▪a▪termék▪értékesíthető▪a▪másodlagos▪piacon,▪és▪nincs▪kezelési▪költség.

KOCKÁZATOK
▪▫ Amennyiben▪a▪EURO▪STOXX®▪Banks▪Index▪nem▪éri▪el,▪vagy▪nem▪haladja▪meg▪a▪visszahívási▪szintet▪

az▪öt▪értékelési▪nap▪egyikén▪sem,▪a▪befektető▪nem▪tesz▪szert▪nyereségre.
▪▫ Amennyiben▪ az▪ utolsó▪ értékelési▪ napon▪ az▪ alaptermék▪ záró▪ árfolyama▪ nem▪ haladja▪ meg▪ az▪

árfolyamkorlátot,▪ az▪ ügyfél▪ a▪ befektetett▪ tőkéjét▪ kockáztatja,▪ és▪ azt▪ részben,▪ vagy▪ egészben▪
elveszítheti.▪Ebben▪az▪esetben▪az▪értékpapír▪a▪lejáratakor▪az▪alaptermék▪relatív▪teljesítményét▪(az▪
alaptermék▪utolsó▪értékelési▪napi▪záró▪értékének▪%-ban▪kifejezett▪aránya▪az▪induló▪értékhez▪képest)▪
fizeti▪ki,▪a▪névértékre▪vetítve.

▪▫ Az▪ elérhető▪ maximális▪ hozam▪ limitált▪ (maximum▪ 32,5%▪ a▪ névérték▪ arányában▪ 5▪ év▪ alatt)▪ és▪ a▪
befektető▪nem▪részesül▪az▪index▪adott▪évben▪elért▪értéknövekedéséből.

▪▫ Az▪expressz▪certifikát▪nem▪fizet▪kamatot.
▪▫ A▪befektetett▪ tőke▪visszafizetése▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪(Kibocsátó)▪ fizetőképességétől▪ függ.▪A▪

Kibocsátó▪fizetőképtelensége▪esetén▪a▪befektető▪a▪teljes▪befektetett▪összeget▪elveszítheti.

INDULÓ ÉRTÉKEK RÖGZÍTÉ-

SÉNEK DÁTUMA

2018.▪Aug.▪20.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2019

2019.▪Aug.▪16.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2020

2020.▪Aug.▪18.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2021

2021.▪Aug.▪18.

ÉRTÉKELÉSI NAP 2022

2022.▪Aug.▪18.

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSI NAP 

2023

2023.▪Aug.▪17.

kibocsátási ár = 100%
induló érték = index záróár = visszahívási szint 1. év végén 
árfolyamkorlát = az induló érték 59%-a 
(kizárólag az utolsó értékelési napon vesszük figyelembe)

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

Kibocsátás

Visszahívás▪106.50%-on

(10▪650▪HUF▪certifikátonként)
IGEN

Visszahívás▪113%-on

(11▪300▪HUF▪certifikátonként)

Visszahívás▪119.50%-on

(11▪950▪HUF▪certifikátonként)

Visszahívás▪126%-on

(12▪600▪HUF▪certifikátonként)

Lejárat▪132.50%-on

(13▪250▪HUF▪certifikátonként)

index  
>= v.h. szint

(100%)

index  
>= v.h. szint

(80%)

Lejárat▪100%-on

lejárat▪az▪index▪teljesítményének
arányában

index  
> 59%

NEM

index  
>= v.h. szint

(95%)
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>= v.h. szint

(90%)

index  
>= v.h. szint

(85%)
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Kérjük, olvassa el a termékismertető végén található jogi Termékismertető készítésének dátuma: 2018. július 17.

ALAPTERMÉK EURO STOXX® BANKS 
PRICE INDEX
- Banco Santander S.A.  

- BNP Paribas SA  

- ING Groep N.V.  

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 

- Intesa Sanpaolo SpA 

- Société Générale 

- Deutsche Bank AG

- KBC Group N.V. 

Forrás: www.stoxx.com, 2018. július 13.

A PIAC VÁRHATÓ ALAKULÁSA

 

AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

csökkenő emelkedőoldalazó

< 3 év >5 év3–5 év

MEGJEGYZÉS

Az▪említett▪lehetőségek▪és▪kockázatok▪

felsorolása▪nem▪teljes▪körű,▪csak▪a▪termékkel▪

kapcsolatos▪legfontosabb▪tények▪összegzésének▪

tekintendők.

További▪információkért▪(beleértve▪a▪lehetséges▪

változásokat▪és▪kiegészítéseket)▪lásd▪az▪

Alaptájékoztatót,▪amelyet▪az▪Osztrák▪Pénzpiaci▪

Hatóság▪(Austrian▪Financial▪Market▪▪

Authority,▪FMA)▪hagyott▪jóvá,▪és▪amely▪az▪

Oesterreichische▪Kontrollbank▪AG-nél▪került▪

letétbe.▪A▪tájékoztató▪az▪alábbi▪oldalon▪érhető▪

el:▪www.rcb.at/en/securitiesprospectus,▪▪

a▪bemutatott▪termékekre▪vonatkozó▪

kulcsfontosságú▪adatok▪▪

pedig▪itt▪tekinthetők▪meg:▪▪www.rcb.at.

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN



JOGI NYILATKOZAT

A jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, marketing 
kommunikációnak minősül, és nem jelent ajánlatot az abban említett 
pénzügyi eszközök jegyzésére, vásárlására vagy eladására, 
sem felhívást ilyen ajánlat adására, és nem jelent ezen pénzügyi 
eszközökre vagy bármely (kiegészítő) befektetési szolgáltatásra 
vonatkozó akciót és/vagy ezek kihelyezését. A jelen dokumentum 
nem jelent befektetési tanácsadást, nem szándéka megfelelő alapot 
nyújtani befektetési döntések meghozatalához, és különösen nem 
pótolhatja az adott pénzügyi eszközre vonatkozó és az egyéni 
befektető konkrét körülményeire és igényeire szabott, a befektető 
tudását és tapasztalatát tekintetbe vevő befektetési tanácsadást.

A jelen dokumentum nem pénzügyi elemzés, nem pénzügyi elemzők 
készítették, figyelemmel a pénzügyi elemzés függetlenségét biztosító 
jogszabályokra, és nem vonatkozik rá a pénzügyi elemzések 
közzététele előtti kereskedés tilalma.

A jelen dokumentum az Alap Tájékoztató (Base Prospectus-
Basisprospekt) alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési 
probléma esetén az Alap Tájékoztatóban (valamint annak 
kiegészítéseiben és mellékleteiben) leírtak irányadók. Az Alap 
Tájékoztatót és a Végleges Feltételeket az Osztrák Pénzpiaci Hatóság 
hagyta jóvá. A jóváhagyott Alap Tájékoztató és a Végleges Feltételek 
az Oesterreichische Kontrollbank AG-nél kerültek letétbe helyezésre. 
Valamennyi hivatkozott dokumentum elérhető a Raiffeisen Centrobank 
AG honlapján: https://www.rcb.at/en/news-info/securities-
prospectus/ illetve a www.rcb.at honlapon a termék indulását 
követően a Raiffeisen Eurozone Banks Express Certifikát termék 
oldalán.

Ha a fent hivatkozott dokumentumok ezt kifejezetten nem írják elő, 
úgy a jelen dokumentumban bemutatott termék esetében egyetlen 
nemzeti joghatóság területén sem történt vagy történik olyan lépés, 
mely a nyilvános kibocsátást célozza. A Raiffeisen Centrobank AG 
kifejezetten kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban közölt 
információk helyessége, megfelelőssége és teljessége tekintetében.

A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, 
mert nem szükségszerűen megbízható mutató a jövőbeni eredményekre, 
különösen a pénzügyi eszközök jövőbeni teljesítményére nézve.A 
pénzügyi eszközök teljesítményét csökkenthetik a jutalékok, díjak, 
adók és más költségek, amelyek az adott befektetésre vagy befektetőre 
vonatkozó körülményektől függően kerülhetnek felszámításra.A nem 
helyi devizanemben denominált értékpapírokba történő befektetéseket 
érintheti a devizaárfolyam-ingadozások kockázata, ami a befektető 
alapdevizájában számítva tőkeveszteséget okozhat.

A strukturált értékpapírok az eszközbefektetések kockázatos fajtái.
Amennyiben az adott certifikát alaptermékének ára kedvezőtlenül 
alakul, úgy a befektető elveszítheti a befektetett tőke összegének egy 
részét vagy akár egészét. A strukturált értékpapírok az alaptermék 
árfolyamának változására erőteljesebben vagy gyengébben 
reagálhatnak, mely számos tényező függvénye (pl.: az alaptermékek 
volatilitása vagy korrelációja, kamatlábak, osztalékok, lejáratig 
hátralévő futamidő). A strukturált értékpapír és az alaptermék 
árfolyama nem minden esetben mozog ugyanazon irányban. A 
strukturált értékpapírokra a futamidő alatt, vagy lejáratkor teljesített 
bármely kifizetés a Kibocsátó fizetőképességének függvénye. 

A kibocsátó fizetésképtelensége esetén előfordulhat, hogy a befektető 
nem tudja érvényesíteni a certifikáthoz kapcsolódó jogokat. Ebben az 
esetben a vonatkozó osztrák jogszabályok a mérvadóak: Austrian 
Recovery and Resolution Act (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz), 
valamint Single Resolution Mechanisme Regulation.

A certifikát vételére/jegyzésére vonatkozó megbízás aláírásával a 
befektető elfogadja, hogy fizetésképtelenség bekövetkezésekor a 
tőkevédelem/visszaváltás mértéke alacsonyabb mértékű lehet, illetve a 
lehetséges kifizetés is később következhet be.A jelen dokumentumban 
csak a legfőbb előnyök és kockázatok szerepelnek. További 
kockázati információ tekintetében olvassa el az Alap Tájékoztatót.
Jelen dokumentum semmilyen formában nem tartalmaz adótanácsot. 
A befektetések adózása minden esetben az adott befektető egyéni 
helyzetétől függ, ami változhat is. Adózási kérdésekben kérjük, hogy 
forduljon adótanácsadóhoz!

A jelen dokumentumban foglalt megállapítások a szerző a jelen 
dokumentum keletkezése időpontjában vallott nézeteit tükrözik, 
amelyek egy későbbi időpontban már nem feltétlenül helytállóak. A 
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INDICATIVE PRODUCT BROCHURE July 2018   Raiffeisen Centrobank AG

További▪információ▪tekintetében▪keresse▪fel▪a▪www.rcb.at▪honlapot,▪vagy▪forduljon▪befektetési▪
tanácsadójához,▪illetve▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪telefonos▪ügyfélszolgálatához:▪+43▪(0)1▪51520▪–▪484.

Raiffeisen▪Centrobank▪Ügyfélszolgálat▪tel.:▪+43▪1/51520▪-▪484▪produkte@rcb.at:

Product Hotline Ph.: +43 1/51520 - 484 produkte@rcb.at
Heike Arbter (Head of Structured Products) Ph.: +43 1/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Philipp Arnold Ph.: +43 1/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Roman Bauer Ph.: +43 1/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
Vera Buttinger Ph.: +43 1/51520 - 350 vera.buttinger@rcb.at
Walter Friehsinger Ph.: +43 1/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
Anna Gaszynska Ph.: +43 1/51520 - 404 anna.gaszynska@rcb.at
Marianne Kögel Ph.: +43 1/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
Jaroslav Kysela Ph.: +43 1/51520 - 481 jaroslav.kysela@rcb.at
Thomas Mairhofer Ph.: +43 1/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
Aleksandar Makuljevic Ph.: +43 1/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
Monika Mrnustikova Ph.: +43 1/51520 - 386  monika.mrnustikova@rcb.at
Stefan Neubauer Ph.: +43 1/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
Premysl Placek Ph.: +43 1/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
Thomas Pusterhofer Ph.: +43 1/51520 - 379 thomas.pusterhofer@rcb.at
Michal Polin Ph.: +421/257203 - 041 michal.polin@rcb.sk
Martin Rainer Ph.: +43 1/51520 - 391 martin.rainer@rcb.at
Ludwig Schweighofer Ph.: +43 1/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
Thomas Stagl Ph.: +43 1/51520 - 351 thomas.stagl@rcb.at
Alexander Unger Ph.: +43 1/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
Martin Vonwald Ph.: +43 1/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at

Certif icates by 


