
▪▪ EURO▪STOXX▪50®▪mögöttes▪referenciaindexszel▪(EUR)
▪▪ 102%-os▪tőkevédelem▪a▪futamidő▪végén
▪▪ 100%-os▪részesedés▪az▪index▪teljesítményéből▪legfeljebb▪▪
125%-os▪felső▪határig▪(visszafizetés▪a▪futamidő▪végén)

▪▪ Kibocsátói▪kockázat,▪devizakockázat
▪▪ További▪lehetőségek▪és▪kockázatok▪leírása▪a▪következő▪oldalakon
▪▪ 3,5▪éves▪futamidő
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Az EURO STOXX 50® a STOXX Ltd. bejegyzett védjegye.

BEFEKTETÉSI TERMÉK 102%-OS▪TŐKEVÉDELEMMEL
GARANTÁLT▪CERTIFIKÁT
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FŐBB ADATOK
Kibocsátó ▪ Raiffeisen▪Centrobank▪AG
Garanciát nyújtó*▪ Raiffeisen▪Centrobank▪AG
Ajánlat▪ folyamatos▪kibocsátás
ISIN▪ AT0000A20ET5
Kibocsátási ár▪ 100%
Névérték▪ ▪1.000▪USD
Jegyzési időszak1▪▪ 2018.▪április▪12-től▪

2018.▪május▪11-ig
Induló értékek rögzítésének napja▪ ▪

2018.▪május▪14.
Kibocsátás napja▪ 2018.▪május▪15.
Utolsó értékelési ▪ 2021.▪november▪9.
Lejárat napja▪ 2021.▪november▪15.
Tőkevédelem▪ 102%-os,a▪futamidő▪végén
Részesedési faktor 100%-os▪részesedés▪a▪

mögöttes▪index▪hozamából
Felső korlát Az▪index▪induló▪értékének▪

maximum▪125%-a.
Visszafizetés 
A▪futamidő▪végén▪az▪index▪hozamából▪1:1▪

arányban▪kerül▪kifizetésre,▪max.▪+25%-ig▪
Amennyiben▪az▪index▪veszteséges,▪102%-os▪

tőkevédelem▪lép▪érvénybe.▪A▪visszafizetés▪
az▪RCB▪fizetőképességétől▪függ.

Kereskedési hely▪ Bécs,▪Frankfurt,▪Stuttgart

Árfolyam▪ www.rcb.at

▪
*A▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪a▪Raiffeisen▪

Bank▪International▪AG▪kizárólagos▪
tulajdonában▪levő▪leányvállalata▪▪

–▪az▪RBI▪minősítése:▪▪
www.rbinternational.com/ir/ratings

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

Raiffeisen Centrobank AG    Europe Winner (USD) 11/2021   

AMERIKAI▪DOLLÁR▪ALAPÚ▪BEFEKTETÉS▪102%-OS▪TŐKEVÉDELEMMEL

A▪ Raiffeisen▪ Centrobank▪ Europe▪ Winner▪ (USD)▪ 11/2021▪ garantált▪ certifikáttal▪ a▪
befektetők▪1:1▪arányban▪ részesülnek▪ az▪ EURO▪STOXX▪50®▪ index▪ pozitív▪ hozamából▪
az▪ index▪ induló▪ értékének▪ +25%-áig.▪ Ha▪ az▪ index▪ veszteséges,▪ a▪ futamidő▪ végén▪▪
(2021▪novemberében)▪102%-os▪tőkevédelem▪lép▪érvénybe.

A Europe Winner (USD) 11/2021▪ olyan▪ amerikai dollárban denominált,▪ a▪ Raiffeisen▪
Centrobank▪AG▪által▪kibocsátott▪garantált certifikát,▪amely▪102%-os▪tőkevédelmet▪nyújt▪a▪
futamidő▪végén.▪A▪certifikát▪mögött▪az▪EURO▪STOXX▪50®▪vezető▪európai▪referenciaindex▪
áll.▪Az▪indexbe▪az▪euró-övezet▪50▪legnagyobb,▪tőzsdén▪jegyzett▪vállalata▪tartozik.

A▪ Europe▪ Winner▪ (USD)▪ 11/2021▪ olyan▪ biztonságorientált▪ befektetők▪ számára▪ ideális▪
megoldás,▪ akik▪ részesedni▪ kívánnak▪ egy▪ diverzifikált▪ európai▪ index▪ teljesítményéből,▪ és▪
akik▪azt▪ szeretnék,▪hogy▪a▪ futamidő▪végén▪a▪befektetésük▪102%-ig▪ tőkevédett▪ legyen.▪A▪
certifikát▪futamideje▪három▪és▪fél▪év.▪A▪certifikát▪kínálta▪további▪lehetőségekről,▪és▪az▪azzal▪
járó▪kockázatokról▪a▪következő▪oldalon▪olvashat.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE
Az▪induló▪érték▪rögzítésének▪napján▪megállapításra▪kerül▪az▪EURO▪STOXX▪50®▪index▪induló 
értéke▪(a▪2018.▪május▪14-én▪érvényes▪záró▪ár)▪és▪a▪maximált▪küszöbérték▪(az▪induló▪érték▪
125%-a).▪ A▪ futamidő▪ végén▪ történik▪ a▪ mögöttes▪ index▪ teljesítményének▪ értékelése.▪ Ennek▪
során▪ az▪ index▪ induló▪ értékét▪ összevetik▪ az▪ utolsó▪ értékelési▪ napon▪ (2021.▪ november▪ 9.)▪
megállapított▪záró▪árfolyammal.

Az▪utolsó▪értékelési▪napon▪az alábbi forgatókönyvek egyike következik be:

1. FORGATÓKÖNYV: Az index teljesítménye POZITÍV
A▪futamidő▪végén▪az▪index▪pozitív▪teljesítménye▪1:1▪arányban▪kerül▪kifizetésre▪a▪névértéken▪
felül▪ az▪ index▪ induló▪ értékének▪ +25%-áig▪ (a▪ maximum▪ kifizetett▪ összeg▪ egy▪ névértékre▪
1.250▪ amerikai▪ dollár).▪ A▪ futamidő▪ végén▪ minimum▪ a▪ befektetett▪ összeg▪ 102%-a▪ kerül▪
kifizetésre▪(egy▪névértékre▪1.020▪amerikai▪dollár).

2. FORGATÓKÖNYV: Az index teljesítménye VÁLTOZATLAN vagy NEGATÍV
Ha▪a▪mögöttes▪indexet▪az▪utolsó▪értékelési▪napon▪az▪induló▪értéken▪vagy▪az▪alatt▪ jegyzik,▪
a▪futamidő▪végén▪102%-os▪tőkevédelem▪lép▪érvénybe.▪Ebben▪az▪esetben▪a▪visszafizetés▪a▪
futamidő▪végén▪a▪névérték▪102%-án▪történik▪(egy▪névértékre▪1.020▪amerikai▪dollár).

A futamidő végén▪ a▪ befektetés▪ 102%-os tőkevédelmét▪ a▪ Raiffeisen▪ Centrobank▪ AG▪
biztosítja,▪ azaz▪ a▪ futamidő▪ alatt▪ a▪ certifikát▪ ára▪ 102%▪ alá▪ eshet,▪ azonban▪ a▪ futamidő▪
végén▪a▪befektető▪legalább▪a▪névérték▪102%-át▪kapja.

Termékismertető 2018. április 3.
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www.rcb.at

LEHETŐSÉGEK
▪▫ A▪certifikát▪révén▪azok▪a▪befektetők,▪akik▪nem▪akarnak▪önálló▪részvényekbe▪invesztálni,▪a▪
diverzifikált▪európai▪index▪teljesítményéből▪részesedhetnek.

▪▫ A▪Europe▪Winner▪(USD)▪11/2021▪a▪futamidő▪végén▪102%-os▪tőkevédelmet▪nyújt,▪azaz▪
a▪ futamidő▪ végén▪ (2021.▪novemberében)▪a▪befektető▪ legalább▪a▪névérték▪102%-ához▪
hozzájut.

▪▫ A▪másodlagos▪piacon▪való▪forgalmazhatóság▪adta▪rugalmasság,▪kezelési▪díj▪nélkül.
▪

KOCKÁZATOK
▪▫ Amennyiben▪az▪EURO▪STOXX▪50®▪ index▪ teljesítménye▪ nem▪pozitív,▪ vagy▪2%▪alatti,▪ a▪
befektető▪csak▪2%▪hozamhoz▪jut▪három▪és▪fél▪év▪után.▪

▪▫ A▪ certifikát▪ amerikai▪ dollárban▪ denominált.▪ A▪ helyi▪ pénznemként▪ nem▪ amerikai▪ dollárt▪
használó▪országok▪befektetői▪számára▪ez▪devizakockázattal▪jár.▪

▪▫ A▪ futamidő▪alatt▪ a▪ certifikát▪ ára▪102%▪alá▪ eshet;▪ a▪ tőkevédelem▪ kizárólag▪a▪ futamidő▪
végén▪lép▪érvénybe.

▪▫ A▪visszafizetés▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪fizetőképességének▪(kibocsátói▪kockázat)▪vagy▪
hivatalos▪ irányelv▪ (bail-in)▪ függvénye.▪ A▪ kibocsátó▪ fizetésképtelensége▪ esetén▪ a▪ befektető▪
teljes▪veszteséget▪szenvedhet▪el.

A PIAC VÁRHATÓ ALAKULÁSA

AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT BEFEKTETÉSI IDŐ

csökkenő emelkedőoldalazó

MEGJEGYZÉS
Az▪említett▪lehetőségek▪és▪kockázatok▪a▪
termékkel▪kapcsolatos▪legfontosabb▪tények▪
összegzésének▪tekintendők.
További▪információkért▪(beleértve▪a▪
lehetséges▪változásokat▪és▪kiegészítéseket)▪
lásd▪az▪Alaptájékoztatót,▪amelyet▪az▪
Osztrák▪Pénzpiaci▪Hatóság▪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

A  következő  időponton  érvényes:  2018.  április  3.  Forrás: 
A  Reuters  szerinti  múltbeli  teljesítmény  (.STOXX50E)  nem 
megbízható előrejelzés a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Termékismertető 2018. április 3.

< 3 év > 5 év3 - 5 év

AZ EURO STOXX 50® ÁRINDEXE (EUR)
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Alaptermék: EURO STOXX 50® Index

AZ EURO STOXX 50® INDEXBEN A 
LEGMAGASABB SÚLYÚ MUTATÓVAL 
RENDELKEZŐ RÉSZVÉNY

▪1.▪Total▪S.A.
▪2.▪Siemens▪AG
▪3.▪Banco▪Santander▪S.A.
▪4.▪SAP▪SE
▪5.▪Allianz▪SE
Forrás: www.stoxx.com, 2018. április

Fogyasztói ciklikus
9.9% 

Pénzügyi termékek
21.9% 

Ipari termékek
13.5% 

Fogyasztói
nem ciklikus

12.3% 
Egészségügy

10.7% 

Energia

8.1% 
Informatika

6.2% 

Távközlés
4.7% 

Közművek
5.1% 

Alapanyag
gyártás

6.8% 

Ingatlan 
0.8% 

DEVIZAKOCKÁZAT/LEHETŐSÉG
A▪certifikát▪amerikai▪dollárban▪denominált,▪
ezért▪a▪devizaárfolyam▪ingadozásából▪
adódóan▪kockázatok▪és▪lehetőségek▪
keletkeznek▪a▪befektetők▪számára▪a▪helyi▪
pénznemként▪nem▪amerikai▪dollárt▪használó▪
országokban,▪amennyiben▪a▪certifikátból▪
befolyó▪pénzösszegeket▪(amerikai▪dollárban▪
történő▪visszafizetéseket)▪később▪másik▪
devizára▪váltják.

EURO STOXX 50® INDEX 
Az▪EURO▪STOXX▪50®▪index▪egyike▪a▪
vezető▪európai▪tőzsdei▪barométereknek,▪
amely▪a▪tőzsdén▪jegyzett▪50▪nagyvállalatot▪
foglal▪magában▪az▪euró-övezet▪nyolc▪
országából.

PÉLDA: VISSZAFIZETÉS
 PIAC AZ INDEX MECHANIZMUS VISSZAHÍVÁS 
 TELJESÍTMÉNYE
 POZITÍV▪ +50%▪ Visszafizetés▪maximális▪▪
▪ ▪ összegen▪(Felső▪korlát)▪ USD▪1.250
 POZITÍV▪ +15%▪ 1:1▪arányú▪részesedés▪ USD▪1.150
 NEGATÍV▪ ▪-▪15%▪ 100%-os▪tőkevédelem▪ USD▪1.020
 NEGATÍV▪ ▪-▪50%▪ 100%-os▪tőkevédelem▪ USD▪1.020
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JOGI NYILATKOZAT

Bár  a  tájékoztató  elkészítése  során  a  lehető  legnagyobb  körültekintéssel 
jártunk  el,  a  jelen  dokumentumban  található  adatok  kizárólag  tájékoztató 
jellegűek.  A  jelen  marketing  kommunikáció  nem  minősül  sem  befektetési 
tanácsnak,  sem  pedig  az  ügylet  végrehajtására  vonatkozó  ajánlatnak, 
javaslatnak  vagy  felhívásnak.  A  potenciális  befektetők  egyéni  körülményeit 
a  jelen  marketing  kommunikációban  olvasható  információk  nem  veszik 
figyelembe.  A  jelen  marketing  kommunikációban  található  információk  nem 
helyettesítik  a  befektetések  vásárlásához  vagy  értékesítéséhez  szükséges 
személyre szóló befektetési tanácsadást, illetve a jelen dokumentum nem jelent 
megfelelő  alapot  a  befektetési  döntések  meghozatalához.  A  jelen  marketing 
kommunikáció  készítésekor  a  pénzügyi  elemzések  függetlenségét  biztosító 
jogszabályi követelményeket nem vettük figyelembe, továbbá a jelen marketing 
kommunikációra  nem  vonatkozik  a  pénzügyi  elemzések  közzététele  előtti 
kereskedés tilalma.

A  jelen  marketing  kommunikációban  bemutatott  pénzügyi  eszközök  esetében 
az egyetlen jogalap az Alaptájékoztató (ideértve annak esetleges kiegészítéseit 
vagy  módosításait),  melyet  az  Osztrák  Pénzpiaci  Hatóság  hagyott  jóvá 
a  pénzügyi  eszközök  kapcsolódó  Végleges  Feltételeivel  kapcsolatosan.  A 
jóváhagyott  Alaptájékoztató  (annak  esetleges  kiegészítéseivel  vagy 
módosításaival  együtt)  az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál  került  letétbe. 
Ezen  dokumentumok,  valamint  további  információk  elérhetők  a  Raiffeisen 
Centrobank  AG  honlapján:  www.rcb.at/en/securitiesprospectus  vagy  www.
rcb.at. A  jelen dokumentumban bemutatott pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
további információk találhatók a vonatkozó kulcsfontosságú adatokat tartalmazó 
tájékoztatókban, amelyek a Raiffeisen Centrobank AG weboldalán (www.rcb.at) 
elérhetők. Amennyiben a fent hivatkozott dokumentumok ezt kifejezetten másként 
nem írják elő, úgy a jelen dokumentumban bemutatott termékekre vonatkozóan 
egyetlen  nemzeti  joghatóság  területén  sem  történt  olyan  intézkedés,  mely 
ezen  termékek  nyilvános  kibocsátását  célozza.  A  Raiffeisen  Centrobank  AG 
kifejezetten kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban közölt információk 
helyessége, megfelelőssége és hiánytalansága tekintetében.

A  futamidő  során  az  áringadozások  következtében  a  certifikát  piaci  ára  a 
kibocsátási  ár  100%-a  alá  csökkenhet.  A  100%-os  tőkevédelem  kizárólag  a 
futamidő végén  lép életbe. A  futamidő alatt a certifikát piaci ára nem mozog 
szükségszerűen  együtt  a  mögöttes  eszköz  piaci  árával.  A  futamidő  alatt  a 
certifikát piaci árát  különböző  tényezők befolyásolják, úgymint a volatilitás, a 
kuponráta, a kibocsátó hitelminősítése és a lejáratig eltelt idő.

Kibocsátói  kockázat/Hitelezői  részvétel  („bail-in”):  A  certifikát  lejáratkori 
visszafizetésa  vagy  visszafizetése  a  kibocsátó  fizetőképességétől  (kibocsátói 
kockázat)  függ.  A  befektetők  ki  vannak  téve  annak  a  kockázatnak,  hogy  a 
Raiffeisen  Centrobank  AG  mint  kibocsátó  esetlegesen  nem  lesz  képes  eleget 
tenni  a  bemutatott  pénzügyi  eszközökkel  kapcsolatos  kötelezettségeinek, 
például  fizetésképtelenség (fizetőképesség hiánya/eladósodás) vagy szanálási 
intézkedéseket  kezdeményező  jogi  rendelet  esetén.  A  szanálási  hatóság  a 
kibocsátó  esetleges  feltételezett  válsága  esetén  a  fizetésképtelenségi  eljárás 
megkezdése előtt kiadhat ilyen rendeletet. Ilyen körülmények között a szanálási 
hatóságnak széles intézkedési jogköre van (az úgynevezett „bail-in eszközök”). 
Például a meghatározott pénzügyi eszközök tekintetében nullára csökkentheti a 
befektetők  követeléseit,  megszüntetheti  a  meghatározott  pénzügyi  eszközöket, 
vagy azokat a kibocsátó részvényeivé alakíthatja és felfüggesztheti a befektetők 
jogait.  Előfordulhat  a  teljes  befektetett  összeg  elvesztése  is.  Részletesebb 
információkért látogasson el a következő oldalra: www.rcb.at/en/basag

A  múltbeli  teljesítmény  nem  megbízható  előrejelzés  a  jövőbeli  teljesítményre 
vonatkozóan.  A  kockázatokra  vonatkozó  további  jognyilatkozatokat  és 
információkat az Alaptájékoztató tartalmaz.

A  jelen  dokumentumban  szereplő  információ  nem  minősül  kötelező  érvényű 
adótanácsadásnak.  A  befektetésekre  vonatkozó  adózási  szabályok  a 
befektető  egyéni  helyzetétől  függnek,  és  bármikor  változhatnak.  A  befektetők 
egyéni  körülményeire  vonatkozó  adózási  előírásokról  és  azok  hatásairól  a 
befektetőknek  célszerű  adótanácsadóval  konzultálni.  A  jelen  dokumentumban 
foglalt  megállapítások  a  szerzők  jelen  dokumentum  keletkezése  időpontjáig 
szerzett  tudását  tükrözik.  Figyelem!  A  jogszabályi  környezet  változhat 
jogszabály-módosítások, adózási irányelvek, a pénzügyi hatóságok véleménye, 
joghatóság stb. miatt.

A  felhasználási  engedéllyel  használható  EURO  STOXX  50®  index  (ideértve 
a  bejegyzett  védjegyeket  is)  a  STOXX  Limited  (Zürich,  Svájc)  („STOXX”),  a 
Deutsche  Börse  Group  vagy  licenctulajdonosai  szellemi  tulajdona.  A  Europe 
Winner  (USD)  11/2021  certifikátot  sem a  STOXX,  a Deutsche  Börse Group, 
sem  pedig  a  licenctulajdonosok,  illetve  kutatópartnereik  vagy  adatszolgáltató 
partnereik  semmilyen  formában  nem  szponzorálják,  hirdetik  vagy  értékesítik, 
továbbá a STOXX, a Deutsche Börse Group vagy a  licenctulajdonosok,  illetve 
kutatópartnereik vagy adatszolgáltató partnereik semmilyen szavatosságot nem 
vállalnak  és  kizárnak  minden  felelősséget  (legyen  az  gondatlanságból  vagy 
egyéb  okból  eredő)  a  certifikát  vonatkozásában,  sem  általánosságban,  sem 
az EURO STOXX 50® index illetve az ahhoz kapcsolódó adatok  tekintetében 
felmerülő bármely konkrét hibával, hiányossággal vagy zavarral kapcsolatosan. 
Ezzel  kapcsolatosan  további  információk  találhatók  az  Alaptájékoztatóban 
„Alaptermékekre vonatkozó egyedi jognyilatkozatok” cím alatt.

A  potenciális  befektető  országának  hivatalos  pénznemétől  eltérő  valutában 
(például  amerikai  dollárban)  denominált  pénzügyi  eszközök  extra 
devizakockázatot jelentenek a potenciális befektető számára, amely kedvezőtlen 
hatással lehet a pénzügyi eszközök teljesítményére.

Felügyeleti  szervek:  Az  Egységes  Felügyeleti  Mechanizmus  (SSM)  alá  vont 
Osztrák  Pénzpiaci  Hatóság  (Financial  Market  Authority  -  FMA),  az  Osztrák 
Nemzeti  Bank  és  az  Európai  Központi  Bank.  Impresszum  az  Osztrák 
Médiatörvény szerint: A médium tulajdonosa és kiadója: Raiffeisen Centrobank 
AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Bécs/Ausztria.

További▪információért▪forduljon▪befektetési▪tanácsadójához▪a▪helyi▪bankban,▪látogasson▪el▪a▪
www.rcb.at internetes▪honlapunkra▪vagy▪hívja▪a▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG▪termékismertető▪
vonalát:▪+43 (0)1 51520 - 484. 
▪
A▪Raiffeisen▪Centrobank▪AG,▪A-1015▪Vienna,▪Tegetthoffstrasse▪1▪elérhetőségei:

Termékismertető vonal▪ 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
Michal Polin▪ Ph.:▪+421/257203▪-▪041▪ michal.polin@rcb.sk
Thomas Pusterhofer▪ Ph.:▪+43▪1/51520▪-▪379▪ thomas.pusterhofer@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
Wilhelmine Wagner-Freudenthal▪ Ph.:▪+43▪1/51520▪-▪381▪ wilhelmine.wagner-freudenthal@rcb.at


