SOUHRN
Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, „Prvků“. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A – E
(A.1 – E.7).
Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento druh cenných papírů a
emitenta. Protože některými Prvky není nutné se zabývat, v číslování Prvků mohou být mezery.
I když určitý Prvek musí být v Souhrnu obsažen vzhledem k druhu cenných papírů a emitenta, je možné, že k
tomuto Prvku nelze uvést žádnou relevantní informaci. V takovém případě je v Souhrnu uveden krátký popis
Prvku s poznámkou „Nepoužije se“.
A.

ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

A.1

Upozornění

Tento Souhrn by měl být chápán jako úvod k Základnímu prospektu.
Jakékoliv rozhodnutí investovat do Cenných papírů by mělo být založeno na
tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.
Bude-li u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v Základním
prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátních právních
předpisů členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad
Základního prospektu před zahájením soudního řízení.
Společnost [UniCredit Bank AG („UniCredit Bank“, „Emitent“ nebo
„HVB“), se sídlem Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 Mnichov][UniCredit
International Bank (Luxembourg) S.A. („UniCredit Bank Luxembourg“,
„Emitent“), se sídlem 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk], která ve
svém postavení Emitenta přebírá odpovědnost za Souhrn včetně jakéhokoli
jeho překladu, může nést odpovědnost, avšak pouze pokud je Souhrn
zavádějící, nepřesný nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými částmi
Základního prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi Základního
prospektu neposkytuje všechny nezbytné hlavní údaje, které investorům
pomáhají při rozhodování, zda do Cenných papírů investovat.

A.2

Souhlas
s použitím
základního
prospektu

[S
výhradou
následujících
odstavců
Emitent
[a
Ručitel]
[poskytuje]/[poskytují] souhlas s použitím Základního prospektu po dobu
jeho platnosti pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Cenných
papírů finančními zprostředkovateli.]
[Nepoužije se. Emitent [a Ručitel] [neposkytuje]/[neposkytují] souhlas
s použitím Základního prospektu po dobu jeho platnosti pro pozdější další
prodej nebo konečné umístění Cenných papírů finančními zprostředkovateli.]

Uvedení
nabídkového
období

[Další prodej nebo konečné umístění Cenných papírů finančními
zprostředkovateli mohou být učiněny a souhlas s použitím Základního
prospektu se poskytuje pro [následující nabídkové období Cenných papírů:
[Vložte nabídkové období, pro které se poskytuje souhlas]][období dvanácti
(12) měsíců po [uveďte datum, kdy Konečné podmínky budou podány
CSSF].]
[Nepoužije se. Neposkytuje se žádný souhlas.]

Další
podmínky
připojené k
souhlasu

[Emitentův [a Ručitelův] souhlas s použitím Základního prospektu podléhá
podmínce, že každý finanční zprostředkovatel je povinen dodržovat příslušná
prodejní omezení a podmínky nabídky.
[Emitentův [a Ručitelův] souhlas s použitím Základního prospektu navíc
podléhá podmínce, že finanční zprostředkovatel používající Základní
prospekt je povinen se vůči svým zákazníkům zavázat k zodpovědné
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Poskytnutí
podmínek
nabídky
finančním
zprostředkovatelem

distribuci Cenných papírů. Tento závazek se učiní tak, že finanční
zprostředkovatel jej zveřejní na svých internetových stránkách a uvede, že
prospekt je používán se souhlasem Emitenta [a Ručitele] a s podmínkami
uvedenými v souhlasu.]
Souhlas nepodléhá žádným jiným podmínkám.]
[Nepoužije se. Neposkytuje se žádný souhlas.]
[Údaje o podmínkách nabídky jakéhokoli finančního zprostředkovatele
mají být poskytnuty v době předložení nabídky finančním
zprostředkovatelem.]
[Nepoužije se. Neposkytuje se žádný souhlas.]

B.

EMITENT [A RUČITEL]

[B.1

Právní a
obchodní
název

Právní název je UniCredit Bank AG (spolu s jejími konsolidovanými
dceřinými společnostmi „Skupina HVB“). Obchodní název je
HypoVereinsbank.

B.2

Sídlo / Právní
forma / Právní
předpisy,
podle nichž
emitent
provozuje
činnost / Země
registrace

UniCredit Bank má sídlo na adrese Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333
Mnichov, a byla založena v Německu jako akciová společnost podle zákonů
Spolkové republiky Německo.

B.4b

Známé trendy
mající dopad
na emitenta a
obory, v nichž
emitent působí

Výsledky HVB Group budou záviset na dalším vývoji na finančních trzích a
na vývoji reálné ekonomiky v roce 2015, jakož i na dalších
nevypočitatelných okolnostech. V tomto kontextu bude HVB Group
pokračovat v adaptaci své obchodní strategie tak, aby odrážela změny tržních
podmínek, a bude pečlivě a pravidelně vyhodnocovat signály managementu
odvozené od těchto změn

B.5

Popis skupiny
emitenta a
postavení
emitenta ve
skupině

UniCredit Bank je mateřská společnost Skupiny HVB. Skupina HVB přímo
a nepřímo vlastní majetkové podíly v různých společnostech.
Od listopadu je UniCredit Bank přidružená společnost společnosti UniCredit
S.p.A., Řím („UniCredit S.p.A.“, a spolu s jejími konsolidovanými
dceřinými společnostmi „UniCredit“) a proto je od toho data významnou
součástí UniCredit jako podskupina. UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 %
základního kapitálu UniCredit Bank.

B.9

Prognóza nebo
odhad zisku
emitenta

Nepoužije se. Emitent nečiní prognózu ani odhad zisku.

B.10

Povaha
případných
výhrad ve
zprávě
auditora k
historickým
finančním

Není relevantní. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group
(Konzernabschluss) UniCredit Bank za hospodářský rok končící 31. prosince
2013 a za hospodářský rok končící 31. prosince 2014 a účetní závěrky
(Einzelabschluss) UniCredit Bank za hospodářský rok končící 31. prosince
2014
provedla
společnost
Deloitte
&
Touche
GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
nezávislá
auditorská
společnost
(Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank, a vypracovala v obou případech
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B.12

výsledkům

auditorskou zprávu bez výhrad.

Vybrané
hlavní
historické
finanční
informace

Vybrané konsolidované finanční výsledky k 31. prosinci 2014*
Hlavní ukazatele výkonnosti

1/1/2014 –
31/12/2014

1/1/2013 –
31/12/2013

Čistý provozní příjem 1)

892 mil. €

1.823 mil. €

1.083 mil. €

1.439 mil.€

785 mil.€

1.062 mil.€

0,96 €

1,27€

31/12/2014

31/12/2013

Aktiva celkem

300.342 mil.€

290.018 mil.€

Vlastní kapitál

20.597 mil.€

21.009 mil.€

Hlavní poměry kapitálu

31/12/2014
Basel III

31/12/2013
Basel II

Vlastní kapitál Tier 1

18.993 mil.€

--

Základní kapitál (kapitál Tier
1)

18.993 mil.€

18.456 mil.€

85,7 mld.€

85,5 mld.€

Poměr vlastního kapitálu Tier
12)

22,1%

--

Poměr základního kapitálu bez
hybridního kapitálu (základní
poměr kapitálu Tier 1) 2)

--

21,5%

22,1%

21,6%

Zisk před zdaněním

1)

Konsolidovaný zisk 1)
Zisk na akcii 1)

Údaje z rozvahy

Rizikově vážená aktiva (včetně
ekvivalentů tržního rizika a
provozního rizika)

Poměr základního kapitálu
(poměr kapitálu Tier 1) 2)
*
1)
2)

Prohlášení o
neexistenci
podstatných
negativních
změn ve
výhledu
emitenta od
data

Údaje uvedené v této tabulce jsou auditované a byly převzaty z konsolidované účetní
závěrky HVB Group za finanční rok končící 31. prosince 2014.
bez přerušených operací
Vypočteno na základě rizikově vážených aktiv, včetně ekvivalentu tržního rizika a
provozního rizika.

Ve výhledu HVB Group nedošlo od 31. prosince 2014, tj. od data uveřejnění
poslední auditované účetní závěrky, k žádným podstatným negativním
změnám.
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uveřejnění
poslední
auditované
účetní závěrky
nebo popis
případných
podstatných
negativních
změn
Popis
zásadních
změn ve
finančním
postavení, k
nimž došlo po
období, které
je předmětem
uvedených
historických
finančních
informací

Ve finančním postavení HVB Group nedošlo od 31. prosince 2014 k žádným
zásadním změnám.

B.13

Nedávné
události

Nepoužije se. V poslední době nedošlo k žádné události specifické pro
UniCredit Bank, která by měla podstatný význam při hodnocení její platební
schopnosti.

B.14

Prohlášení o
závislosti na
jiných
subjektech ve
skupině

UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 % základního kapitálu UniCredit Bank.

B.15

Hlavní
činnosti

UniCredit Bank nabízí úplnou škálu bankovních a finančních produktů a
služeb zákazníkům z privátního, korporátního a veřejného sektoru,
mezinárodním společnostem a institucionálním zákazníkům.
Mezi tyto produkty patří hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, spořitelní a
pojišťovací produkty, bankovní služby pro privátní zákazníky, podnikatelské
úvěry a financování zahraničního obchodu pro korporátní zákazníky,
fondové produkty pro všechny třídy aktiv, poradenské a makléřské služby,
transakce s cennými papíry, řízení likvidity finančních rizik, poradenské
služby pro movité zákazníky a produkty investičního bankovnictví pro
korporátní zákazníky.

B.16

Přímé či
nepřímé
vlastnictví
nebo kontrola

UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 % základního kapitálu UniCredit Bank.]

[B.
171

Úvěrová
hodnocení

[Nepoužije se. Dluhopisům nebylo přiděleno úvěrové hodnocení.]
[Investoři by měli mít na paměti, že úvěrové hodnocení nepředstavuje
doporučení koupit, prodat ani držet Cenné papíry vydané Emitentem.
Navíc úvěrová hodnocení udělená ratingovými agentury kdykoli mohou být
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Informace o Prvku B.17 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent je
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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pozastavena, snížena nebo odebrána
Dluhopisům v současnosti vydaným společností HVB byly přiděleny
následující ratingy od společností Fitch Ratings Ltd. („Fitch“), Moody's
Investors Service Ltd. („Moody's“) a Standard & Poor's Ratings Services
(„S&P“) (stav: červen 2015):
Dlouhodobé
nadřízené
dluhopisy
Moody's A3

Podřízené
dluhopisy

Krátkodobé
dluhopisy

Výhled

Baa3

P-2

negativní

S&P

BBB

BB+

A-2

negativní

Fitch

A-

BBB+

F2

negativní

Dlouhodobé ratingy Fitch jsou stanoveny na škále od AAA, AA, A, BBB,
BB, B, CCC, CC, C, RD po nejnižší D. Fitch používá mezistupňové
modifikátory „+“ a „-“pro znázornění relativního postavení v kategoriích AA
až B. Fitch má rovněž možnost uvést informaci („on watch“, česky:
sledováno) o tom, zda je pravděpodobné, že rating bude zvýšen (pozitivní),
snížen (negativní) nebo nejistý (vyvíjející se). Krátkodobé ratingy Fitch
odrážení náchylnost banky k neplnění závazků v krátkodobém období na
úrovních F1+, F1, F2, F3, B, C, RD a D.
Moody's přiděluje dlouhodobým závazkům ratingy na následujících
úrovních: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca a C. Ke každé ratingové kategorii
od Aa do Caa připojuje Moody's číselné modifikátory „1“, „2“ a „3“.
Modifikátor „1“ znamená, že banka je u horní hranice písmenného ratingu,
modifikátor „2“ znamená postavení uprostřed kategorie ratingu a modifikátor
„3“ znamená, že banka je u dolní hranice písmenného ratingu. Moody’s má
rovněž možnost přidat další informaci („under review“, česky: přehodnocuje
se) o tom, zda je pravděpodobné, že rating bude zvýšen (možné zvýšení),
snížen (možné snížení) nebo nejistý (nejistý směr). Krátkodobé ratingy
Moody's jsou názory na schopnost emitentů plnit krátkodobé finanční
závazky a pohybují se od P-1, P-2, P-3 po nejnižší NP (Not Prime, česky: ne
prvotřídní).
S&P přiděluje dlouhodobé ratingy na stupnici od AAA, AA, A, BBB, BB, B,
CCC, CC, C, SD do D. Ratingy od AA po CCC mohou být modifikovány
přidáním znamínek „+“ nebo „-“,, která vyjadřují relativní postavení v
hlavních ratingových kategoriích. S&P může také poskytovat informaci
(nazývanou „credit watch“) o tom, jestli rating pravděpodobně bude zvýšen
(pozitivní), snížen (negativní) nebo nejistý (vyvíjející se). S&P přiděluje
konkrétním emisím krátkodobé ratingy na stupnici A-1+, A-1, A-2, A-3, B,
C, SD po nejnižší D.
Fitch, Moody’s a S&P jsou usazené v Evropské unii a registrované podle
nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, v platném znění
(nařízení o ratingových agenturách), jak je uvedeno v seznamu ratingových
agentur registrovaných podle nařízení o ratingových agenturách zveřejněném
na internetové stránce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
podle nařízení o ratingových agenturách (více informací najdete na
internetové stránce ESMA).]]
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[B.1

Právní a
obchodní
název
Emitenta

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A („UniCredit International
Luxembourg“).

B.2

Sídlo /
Právní forma
/ Právní
předpisy,
podle nichž
emitent
provozuje
činnost /
Země
registrace

UniCredit International Luxembourg je akciová společnost (société anonyme)
založená podle zákonů Lucemburského velkovévodství se sídlem
v Lucemburku na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk.

B.4b

Informace o
trendech

Nepoužije se – Neexistují žádné známé trendy, nejistoty, požadavky, závazky
nebo události, které by přiměřeně pravděpodobně mohly mít podstatný vliv
na Emitentovy vyhlídky v jeho současném fiskálním roce.

B.5

Popis
Skupiny

Bankovní skupina UniCredit, zapsaná v rejstříku bankovních skupin
vedeném centrální bankou Banca d’Italia podle § 64 zákonné vyhlášky č. 385
z 1. září 1993, v platném znění („Italský zákon o bankách“) pod číslem
02008.1 („Skupina“ nebo „Skupina UniCredit“) je přední skupina
poskytující finanční služby, s dobře zavedenou obchodní sítí v 17 zemích,
včetně Itálie, Německa, Rakouska, Polska a několika dalších zemí střední a
východní Evropy („SVE“). K 31. prosinci 2013 Skupina UniCredit působila
na přibližně 50 trzích, s téměř 148 000 zaměstnanci (ekvivalent zaměstnanců
na plný úvazek). Portfolio aktivit Skupiny je velmi diverzifikované co do
segmentů a geografických oblastí, s velkým důrazem na komerční
bankovnictví. Její široká škála bankovních, finančních a souvisejících aktivit
zahrnuje přijímání vkladů, poskytování úvěrů, správu aktiv, obchodování
s cennými papíry a makléřské služby, investiční bankovnictví, mezinárodní
financování obchodu, financování korporací, leasing, faktoring a distribuci
některých produktů životního pojištění prostřednictvím bankovních služeb
(bankopojištění).

B.9

Prognóza
nebo odhad
zisku

Nepoužije se. V Základním prospektu nebyla učiněna žádná prognóza ani
odhad zisku.

B.10

Výhrady ve
zprávě
auditora

Nepoužije se. Žádná zpráva auditora ani kontrolní zpráva zahrnutá
v Základním prospektu neobsahuje žádné výhrady.

B.12

Hlavní vybrané historické finanční informace:
Výsledovka
Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z auditovaných konsolidovaných účetních
závěrek UniCredit International Luxembourg za fiskální roky končící 31. prosince 2014 a 31.
prosince 2013:
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UniCredit
International
Luxembourg
mil. €

Za

Rok do 31. prosince 2014

Rok do 31. prosince 2013

Provozní
výnosy,
z čehož:

13

12

čisté
úrokové
výnosy

13

12

Provozní
náklady

(6)

(5)

Zisk

8

7

Zisk (ztráta)
před
zdaněním

8

7

Čistý
zisk
(ztráta)

5

5

Výkaz o finanční situaci
Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z auditovaných konsolidovaných výkazů
o finanční situaci UniCredit International Luxembourg k 31. prosinci 2014 a 31. prosinci
2013:
mil. €

Rok do 31. prosince 2014

Rok do 31. prosince 2013

3 162

3 187

Realizovatel
ná finanční
aktiva

2

2

Úvěry
a
pohledávky
za klienty

34

123

Realizovatel
ná finanční
pasiva

2

2

Vklady
zákazníků a

2 430

2 496

Celková
aktiva

7

vydané
dluhové
cenné papíry,
z čehož:
vklady
zákazníků

374

593

vydané
cenné papíry

2 055

1 903

Vlastní jmění

270

250

Prohlášení o tom, že nedošlo k žádné významné negativní změně
Nepoužije se. Od 31. prosince 2014 nedošlo k žádné významné změně finanční ani obchodní
situace UniCredit International Luxembourg.
Od 31. prosince 2014 nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek UniCredit
International Luxembourg.

B.13

Události
mající vliv
na platební
schopnost
Emitenta

Nepoužije se. V nedávné době nedošlo k žádné události specifické pro
Emitenta, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti
Emitenta.

B.14

Závislost na
jiných
subjektech
ve skupině

UniCredit International Luxembourg je 100% dceřiná společnost UniCredit a
vlastní 100% podíl v dceřiné společnosti s názvem UniCredit Luxembourg
Finance S.A., jejímž hlavním předmětem podnikání je vydávání cenných
papírů na trhu v USA v rámci programu střednědobých dluhopisů v objemu
10 miliard USD zaručeného společností UniCredit S.p.A.
Viz také Prvek B.5 výše.

B.15

Hlavní
činnosti

UniCredit International Luxembourg se zabývá bankovnictvím a
poskytováním finančních služeb. Mezi její hlavní oblasti podnikání patří
oblasti treasury (peněžní trh, smlouvy o zpětném odkupu (tzv. „repa“),
úrokové swapy, měnové obchody), vydávání depozitních certifikátů a
strukturovaných dluhopisů, vybrané investice na vlastní účet, služby treasury
pro institucionální a korporátní protistrany a řízení zbývajícího úvěrového
portfolia.

B.16

Ovládající
akcionáři

UniCredit International Luxembourg je 100% dceřiná společnost společnosti
UniCredit.

[B.172

Úvěrová
hodnocení

[Nepoužije se. Dluhopisům nebyla přidělena úvěrová hodnocení.]
[UniCredit International Luxembourg nemá přiděleno úvěrové hodnocení.]]

B.18

Popis Záruky

Řádné a včasné zaplacení všech částek, které má UniCredit International

2

Informace o Prvku B.17 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent je
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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Luxembourg zaplatit podle tohoto Základního prospektu ve vztahu k Cenným
papírům emitovaným společností UniCredit International Luxembourg, a
řádné a včasně splnění a dodržení všech ostatních ustanovení tohoto
Základního prospektu společností UniCredit International Luxembourg, která
má společnost splnit nebo dodržet ve vztahu k těmto Cenným papírům,
budou neodvolatelně a – v závislosti na podmínkách Záruky –
bezpodmínečně zaručeny Ručitelem.]
[B.19

Informace o
Ručiteli

B.19
B.1

Právní a
obchodní
název
Ručitele

UniCredit S.p.A. („UniCredit“)

B.19
B.2

Sídlo /
Právní forma
/ Právní
předpisy,
podle nichž
Ručitel
provozuje
činnost /
Země
registrace

Ručitel je akciová společnost (Società per Azioni) založená podle zákonů
Italské republiky, se sídlem v Italské republice na adrese Via A. Specchi 16,
00186, Řím, Itálie.

B.19
B.4b

Informace o
trendech

Nepoužije se – Neexistují žádné známé trendy, nejistoty, požadavky, závazky
nebo události, které by přiměřeně pravděpodobně mohly mít podstatný vliv
na Ručitelovy vyhlídky v jeho současném fiskálním roce.

B.19
B.5

Popis
Skupiny

Bankovní skupina UniCredit, zapsaná v rejstříku bankovních skupin
vedeném centrální bankou Banca d’Italia podle § 64 zákonné vyhlášky č. 385
z 1. září 1993, v platném znění („Italský zákon o bankách“) pod číslem
02008.1 („Skupina“ nebo „Skupina UniCredit“) je přední skupina
poskytující finanční služby, s dobře zavedenou obchodní sítí v 17 zemích,
včetně Itálie, Německa, Rakouska, Polska a několika dalších zemí střední a
východní Evropy („SVE“). K 31. prosinci 2013 Skupina UniCredit působila
na přibližně 50 trzích, s téměř 148 000 zaměstnanci (ekvivalent zaměstnanců
na plný úvazek). Portfolio aktivit Skupiny je velmi diverzifikované co do
segmentů a geografických oblastí, s velkým důrazem na komerční
bankovnictví. Její široká škála bankovních, finančních a souvisejících aktivit
zahrnuje přijímání vkladů, poskytování úvěrů, správu aktiv, obchodování
s cennými papíry a makléřské služby, investiční bankovnictví, mezinárodní
financování obchodu, financování korporací, leasing, faktoring a distribuci
některých produktů životního pojištění prostřednictvím bankovních služeb
(bankopojištění).

B.19
B.9

Prognóza
nebo odhad
zisku

Nepoužije se – Základní prospekt neobsahuje žádnou prognózu ani odhad
zisku.

B.19

Výhrady ve

Nepoužije se. Žádná zpráva auditora ani kontrolní zpráva zahrnutá
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B.10

zprávě
auditora

v Základním prospektu neobsahuje žádné výhrady.
Hlavní vybrané historické finanční informace:

B.19
B.12

Výsledovka
Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z auditovaných konsolidovaných účetních
závěrek Skupiny UniCredit za fiskální roky končící 31. prosince 2014 a 31. prosince 2013:
mil. €

Rok do 31. prosince
2014

Rok do 31. prosince
2013 (**)

Rok do 31. prosince
2013 (*)

22 513

23 335

23 973

čisté
úrokové
výnosy

12 442

12 303

12 990

- dividendy a
další výnosy
z majetkových investic

794

964

324

čisté
výnosy
z poplatků a
provizí

7 572

7 361

7 728

Provozní
náklady

(13 838)

(14 253)

(14 801)

Provozní
zisk

8 675

9 082

9 172

Zisk (ztráta)
před
zdaněním

4 091

(5 220)

(4 888)

Čistý
zisk
(ztráta)
připadající
Skupině

2 008

(13 965)

(13 965)

Provozní
výnosy
z čehož:

(*) Jak uvedeno v „Konsolidovaných zprávách a výkazech za rok 2013“.
(**) Přepočítaná výsledovka. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2013 byly přepočítány zejména v důsledku
zavedení IFRS 10 a IFRS 11.

Údaje v této tabulce se vztahují k přepočítané výsledovce.
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Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z konsolidovaných mezitímních zpráv
Skupiny UniCredit k 31. březnu 2015 a 31. březnu 2014:
mil. €

31. březen 2015

31. březen 2014
(***)

31. březen 2014
(****)

5 749

5 588

5 578

- čisté úrokové výnosy

2 963

3 077

3 077

- dividendy a další
výnosy z majetkových
investic

118

104

104

- čisté výnosy z
poplatků a provizí

2 014

1 890

1 890

Provozní náklady
(ztráta)

(3 418)

(3 410)

(3 510)

Provozní zisk

2 331

2 178

2 068

Zisk před zdaněním

1 080

1 275

1 275

Čistý zisk připadající
Skupině

512

712

712

Provozní výnosy
z čehož:

(***) Srovnatelné údaje k 31. březnu 2014 byly přepočítány.
(****) Jak uvedeno v „Konsolidované mezitímní zprávě k 31. březnu 2014“.

Výkaz o finanční situaci
Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z auditovaných konsolidovaných výkazů
o finanční situaci Skupiny UniCredit k 31. prosinci 2014 a 31. prosinci 2013 a za finanční
roky končící v tyto dny:
mil. €

Rok do 31. prosince
2014

Rok do 31. prosince
2013 (**)

Rok do 31. prosince
2013 (*)

Celková
aktiva

844 217

825 919

845 838

Realizovatel
ná finanční
aktiva

101 226

80 701

80 910

Úvěry
a
pohledávky
za klienty

470 569

483 684

503 142

11

z čehož:
- odepsané
úvěry

41 092

39 746

39 815

Realizovatel
ná finanční
pasiva

77 135

63 799

63 169

Vklady
zákazníků a
vydané
dluhové
cenné papíry

560 688

557 379

571 024

vklady
zákazníků

410 412

393 113

410 930

vydané
cenné papíry

150 276

164 266

160 094

Vlastní jmění

43 390

46 722

46 841

z čehož:

(*) Jak uvedeno v „Konsolidovaných zprávách a výkazech za rok 2013“.
(**) Přepočítaná rozvaha. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2013 byly přepočítány zejména v důsledku zavedení
IFRS 10 a IFRS 11.

Údaje v této tabulce se vztahují k přepočítané rozvaze.
Níže uvedená tabulka obsahuje shrnující informace z konsolidovaných mezitímních zpráv
Skupiny UniCredit k 31. březnu 2015 a 31. březnu 2014:
mil. €

31. březen 2015

31. březen 2014
(***)

31. březen 2014
(****)

Celková aktiva

900 649

839 854

841 623

Realizovatelná
finanční aktiva

114 356

79 368

79 368

Úvěry a pohledávky za
klienty

482 658

483 782

484 817

Realizovatelná
finanční pasiva

90 224

62 622

62 622

Vklady zákazníků a
vydané dluhové cenné
papíry

573 787

560 163

560 238
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z čehož:
- vklady zákazníků

423 162

397 090

397 165

- vydané cenné papíry

150 625

163 073

163 073

Vlastní jmění

51 331

47 460

47 460

(***) Srovnatelné údaje k 31. březnu 2014 byly přepočítány.
(****) Jak uvedeno v „Konsolidované mezitímní zprávě k 31. březnu 2014“.

Prohlášení o tom, že nedošlo k žádné významné negativní změně
Od 31. března 2015 nedošlo k žádné významné změně finanční ani obchodní situace
UniCredit ani Skupiny a od 31. prosince 2014 nedošlo k žádné významné negativní změně
vyhlídek UniCredit ani Skupiny.
B.19
B.13

Události
Nepoužije se. V nedávné době nedošlo k žádné události specifické pro
mající vliv Ručitele, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti
na platební Ručitele.
schopnost
Ručitele

B.19
B.14

Závislost na
jiných
subjektech
ve skupině

Ručitel je mateřská společnost Skupiny UniCredit a, kromě svých
bankovních aktivit, plní funkce stanovování strategie, řízení a kontrolní
funkce vůči svým dceřiným bankovním, finančním a pomocným
společnostem.
Viz také Prvek B.19 B.5 výše.

B.19
B.15

Hlavní
činnosti
Ručitele

Ručitel, jako banka, která provádí řídící a koordinační aktivity pro Skupinu
UniCredit, v souladu s ustanoveními § 61 Italského zákona o bankách při
výkonu těchto řídících a koordinačních aktivit dává pokyny ostatním členům
bankovní skupiny ve vztahu k plnění požadavků stanovených centrální
bankou Banca d’Italia v zájmu stability bankovní skupiny.

B.19
B.16

Ovládající
akcionáři

Nepoužije se – Žádná fyzická ani právnická osoba neovládá Ručitele ve
smyslu § 93 zákonné vyhlášky č. 58 z 24. února 1998 („Zákon o finančních
službách“), v platném znění.]

B.19
B.173

Úvěrová
hodnocení
Ručitele

Společnosti UniCredit S.p.A. byla přidělena tato úvěrová hodnocení:

3

Popis

Standard
Poor's

Krátkodobé
úvěrové
hodnocení
protistrany

A-3

& Moody's

P-2

Fitch ratings

F2

Informace o Prvku B.17 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent je
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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Dlouhodobé
úvěrové
hodnocení
protistrany

BBB-

Baa2

Výhled

stabilní

přehodnocován
stabilní
za
účelem
možného
zvýšení

Podřízený dluh BB
Tier II

C.

CENNÉ PAPÍRY

C.1

Druh a třída
cenných
papírů, které
jsou nabízeny
nebo přijímány
k obchodování,
včetně
identifikačních
čísel cenných
papírů

Ba2

BBB+

BBB

[V případě Cenných papírů Garant platí následující:
Cenné papíry Garant („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů fondových indexů platí následující:
Cenné papíry fondových indexů („Cenné papíry“)]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů platí
následující:
Zpětně vyměnitelné fondové cenné papíry s Finančním vypořádáním [nebo
Fyzickým dodáním] („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Sprint platí následující:
Cenné papíry Sprint („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Garant Basket platí následující:
Cenné papíry Garant Basket („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Garant Rainbow platí následující:
Cenné papíry Garant Rainbow („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Fund Index Performance Telescope platí
následující:
Cenné papíry Fund Index Performance Telescope („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope platí
následující:
Cenné papíry Garant Performance Telescope („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope Basket platí
následující:
Cenné papíry Garant Performance Telescope Basket („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Fund Index Telescope platí následující:
Cenné papíry Fund Index Telescope („Cenné papíry“)]
[V případě Cenných papírů Garant Telescope platí následující:
Cenné papíry Garant Telescope („Cenné papíry“)]
Cenné papíry budou vydány jako [dluhopisy] [certifikáty] s Nominální
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částkou.
„Nominální částka“ znamená [Vložte]4.
Majitelé Cenných papírů („Majitelé Cenných papírů“) nemají nárok na
obdržení definitivních Cenných papírů.
Společný kód: [Vložte]
ISIN[a WKN] je uveden v dodatečné tabulce připojené k tomuto Souhrnu.
C.2

Měna emise
cenných papírů

Cenné papíry jsou vydány v [Vložte] („Stanovená měna“).

C.5

Popis
veškerých
omezení volné
převoditelnosti cenných
papírů

Nepoužije se. Cenné papíry jsou volně převoditelné.

C.8

Práva spojená
s cennými
papíry, včetně
zařazení, a
omezení těchto
práv

Práva spojená s Cennými papíry
[V případě Cenných papírů Garant, Cenných papírů fondových indexů,
Cenných papírů Sprint, Cenných papírů Garant Basket a Garant Rainbow
platí následující:
Cenné papíry nejsou úročené.]
[V případě Cenných papírů Fund Index Performance Telescope, Cenných
papírů Garant Performance Telescope, Cenných papírů Garant
Performance Telescope Basket, Cenných papírů Fund Index Telescope a
Cenných papírů Garant Telescope platí následující:
Cenné papíry nejsou úročené.
[Pokud nastane Událost platby příjmu (jak je stanovena v Prvku
[C.10][C.15]),] Majitelé Cenných papírů budou mít nárok na výplatu
příslušné Dodatečné částky (k) (jak je stanovena v Prvku [C.10][C.15])
v Dny platby dodatečné částky (k) (jak jsou stanoveny v Konečných
podmínkách).]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů vložte:
Cenné papíry nesou úrok z jejich [Celkové nominální částky][Nominální
částky] v [příslušném] Úrokovém období ve výši [pevné Úrokové sazby]
[Referenční sazby] (jak je uvedena v příslušných Konečných podmínkách) a
příslušná Částka úroků bude vyplacena v každý Den výplaty úroků (jak je
uveden v příslušných Konečných podmínkách). Příslušná „Částka úroků“
se vypočítá vynásobením součinu Úrokové sazby použité na příslušné
Úrokové období a [Celkovou nominální částku] [Nominální částku]
Zlomkem počtu dní (jak je uveden v příslušných Konečných podmínkách).
[V případě všech Cenných papírů s pohyblivou sazbou a Maximální
úrokovou sazbou vložte:
Pokud Úroková sazba stanovená pro určitý Den výplaty úroků je vyšší než
Maximální úroková sazba, Úroková sazba pro tento Den výplaty úroků bude
Maximální úroková sazba.
„Maximální úroková sazba“ znamená [Vložte].]
[V případě všech Cenných papírů s pohyblivou sazbou a Minimální úrokovou
sazbou vložte:
Pokud Úroková sazba stanovená pro určitý Den výplaty úroků je nižší než

4

V případě Cenných papírů vydaných společností UniCredit Bank bude Nominální částka činit nejméně 1 000 eur.
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Minimální úroková sazba, Úroková sazba pro tento Den výplaty úroků bude
Minimální úroková sazba.
„Minimální úroková sazba“ znamená [Vložte].]
[Po automatické realizaci v Den realizace (jak je definován v Prvku C.16)
Majitel Cenných papírů bude mít právo na výplatu Částky odkupu (jak je
definována v Prvku C.15) [V případě Cenných papírů s Finančním
vypořádáním a Fyzickým dodáním vložte: nebo dodání určeného množství
Podkladového nástroje] v Den splatnosti.]
Postavení Cenných papírů
Závazky z Cenných papírů představují přímé, bezpodmínečné a nezajištěné
závazky Emitenta a, nestanoví-li zákon jinak, mají alespoň stejné pořadí jako
všechny ostatní nezajištěné nepodřízené současné a budoucí závazky
Emitenta.
Omezení práv
[V případě Cenných papírů Garant, Cenných papírů fondových indexů,
Cenných papírů Garant Basket, Cenných papírů Garant Rainbow,
Cenných papírů Fund Index Performance Telescope, Cenných papírů
Garant Performance Telescope, Cenných papírů Garant Performance
Telescope Basket, Cenných papírů Fund Index Telescope a Cenných
papírů Garant Telescope vložte::
Emitent je oprávněn měnit podmínky a výměnu Cenných papírů.]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů a Cenných
papírů Sprint vložte:
Emitent je oprávněn Cenné papíry předčasně odkoupit a měnit podmínky
Cenných papírů.]
Rozhodné právo Cenných papírů
Cenné papíry, co do jejich formy a obsahu, a veškerá práva a závazky
Emitenta a Majitele Cenných papírů se řídí [zákony Spolkové republiky
Německo][anglickým právem].
[C.
95

5

Nominální
úroková sazba;
den, od kterého
se úroky
stanou
splatnými, a
dny splatnosti
pro úroky;
pokud sazba
není pevná,
popis
podkladového
nástroje, na
kterém je
založena; den
splatnosti a
opatření pro
umořování
úvěru, včetně
postupů pro

[Možnost 10 a 11: V případě Cenných papírů Fund Index Telescope a
Cenných papírů Garant Telescope platí následující:]
Úroková sazba, Den začátku úročení, Dny splatnosti úroků
Nepoužije se. Cenné papíry nejsou úročené.
Podkladový nástroj
Popisy Podkladového nástroje jsou uvedeny v dodatečné tabulce k tomuto
Souhrnu. Další informace o vývoji Podkladového nástroje a jeho volatilitě
najdete na Internetové stránce (nebo internetové stránce, která ji nahradí), jak
je stanovena v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu
Odkup
Odkup v Den splatnosti bude proveden platbou Částky odkupu ve Stanovené
měně.
„Částka odkupu“ rovná se Minimální částce.
„Den splatnosti“ a „Minimální částka“ jsou uvedeny v dodatečné tabulce k
tomuto Souhrnu.
Platby
Všechny platby musejí být činěny společnosti [Vložte] („Hlavní agent pro
platby“). Hlavní agent pro platby je povinen částky, které mají být zaplaceny

Informace o Prvku C.9 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent je
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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[C.
106

6

splácení;
uvedení
výnosu;
zastoupení
majitelů
dluhových
cenných papírů

do Clearingového systému, zaplatit ve prospěch příslušných účtů
správcovských bank pro převod Majitelům Cenných papírů.
Platba do Clearingového systému zbaví Emitenta jeho závazků vyplývajících
z Cenných papírů v částce takové platby.
„Clearingový systém“ znamená [Vložte].
Způsob výpočtu výnosu
Nepoužije se. V době emise Cenných papírů výnos nemůže být vypočítán.
Zastoupení Majitelů Cenných papírů
Nepoužije se. Neexistuje žádný zástupce.]

Popis
derivátové
složky při
platbě úroků a
jaký vliv na
investici má
hodnota
podkladového
nástroje

Možnost 10 a 11: V případě Cenných papírů Fund Index Telescope a
Cenných papírů Garant Telescope vložte:
[Cenné papíry Fund Index Telescope] [Cenné papíry Garant Telescope] jsou
Cenné papíry, u kterých výplata Dodatečné částky (k) je založena na Vývoji
Podkladového nástroje (k) (jak je stanoven v Konečných podmínkách), se
zohledněním Participačního faktoru (jak je stanoven v Konečných
podmínkách) a příslušného D (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách).
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
[Pokud dojde k Události platby příjmu v Den pozorování (k) (jak je stanoven
v Konečných podmínkách), příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena
v příslušný Den platby Dodatečné částky (k) (jak je stanoven v Konečných
podmínkách).
Událost platby příjmu znamená, že R (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách), jak bude stanoveno v příslušný Den pozorování (k), je vyšší
než Strike (jak je stanoven v Konečných podmínkách).
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[Příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k), jak bude stanovena s použitím následujícího vzorce:
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
Dodatečná částka (k) není nižší než Minimální dodatečná částka (k) (jak je
stanovena v Konečných podmínkách).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
Hodnota Cenných papírů se v době jejich trvání může zvýšit, pokud stoupne
hodnota Podkladového nástroje, a může se snížit, pokud klesne hodnota
Podkladového nástroje (nehledě na další faktory mající vliv na jejich
hodnotu).]

Informace o Prvku C.10 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent je
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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C.11

Přijetí
k obchodování
na
regulovaném
trhu

[[Byla] [Bude] podána žádost o přijetí Cenných papírů k obchodování na
následujících regulovaných trzích: [vložte příslušné regulované nebo
neregulované trhy][Lucemburská burza] s účinností od [vložte očekávané
datum].]
[[Byla] [Bude] podána žádost o přijetí Cenných papírů k obchodování na
následujícím ekvivalentním trhu: [vložte] s účinností od [vložte].]
[Nepoužije se. Nebyla podána žádost o přijetí Cenných papírů k obchodování
na regulovaném nebo obdobném trhu a neexistuje záměr takovou žádost
podat.]

[C.
157

Vliv
podkladového
nástroje na
hodnotu
cenných papírů

[Možnost 1: V případě Cenných papírů Garant vložte:
Cenné papíry Garant jsou Cenné papíry, u kterých odkup v Den splatnosti je
založen na R (final) (jak je uvedeno v Prvku C.19). Majitel Cenných papírů
obdrží alespoň stanovenou Minimální částku. [V případě Cenných papírů
Garant, pokud Minimální částka je nižší než Nominální částka, platí
následující: Tato Minimální částka je nižší než Nominální částka.][V případě
Cenných papírů Garant Cap platí následující: Navíc Částka odkupu není
vyšší než Maximální částka.]
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
[V případě Cenných papírů Compo vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Compo. Cenné papíry
Compo jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a není poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. Majitel Cenných papírů proto během celého období nese plné kurzové
riziko.]
[V případě Cenných papírů Garant vložte:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike))
[konvertováno pomocí Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných
podmínkách)]. Částka odkupu však není nižší než Minimální částka.]
[V případě Cenných papírů Garant Cap vložte:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike))
[konvertováno pomocí Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných
podmínkách)]. Částka odkupu však není nižší než Minimální částka a není
vyšší než Maximální částka.]
Úroveň Floor, Participační faktor, Strike, Minimální částka[, Maximální
částka nebo případně metoda jejího stanovení] a Vývoj Podkladového
nástroje jsou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.]

7

Informace o Prvku C.15 se použije pouze pro Cenné papíry, u kterých Emitent není podle Podmínek není povinen Majitelům Cenných
papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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[Možnost 2: V případě Cenných papírů fondových indexů vložte:
Cenné papíry fondových indexů jsou Cenné papíry, u kterých odkup v Den
splatnosti je založen na R (final) (jak je uvedeno v Prvku C.19). Majitel
Cenných papírů obdrží alespoň stanovenou Minimální částku. [V případě
Cenných papírů fondových indexů s Minimální částkou, která je nižší než
Nominální částka, platí následující: Minimální částka není nižší než
Nominální částka.][V případě Cenných papírů fondových indexů s Minimální
částkou a Capem platí následující: Navíc Částka odkupu není vyšší než
Maximální částka.]
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
[V případě Cenných papírů fondových indexů s Minimální částkou platí
následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike)).
Částka odkupu však není nižší než Minimální částka.]
[V případě Cenných papírů fondových indexů s Minimální částkou a
Capem platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje) – Strike)).
Částka odkupu však není nižší než Minimální částka a není vyšší než
Maximální částka.]
Úroveň Floor, Participační faktor, Strike, Minimální částka[, Maximální
částka nebo způsob jejího stanovení] a Vývoj Podkladového nástroje jsou
stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.
]
[Možnost 3: V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů
vložte:
Zpětně vyměnitelné fondové cenné papíry jsou Cenné papíry, u kterých
odkup v Den splatnosti je založen na R (final) (jak je uvedeno v Prvku C.19).
[V případě Cenných papírů Quanto platí následující:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.] [V případě Cenných papírů
Quanto s Fyzickým dodáním platí následující: Množství Podkladových
nástrojů, které mají být dodány, a/nebo Dodatečné hotovostní částky se zvýší
nebo sníží před dodáním podle pohybu měnového kurzu, aby se
vykompenzovaly případné kurzové ztráty nebo zisky vzniklé v době platnosti
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Cenných papírů.]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů s Finančním
vypořádáním platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“), která se stanoví takto:
- Pokud R (final) se rovná nebo je vyšší než Strike, Částka odkupu se rovná
Nominální částce.
- Pokud R (final) je nižší než Strike, Částka odkupu rovná se Nominální
částka x R (final) / Strike.
Strike nebo způsob jeho stanovení jsou stanoveny v příslušných Konečných
podmínkách.]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů s Fyzickým
dodáním platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti takto:
- Pokud R (final) se rovná nebo je vyšší než Strike, Částka odkupu se rovná
Nominální částce.
- Pokud R (final) je nižší než Strike, Cenné papíry budou odkoupeny
doručením Fondových podílů (Podkladového nástroje) v souladu
s Poměrem a tam, kde to připadá v úvahu, zaplacením Dodatečné
hotovostní částky.
Strike nebo způsob jeho stanovení a Poměr nebo způsob jeho stanovení jsou
stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.]
]
[Možnost 4: V případě Cenných papírů Sprint vložte:
Cenné papíry Sprint jsou Cenné papíry, u kterých odkup v Den splatnosti je
založen na R (final) (jak je uvedeno v Prvku C.19).
[V případě Cenných papírů Quanto platí následující:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.
[V případě Cenných papírů Compo vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Compo. Cenné papíry
Compo jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a není poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. Majitel Cenných papírů proto během celého období nese plné kurzové
riziko.]
[V případě Cenných papírů Sprint vložte:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“), která se stanoví takto:
- Pokud R (final) je vyšší než Strike, Částka odkupu se určí s pomocí
následujícího vzorce:
Částka odkupu = Nominální částka x (Úroveň Strike + Participační faktor x
(Vývoj Podkladového nástroje – Úroveň Strike)) [konvertováno pomocí
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Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných podmínkách)].
- Pokud R (final) se rovná nebo je nižší než Strike, Částka odkupu rovná se
Nominální částka vynásobená Vývojem podkladového nástroje
[konvertováno pomocí Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných
podmínkách)].
Strike nebo způsob jeho stanovení, Participační faktor a Vývoj podkladového
nástroje jsou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.]
[V případě Cenných papírů Sprint Cap vložte:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“), která se stanoví takto:
- Pokud R (final) je vyšší než Strike, Částka odkupu se určí s pomocí
následujícího vzorce:
Částka odkupu = Nominální částka x (Úroveň Strike + Participační faktor x
(Vývoj Podkladového nástroje – Úroveň Strike)) [konvertováno pomocí
Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných podmínkách)].
Částka odkupu však není vyšší než Maximální částka..
- Pokud R (final) se rovná nebo je nižší než Strike, Částka odkupu rovná se
Nominální částka vynásobená Vývojem podkladového nástroje
[konvertováno pomocí Devizového kurzu (jak je uveden v Konečných
podmínkách)].
Strike nebo způsob jeho stanovení, Participační faktor, Maximální částka
nebo způsob jejího stanovení a Vývoj podkladového nástroje jsou stanoveny
v příslušných Konečných podmínkách.]
]
[Možnost 5: V případě Cenných papírů Garant Basket vložte:
Cenné papíry Garant Basket jsou Cenné papíry, u kterých odkup v Den
splatnosti je založen na Vývoji určitého koše jako Podkladového nástroje.
Koš se skládá z několika Složek Koše. Vývoj Podkladového nástroje (koše)
rovná se průměrnému Vývoji Složek Koše, které jsou započítány podle jejich
Váhy. Majitel Cenných papírů se podílí na vývoji Podkladového nástroje
v souladu s Participačním faktorem a těží z rostoucího Vývoje Podkladového
nástroje ve vztahu ke Strike. Majitel Cenných papírů obdrží alespoň
stanovenou minimální částku odkupu [V případě Cenných papírů Garant
Basket, pokud Minimální částka je nižší než Nominální částka, platí
následující: Částka odkupu je nižší než Nominální částka.][V případě
Cenných papírů Garant Cap Basket platí následující: Navíc Částka odkupu
není vyšší než Maximální částka.]
[V případě Cenných papírů Garant Basket vložte:
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike)).
Částka odkupu není nižší než Minimální částka.
Úroveň Floor, Participační faktor, Strike, Minimální částka a Vývoj
Podkladového nástroje jsou uvedeny v příslušných Konečných podmínkách.]
[V případě Cenných papírů Garant Cap Basket vložte:
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike)).
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Částka odkupu není nižší než Minimální částka a není vyšší než Maximální
částka.
Úroveň Floor, Participační faktor, Strike, Minimální částka, Maximální
částka a Vývoj Podkladového nástroje jsou stanoveny v příslušných
Konečných podmínkách.]
]
[Možnost 6: V případě Cenných papírů Garant Rainbow vložte:
Cenné papíry Garant Rainbow jsou Cenné papíry, u kterých odkup v Den
splatnosti je založen na Vývoji určitého koše jako Podkladového nástroje.
Koš se skládá z několika Složek Koše. Vývoj Podkladového nástroje (koše)
rovná se průměrnému Vývoji Složek Koše, které jsou započítány podle jejich
Váhy, která záleží na jejich Vývoji. Majitel Cenných papírů se podílí na
vývoji Podkladového nástroje v souladu s Participačním faktorem a těží
z rostoucího Vývoje Podkladového nástroje ve vztahu ke Strike. Váha každé
Složky Koše záleží na jejím Vývoji: Největší Váhu má Složka Koše
s nejlepším Vývojem, druhou největší Váhu má Složka Koše s druhým
nejlepším Vývojem a tak dále. Majitel Cenných papírů obdrží alespoň
stanovenou minimální částku odkupu [V případě Cenných papírů Garant
Rainbow, pokud Minimální částka je nižší než Nominální částka, platí
následující: Částka odkupu je nižší než Nominální částka.][V případě
Cenných papírů Garant Cap Rainbow platí následující: Navíc Částka
odkupu není vyšší než Maximální částka.]
[V případě Cenných papírů Garant Rainbow vložte:
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x (Vývoj Podkladového nástroje – Strike)).
Částka odkupu není nižší než Minimální částka.
[V případě Cenných papírů Garant Cap Rainbow vložte:
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor x, (Vývoj Podkladového nástroje – Strike)).
Částka odkupu není nižší než Minimální částka a není vyšší než Maximální
částka.]
Definice
Název Složek
Koše

ISIN
[Vložte]

[Vložte]

Složka Košei best

Váhai best (Wi)

i=1 (nejlepší Vývoj)

[Vložte]

„Složka Košei best“ znamená následující Složku Košei:
„Složka Košei best (kde i = 1)“ znamená Složku Košei s nejlepším
Vývojem.
„Složka Košei best (kde i = 2,…N)“ znamená Složku Koše, která se liší od
všech Složek Košej best (kde j = 1,…(i-1)) s nejlepším Vývojem, tj. Složku
Košei s druhým nejlepším vývojem a tak dále.
„Vývoj Podkladového nástroje“ znamená průměrný Vývoj příslušných
Složek Koše best (Vývoji best) započítaných podle jejich Váhyi best (Wi best).
„Vývoji best“ znamená Vývoj Složky Košei best, stanovený jako podíl Ki best
(final), jako čitatele, a Ki best (initial), jako jmenovatele (jak jsou definovány v
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Prvku C.19).
Úroveň Floor, Participační faktor, Strike, Minimální částka [a Maximální
částka] jsou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách.
]
[Možnost 7: V případě Cenných papírů Fund Index Performance
Telescope vložte:
Cenné papíry Fund Index Performance Telescope jsou Cenné papíry, u
kterých odkup v Den splatnosti je založen na Vývoji Podkladového nástroje
(jak je stanoven v Konečných podmínkách). Majitel Cenných papírů obdrží
alespoň stanovenou minimální částku odkupu. [V případě Cenných papírů
Fund Index Performance Telescope s Minimální částkou, pokud Minimální
částka je nižší než Nominální částka, platí následující: Částka odkupu je nižší
než Nominální částka.] [V případě Cenných papírů Fund Index Performance
Telescope s Minimální částkou a Capem platí následující: Navíc Částka
odkupu není vyšší než Maximální částka.]
Navíc[, pokud nastane Událost platby příjmu,] v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k) bude vyplacena Dodatečná částka (k), jejíž částka
závisí na Vývoji Podkladového nástroje (k) (jak je stanoven v Konečných
podmínkách), se zohledněním Participačního faktoru (jak je stanoven
v Konečných podmínkách) a příslušného D (k) (jak je stanoveno
v Konečných podmínkách).
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
Dodatečná částka
[Pokud dojde k Události platby příjmu v Den pozorování (k), příslušná
Dodatečná částka (k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách) bude
vyplacena v příslušný Den platby Dodatečné částky (k) (jak je stanoven
v Konečných podmínkách).
Událost platby příjmu znamená, že R (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách), jak bude stanoveno v příslušný Den pozorování (k), je vyšší
než Strike (jak je stanoven v Konečných podmínkách).
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[Příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k), jak bude stanovena s použitím následujícího vzorce:
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
Dodatečná částka (k) není nižší než Minimální dodatečná částka (k) (jak je
stanovena v Konečných podmínkách).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[V případě Cenných papírů Fund Index Performance Telescope
s Minimální částkou platí následující:
Odkup
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Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka.]
[V případě Cenných papírů Fund Index Performance Telescope
s Minimální částkou a Capem platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka a nebude vyšší než Maximální částka.]
Úroveň Floor, Participační faktor (final), Konečná úroveň strike, Minimální
částka[, Maximální částka nebo případně metoda jejího stanovení] a Vývoj
Podkladového nástroje jsou stanoveny v příslušných Konečných
podmínkách.]
]
[Možnost 8: V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope
vložte:
Cenné papíry Garant Performance Telescope jsou Cenné papíry, u kterých
odkup v Den splatnosti je založen na Vývoji Podkladového nástroje (jak je
stanoven v Konečných podmínkách). Majitel Cenných papírů obdrží alespoň
jednu stanovenou minimální částku odkupu. [V případě Cenných papírů
Garant Performance Telescope s Minimální částkou, pokud Minimální
částka je nižší než Nominální částka, platí následující: Částka odkupu je nižší
než Nominální částka.] [V případě Cenných papírů Garant Performance
Telescope s Minimální částkou a Capem platí následující: Navíc Částka
odkupu není vyšší než Maximální částka.]
Navíc[, pokud nastane Událost platby příjmu,] v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k) bude vyplacena Dodatečná částka (k), jejíž částka
závisí na Vývoji Podkladového nástroje (k) (jak je stanoven v Konečných
podmínkách), se zohledněním Participačního faktoru (jak je stanoven
v Konečných podmínkách) a příslušného D (k) (jak je stanoveno
v Konečných podmínkách).
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
Dodatečná částka
[Pokud dojde k Události platby příjmu v Den pozorování (k), příslušná
Dodatečná částka (k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách) bude
vyplacena v příslušný Den platby Dodatečné částky (k) (jak je stanoven
v Konečných podmínkách).
Událost platby příjmu znamená, že R (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách), jak bude stanoveno v příslušný Den pozorování (k), je vyšší
než Strike (jak je stanoven v Konečných podmínkách).
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
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[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[Příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k), jak bude stanovena s použitím následujícího vzorce:
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
Dodatečná částka (k) není nižší než Minimální dodatečná částka (k) (jak je
stanovena v Konečných podmínkách).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope s Minimální
částkou platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka.]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope s Minimální
částkou a Capem platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka a nebude vyšší než Maximální částka.]
Úroveň Floor, Participační faktor (final), Konečná úroveň strike, Minimální
částka[, Maximální částka nebo případně metoda jejího stanovení] a Vývoj
Podkladového nástroje jsou stanoveny v příslušných Konečných
podmínkách.]
]
[Možnost 9: V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope
Basket vložte:
Cenné papíry Garant Performance Telescope Basket jsou Cenné papíry, u
kterých odkup v Den splatnosti je založen na Vývoji Podkladového nástroje.
Podkladový nástroj je koš, který se skládá z několika Složek Koše. Vývoj
Podkladového nástroje (koše) rovná se průměrnému Vývoji Složek Koše,
které jsou započítány podle jejich Váhy. Majitel Cenných papírů se podílí na
vývoji Podkladového nástroje v souladu s Participačním faktorem (final) a
těží z rostoucího Vývoje Podkladového nástroje ve vztahu ke Konečné
úrovni strike. Majitel Cenných papírů obdrží alespoň jednu stanovenou
minimální částku odkupu [V případě Cenných papírů Garant Performance
Telescope Basket, pokud Minimální částka je nižší než Nominální částka,
platí následující: Částka odkupu je nižší než Nominální částka.][V případě
Cenných papírů Garant Performance Telescope Cap Basket platí
následující: Navíc Částka odkupu není vyšší než Maximální částka.]
Navíc[, pokud nastane Událost platby příjmu,] v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k) bude vyplacena Dodatečná částka (k), jejíž částka
závisí na Vývoji Podkladového nástroje (k) (jak je stanoven v Konečných
podmínkách), se zohledněním Participačního faktoru (jak je stanoven
v Konečných podmínkách) a příslušného D (k) (jak je stanoveno
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v Konečných podmínkách).
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
Dodatečná částka
[Pokud dojde k Události platby příjmu v Den pozorování (k), příslušná
Dodatečná částka (k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách) bude
vyplacena v příslušný Den platby Dodatečné částky (k) (jak je stanoven
v Konečných podmínkách).
Událost platby příjmu znamená, že R (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách), jak bude stanoveno v příslušný Den pozorování (k), je vyšší
než Strike (jak je stanoven v Konečných podmínkách).
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částka x (Vývoj Podkladového
nástroje (k) - Strike) x Participační faktor x 1/D (k).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[Příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k), jak bude stanovena s použitím následujícího vzorce:
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částka x (Vývoj Podkladového
nástroje (k) - Strike) x Participační faktor x 1/D (k).
Dodatečná částka (k) není nižší než Minimální dodatečná částka (k) (jak je
stanovena v Konečných podmínkách).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope Basket platí
následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka.]
[V případě Cenných papírů Garant Performance Telescope Cap Basket
platí následující:
Odkup
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti zaplacením Částky odkupu
(„Částka odkupu“). Částka odkupu se rovná Nominální částka x (Úroveň
Floor + Participační faktor (final) x (Vývoj Podkladového nástroje –
Konečná úroveň strike)). Částka odkupu však nebude nižší než Minimální
částka a nebude vyšší než Maximální částka.]
Úroveň Floor, Participační faktor (final), Konečná úroveň strike, Minimální
částka[, Maximální částka nebo případně metoda jejího stanovení] a Vývoj
Podkladového nástroje jsou stanoveny v příslušných Konečných
podmínkách.]
]
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[Možnost 10 a Možnost 118: V případě Cenných papírů Fund Index
Telescope a Cenných papírů Garant Telescope vložte:
[Cenné papíry Fund Index Telescope] [Cenné papíry Garant Telescope] jsou
Cenné papíry, u kterých výplata Dodatečné částky (k) je založena na Vývoji
Podkladového nástroje (k) (jak je stanoven v Konečných podmínkách), se
zohledněním Participačního faktoru (jak je stanoven v Konečných
podmínkách) a příslušného D (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách).
[V případě Cenných papírů Quanto vložte:
Cenné papíry jsou vydávány jako Cenné papíry Quanto. Cenné papíry
Quanto jsou Cenné papíry, u kterých Podkladová měna není stejná jako
Stanovená měna a je poskytován prvek ochrany před pohyby měnových
kurzů. V případě Cenných papírů Quanto jedna jednotka Podkladové měny
se rovná jedné jednotce Stanovené měny.]
[Pokud dojde k Události platby příjmu v Den pozorování (k) (jak je stanoven
v Konečných podmínkách), příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena
v příslušný Den platby Dodatečné částky (k) (jak je stanoven v Konečných
podmínkách).
Událost platby příjmu znamená, že R (k) (jak je stanoveno v Konečných
podmínkách), jak bude stanoveno v příslušný Den pozorování (k), je vyšší
než Strike (jak je stanoven v Konečných podmínkách).
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]
[Příslušná Dodatečná částka (k) bude vyplacena v příslušný Den platby
Dodatečné částky (k), jak bude stanovena s použitím následujícího vzorce:
„Dodatečná částka (k)“ se rovná Nominální částce vynásobené
Participačním faktorem a Vývojem Podkladového nástroje (k).
Dodatečná částka (k) není nižší než Minimální dodatečná částka (k) (jak je
stanovena v Konečných podmínkách).
[Dodatečná částka (k) není vyšší než příslušná Maximální dodatečná částka
(k) (jak je stanovena v Konečných podmínkách).]]]
[C.
169

Datum zániku
nebo splatnosti
derivátových
cenných papírů
– datum
realizace nebo
konečné
referenční
datum

„[Konečný den]/[Konečné dny] pozorování“ a „Den splatnosti“ jsou
definovány v tabulce přiložené k tomuto Souhrnu.
„Den realizace“ znamená [poslední] Konečný den pozorování.
[V případě Cenných papírů s prvkem Best-out platí následující:
„Best-out období“ znamená [Vložte příslušný den / příslušné dny] od
Prvního dne Best-out období (včetně) do Konečného dne pozorování
(včetně).]
[V případě Cenných papírů s prvkem Worst-out platí následující:
„Worst-out období“ znamená [Vložte příslušný den / příslušné dny] od
Prvního dne Worst-out období (včetně) do Konečného dne pozorování
(včetně).]]

8

9

Informace o Prvku C.15 se pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope použije, pouze pokud Emitent není
podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
Informace o Prvku C.16 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pouze pokud Emitent je podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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[C.
1710

Postup
vypořádání
cenných papírů

Všechny platby musejí být činěny společnosti [Vložte] („Hlavní agent pro
platby“). Hlavní agent pro platby je povinen částky, které mají být zaplaceny
do Clearingového systému, zaplatit ve prospěch příslušných účtů
Správcovských bank pro převod Majitelům Cenných papírů.
Platba do Clearingového systému zbaví Emitenta jeho závazků vyplývajících
z Cenných papírů v částce takové platby.
„Clearingový systém“ znamená [Vložte].]

[C.
1811

Metoda
realizace
výnosu z
derivátových
cenných papírů

[V případě všech jiných Cenných papírů než Cenných papírů Fund Index
Telescope nebo Cenných papírů Garant Telescope vložte:
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů platí
následující:
Platba Částky úroků v Den výplaty úroků.]
[V případě Cenných papírů s Finančním vypořádáním vložte:
Platba Částky odkupu v Den splatnosti při automatické realizaci.]
[V případě Zpětně vyměnitelných fondových cenných papírů s Finančním
vypořádáním nebo Fyzickým dodáním vložte:
Platba Částky odkupu v Den splatnosti nebo doručení Podkladových nástrojů
(a v každém případě platba Dodatečné hotovostní částky) do pěti Platebních
dnů po Dnu splatnosti při automatické realizaci.]
[V případě Cenných papírů Fund Index Telescope a Cenných papírů
Garant Telescope vložte:
Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti za Částku odkupu ve
Stanovené měně.
„Částka odkupu“ rovná se Minimální částce.
„Minimální částka“ je definována v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu.]]

[C.
1912

Realizační
cena nebo
konečná
referenční cena
podkladového
nástroje

[V případě Cenných papírů Garant platí následující:
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečné referenční ceny platí
následující:
[V případě Cenných papírů, kde výplaty z Podkladového nástroje jsou
ponechány a u kterých Podkladová měna je stejná jako Stanovená měna,
platí následující:
„R (final)“ znamená hodnotu součinu Referenční ceny (jak je definována v
dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) a Faktoru úpravy Referenční ceny (jak
je definován v příslušných Konečných podmínkách) v Konečný den
pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V ostatních případech platí následující:
„R (final)“ znamená Referenční cena (jak je definována v dodatečné tabulce
k tomuto Souhrnu) v Konečný den pozorování (jak je definován v Prvku
C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečného průměru platí
následující:

10

11

12

Informace o Prvku C.17 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pouze pokud Emitent je podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
Informace o Prvku C.18 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pouze pokud Emitent je podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
Informace o Prvku C.19 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pouze pokud Emitent je podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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[V případě Cenných papírů, kde výplaty z Podkladového nástroje jsou
ponechány a u kterých Podkladová měna je stejná jako Stanovená měna,
platí následující:
„R (final)“ znamená rovnoměrně vážený průměr součinů Referenčních cen
(jak je definována v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) a Faktorů úpravy
Referenční ceny (jak je definován v příslušných Konečných podmínkách)
stanovených v Konečné dny pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V ostatních případech platí následující:
„R (final)“ znamená rovnoměrně vážený průměr Referenčních cen (jak je
definována v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) v Konečné dny
pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Worst-out platí následující:
[V případě Cenných papírů, kde výplaty z Podkladového nástroje jsou
ponechány a u kterých Podkladová měna je stejná jako Stanovená měna,
platí následující:
„R (final)“ znamená nejnižší hodnotu součinu Referenční ceny (jak je
definována v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) a Faktoru úpravy
Referenční ceny ve Worst-out období (jak je definováno v Prvku C.16).]
[V ostatních případech platí následující:
„R (final)“ znamená nejnižší Referenční cenu (jak je definována v
dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) ve Worst-out období (jak je definováno
v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Best-out platí následující:
[V případě Cenných papírů, kde výplaty z Podkladového nástroje jsou
ponechány a u kterých Podkladová měna je stejná jako Stanovená měna,
platí následující:
„R (final)“ znamená nejvyšší hodnotu součinu Referenční ceny a Faktoru
úpravy Referenční ceny v Best-out období.]
[V ostatních případech platí následující:
„R (final)“ znamená nejvyšší Referenční cenu (jak je definována v
dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) v Best-out období.]
]
[V případě Cenných papírů fondových indexů, Zpětně vyměnitelných
fondových cenných papírů, Cenných papírů Sprint Cenných papírů Fund
Index Performance Telescope a Cenných papírů Garant Performance
Telescope platí následující:
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečné Referenční ceny platí
následující:
„R (final)“ znamená Referenční cena (jak je definována v dodatečné tabulce
k tomuto Souhrnu) v Konečný den pozorování (jak je definován v Prvku
C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečného průměru platí
následující:
„R (final)“ znamená rovnoměrně vážený průměr Referenčních cen (jak je
definována v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) stanovených v Konečné
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dny pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Worst-out platí následující:
„R (final)“ znamená nejnižší Referenční cenu (jak je definována v
dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) ve Worst-out období (jak je definováno
v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Best-out platí následující:
„R (final)“ znamená nejvyšší Referenční cenu (jak je definována v
dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu) v Best-out období (jak je definováno
v Prvku C.16.]
]
[V případě Cenných papírů Garant Basket a Cenných papírů Garant
Performance Telescope Basket platí následující:
ISIN

Složka Košei

Referenční cenai

[Vložte]
[Vložte]
[Vložte]
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečné referenční ceny platí
následující:
„Ki (final)“ znamená Referenční cenu Složky Košei v Konečný den
pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečného průměru platí
následující:
„Ki (final)"“ znamená rovnoměrně vážený průměr Referenčních cen Složky
Košei stanovený v Konečné dny pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Best-out platí následující:
„Ki (final)“ znamená nejvyšší Referenční cenu Složky Košei v Best-out
období.]
]
[V případě Cenných papírů Garant Rainbow platí následující:
ISIN
Složka Košei
Referenční cenai
[Vložte]
[Vložte]
[Vložte]
[V případě Cenných papírů s pozorováním konečné referenční ceny platí
následující:
„Ki best (final)“ znamená Referenční cenu Složky Košei
pozorování (jak je definován v Prvku C.16).]

best

v Konečný den

[V případě Cenných papírů s pozorováním konečného průměru platí
následující:
“Ki best (final)” znamená rovnoměrně vážený průměr Referenčních cen
Složky Košei best stanovený v Konečné dny pozorování (jak je definován v
Prvku C.16).]
[V případě Cenných papírů s pozorováním Best-out platí následující:
„Ki

best

(final)“ znamená nejvyšší Referenční cenu Složky Košei best v Best-
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out období.]
]]
[C.
2013

Popis druhu
podkladového
nástroje a
místa, kde lze
údaje o
podkladovém
nástroji nalézt

[V případě Cenných papírů Garant, Zpětně vyměnitelných fondových
cenných papírů, Cenných papírů fondových indexů, Cenných papírů
Sprint, Cenných papírů Fund Index Performance Telescope a Cenných
papírů Garant Performance Telescope platí následující:
Popisy Podkladového nástroje jsou uvedeny v dodatečné tabulce k tomuto
Souhrnu. Další informace o vývoji Podkladového nástroje a jeho volatilitě
jsou k dispozici na Internetové stránce (nebo internetové stránce, která ji
nahradí), jak je uvedeno v dodatečné tabulce k tomuto Souhrnu.]
[V případě Cenných papírů Garant Basket, Cenných papírů Garant
Rainbow a Cenných papírů Garant Performance Telescope Basket platí
následující:
ISIN: [Vložte]
Složka Košei

Měna Složek
Košei

WKNi

Internetová
stránkai

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

Další informace o vývoji Složek Koše a jejich volatilitě jsou k dispozici na
Internetové stránce (nebo internetové stránce, která ji nahradí), jak je
uvedeno ve výše uvedené tabulce.]]
D.

RIZIKA

D.2

Hlavní rizika
specifická pro
Emitenta [a
Ručitele]

[V případě Cenných papírů vydaných společností UniCredit International
Luxembourg platí následující:
Při koupi Cenných papírů investoři přebírají riziko toho, že Emitent a
Ručitel se mohou stát platebně neschopnými nebo jinak nebudou schopni
učinit veškeré platby, které mají být učiněny ve vztahu k Cenným papírům.
Existuje široká škála faktorů, které by jednotlivě nebo společně mohly
způsobit, že Emitent a Ručitel nebudou schopni učinit veškeré platby, které
mají být učiněny ve vztahu k Cenným papírům. Není možné identifikovat
všechny tyto faktory ani určit, u kterých faktorů je nejvíce pravděpodobné,
že nastanou, protože Emitent a Ručitel si nemusejí být vědomi všech
relevantních faktorů a některé faktory, které v současné době považují za
nepodstatné, se mohou stát podstatnými v důsledku toho, že nastanou
události, které jsou mimo kontrolu Emitenta a Ručitele. Emitent a Ručitel
identifikovali faktory, které by mohly mít podstatně nepříznivý vliv na jejich
podnikání a schopnost činit platby, které mají být činěny ve vztahu
k Cenným papírům. Mezi tyto faktory patří:
 rizika ohledně likvidity, která by mohla ovlivnit schopnost Skupiny
v době splatnosti plnit své finanční závazky,


13

na výsledky hospodaření, na podnikání a finanční zdraví Skupiny
UniCredit mají a budou mít vliv nepříznivé makroekonomické a
tržní podmínky,

Informace o Prvku C.20 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pouze pokud Emitent je podle Podmínek povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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krize týkající se dluhů evropských zemí měla a nadále může mít
nepříznivý vliv na výsledky hospodaření, na podnikání a finanční
zdraví Skupiny,



Skupina má angažovanost vůči dluhům evropských zemí,



finanční regulátoři nařídili, aby společnosti ze Skupiny UniCredit
snížili svou angažovanost v úvěrech poskytnutých jiným subjektům
ze Skupiny UniCredit, zejména angažovanost vůči svému majiteli,
UniCredit, což by mohlo mít podstatně nepříznivý vliv na způsob,
kterým Skupina UniCredit financuje své podnikání a poskytuje
likviditu členům Skupiny,



systémové riziko by mohlo nepříznivě ovlivnit podnikání Skupiny,



rizika spojená se zpomalením ekonomiky a volatilitou finančních
trhů – úvěrové riziko,



snižující se hodnoty aktiv v důsledku špatných tržních podmínek by
mohly nepříznivě ovlivnit budoucí zisky Skupiny,



ekonomické podmínky geografických trhů, na kterých Skupina
působí, mají a mohou nadále mít nepříznivý vliv na výsledky
hospodaření, na podnikání a finanční zdraví Skupiny,



netradiční bankovní aktivity vystavují Skupinu dalším úvěrovým
rizikům,



neznámá nebo neočekávaná rizika ze své podstaty nemohou být
zohledněna v současných postupech Skupiny pro řízení rizik,



kolísání úrokových sazeb a měnových kurzů může ovlivnit výsledky
Skupiny,



změny v regulacích v Itálii a Evropě by mohly nepříznivě ovlivnit
podnikání Skupiny,



zavedení Třetí basilejské dohody („Basel III“), transponované do
práva Evropské unie novelizovanou směrnicí o kapitálových
požadavcích a nařízením o kapitálových požadavcích („CRD IV /
CRR“) mimo jiné o množství a kvalitě kapitálu a rezerv v oblasti
likvidity, která ještě není přesně stanovena a mohla by mít
nepříznivý vliv na výsledky hospodaření, na podnikání a finanční
zdraví Skupiny,



budoucí změny regulací,
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takzvaný jednotný mechanismus dohledu („SSM“), v rámci kterého
bude Evropská centrální banka („ECB“) odpovědná za výkon
bankovního dohledu v eurozóně a další iniciativy s cílem vytvořit
takzvanou bankovní unii,



ECB právě provádí komplexní hodnocení Emitenta a dalších
evropských bank, jehož výsledek ještě není znám,



dne 2. července 2014 vstoupila v účinnost směrnice stanovující
rámec pro ozdravné postupy a řešení krize bank, jejímž cílem je
umožnit učinění určitých kroků ve vztahu k úvěrovým institucím a
investičním podnikům, o nichž se soudí, že jsou blízko úpadku.
Provedení této směrnice nebo učinění jakéhokoli kroku na jejím
základě by mohlo podstatně ovlivnit hodnotu jakýchkoli Cenných
papírů,



od roku 2016 se na Skupinu UniCredit budou vztahovat ustanovení
nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení krizí,



na Skupinu UniCredit se mohou vztahovat navržené předpisy EU o
povinném oddělení určitých bankovních aktivit,



na Skupinu UniCredit může mít vliv navržená daň EU z finančních
transakcí,



na Skupinu UniCredit mohou mít vliv nové účetní a regulatorní
standardy,



neoddělitelnou součástí podnikání Skupiny jsou provozní rizika a
rizika informačních technologií,



silná konkurence, zejména na italském trhu, kde Skupina má
podstatnou část svých podniků, by mohla podstatně nepříznivě
ovlivnit výsledky hospodaření a finanční zdraví Skupiny,



může se stát, že Skupině se nepodaří splnit svůj strategický plán na
roky 2013-2018, což je víceletý plán, který obsahuje projekce
budoucích trendů a událostí ohledně jejích podnikatelských divizí a
makroekonomického vývoje, jak jej v březnu 2014 schválilo
představenstvo Skupiny,



rizika související se snížením hodnoty goodwillu souvisejícím se
strategiemi a makroekonomickým scénářem Skupiny, a parametry a
informacemi používanými k ověření zpětné získatelnosti goodwillu,
které jsou výrazně ovlivňovány makroekonomickou a tržní
situací („test snížení hodnoty goodwillu“),
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případná snížení ratingů UniCredit nebo jiných subjektů ze Skupiny
by zvýšila náklady refinancování Skupiny a mohla by omezit její
přístup na finanční trhy a k dalším zdrojům likvidity,



k datu tohoto Základního prospektu jsou vedena určitá soudní řízení
s UniCredit a dalšími společnostmi patřícími do Skupiny,



Skupina je účastníkem probíhajícího daňového řízení,



Informace o podílu v centrální bance Banca d’Italia.]]

[V případě Cenných papírů vydaných společností HVB platí následující:
Potenciální investoři by si měli být vědomi, že v případě výskytu některého
z níže uvedených rizikových faktorů může hodnota cenných papírů
poklesnout a že mohou utrpět i úplnou ztrátu své investice.

Makroekonomické riziko
Rizika vyplývající ze zhoršení makroekonomického vývoje a/nebo zhoršení
situace na finančních trzích nebo z geopolitické nejistoty.

Systémové riziko
Rizika vyplývající z narušení nebo kolapsu fungování finančního systému
nebo jeho částí.

Úvěrové riziko
(i) Rizika vyplývající ze změn v úvěrovém hodnocení některé smluvní strany
(dlužník, protistrana, emitent nebo stát); (ii) Rizika vyplývající ze zhoršení
celkové ekonomické situace a negativních dopadů na poptávku po úvěrech a
na solventnost dlužníků HVB Group; (iii) Rizika vyplývající z poklesu
hodnoty zajištění úvěrů; (iv) Rizika vyplývající z obchodování s deriváty; (v)
Rizika vyplývající z úvěrové angažovanosti v rámci Skupiny; (vi) Rizika
vyplývající ze státních dluhopisů držených bankou.

Tržní riziko
(i) Riziko ve vztahu k obchodním a bankovním účetním výkazům
vyplývající ze zhoršení podmínek na trhu; (ii) Úrokové a kurzové riziko
vyplývající z obecné bankovní činnosti.

Riziko likvidity
(i) Riziko, že banka nebude schopna plnit své platební závazky v plné výši
nebo v řádných termínech splatnosti; (ii) Rizika vyplývající z obstarávání
likvidity; (iii) Rizika vyplývající z převodů likvidity v rámci Skupiny; (iv)
Riziko tržní likvidity.

Provozní riziko
(i) Riziko ztrát vyplývajících ze selhání interních postupů nebo systémů,
selhání lidského faktoru nebo externích vlivů; (ii) IT rizika; (iii) Rizika
vyplývající z podvodů; (iv) Právní a daňová rizika; (v) Rizika vyplývající
z nedodržení předpisů.

Obchodní riziko
Rizika ztrát vyplývající z neočekávaných negativních změn v objemu
obchodování a/nebo marží.

Riziko související s nemovitostmi
Riziko ztrát vyplývající ze změn tržní hodnoty nemovitostí v portfoliu HVB
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Group.

Riziko související s finančními investicemi
Riziko poklesu hodnoty investičního portfolia HVB Group.

Riziko poškození dobré pověsti
Riziko nepříznivých dopadů na zisk a ztráty v důsledku negativní reakce
dotčených stran na základě změny vnímání banky.

Strategické riziko
(i) Riziko vyplývající z pomalé reakce managementu na významné trendy
vývoje v bankovním sektoru nebo z nesprávných závěrů v souvislosti
s těmito trendy; (ii) Rizika vyplývající ze strategické orientace obchodního
modelu HVB Group; (iii) Rizika vyplývající z konsolidace bankovního trhu;
(iv) Rizika vyplývající z měnících se podmínek soutěže v německém
finančním sektoru; (v) Rizika vyplývající ze změny hodnocení HVB.

Regulační riziko
(i) Rizika vyplývající ze změn regulačního a legislativního prostředí pro
HVB Group; (ii) Rizika vyplývající ze zavádění nových poplatků a daní
zaměřených na stabilizaci finančních trhů a na dosažení toho, aby se banky
podílely na nákladech finanční krize; (iii) Rizika související s potenciálními
nápravnými opatřeními nebo reorganizací.

Penzijní riziko
Riziko, že poskytovatel penzijního pojištění bude nucen použít další kapitál
na splnění přijatých závazků v souvislosti s penzijními programy.

Rizika vyplývající z outsourcingu
Typ křížového rizika, které se projevuje zejména na následujících typech
rizik: provozní riziko, riziko poškození dobré pověsti, strategické riziko,
obchodní riziko, úvěrové riziko, tržní riziko a riziko likvidity.

Rizika vyplývající z koncentrace rizik a příjmů
Rizika vyplývající z koncentrace rizik a příjmů naznačují zvýšený potenciál
ztrát a představují pro banku riziko z hlediska obchodní strategie.

Rizika vyplývající z opatření pro zátěžové testy nařízených HVB
Group
Na obchodní výsledky HVB Group by mohly mít negativní vliv špatné
výsledky zátěžových testů HVB Group, HVB, UniCredit S.p.A. nebo
některé z finančních institucí, s nimiž tyto společnosti uzavírají obchody.

Rizika vyplývající z neodpovídajících modelů měření rizik
Je možné, že interní modely HVB Group by mohly být na základě
provedeného šetření nebo posuzování ze strany regulačních orgánů
vyhodnoceny jako neodpovídající nebo že by tyto modely mohly podcenit
stávající rizika.

Neidentifikovaná / neočekávaná rizika
HVB Group by mohla utrpět větší ztráty, než bylo vypočteno pomocí
stávající metodiky řízení rizik, nebo ztráty, které byly při výpočtech zcela
opomenuty.]
[D.3
14

14

Hlavní údaje o
hlavních
rizicích, která


Možné střety zájmů
Riziko střetu zájmů souvisí s možností, že určité funkce Emitentů,
distributorů nebo agentů nebo události ve vztahu k Cenným papírům

Informace o Prvku D.3 se použije pouze pro Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope, pokud Emitent podle
Podmínek je povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.
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jsou specifická
pro cenné
papíry

navázaným na podkladové nástroje mohou být nepříznivé pro zájmy
Majitelů Cenných papírů.

Rizika týkající se trhu
(i) Riziko, že neexistuje žádný aktivní trh pro obchodování s Cennými
papíry; (ii) Rizika týkající se objemu nabídky; (iii) Rizika týkající se tržní
hodnoty Cenných papírů; (iv) Rizika týkající se rozšíření rozpětí mezi
cenami nabídky a poptávky; (v) Měnové riziko ve vztahu k Cenným
papírům; (vi) Rizika týkající se zajišťovacích transakcí.

Rizika týkající se Cenných papírů obecně
(i) Rizika týkající se vhodnosti Cenných papírů; (ii) Úvěrové riziko
Emitenta; (iii) Možná omezení zákonnosti koupě; (iv) Záruka může být
omezena příslušnými zákony nebo se na ni mohou vztahovat určité obrany,
které mohou omezit její platnost a vymahatelnost; (v) Rizika v důsledku
potíží na finančním trhu, německého Zákona o restrukturalizaci bank a
dalších zásahů vlád nebo regulátorů; (vi) Rizika v důsledku nedostatečného
vlastního nezávislého posouzení; (vii) Rizika v důsledku financování koupě
Cenných papírů na dluh; (viii) Rizika v důsledku transakčních nákladů; (ix)
Rizika v důsledku stanovování určitých skutečností Agentem pro výpočty;
(x) Inflační riziko; (xi) Rizika v souvislosti s koupí Cenných papírů pro
účely zajištění; (xii) Rizika týkající se Daní.

Rizika týkající se Cenných papírů navázaných na Podkladové
nástroje
(i) Rizika v důsledku vlivu Podkladového nástroje na tržní hodnotu Cenných
papírů; (ii) Rizika v důsledku neexistence stálých výplat; (iii) Rizika
v důsledku toho, že oceňování Podkladového nástroje probíhá pouze
k určitému datu nebo v určitou dobu; (iv) Rizika v důsledku pouze částečné
ochrany kapitálu Minimální částkou; (v) Rizika v důsledku nepříznivého
vlivu určitých hranic nebo limitů; (vi) Rizika ve vztahu k Participačnímu
faktoru; (vii) Rizika ve vztahu k Úrovni Floor, Úrovni strike, Konečné
úrovni strike a/nebo Strike; (viii) Rizika ve vztahu k určitému poměru; (ix)
Rizika v důsledku omezení možných výnosů na Maximální částku nebo
Maximální dodatečnou částku nebo v důsledku jiných omezení; (x) Zvláštní
rizika ve vztahu k Cenným papírům Fund Index Performance Telescope,
Cenným papírům Garant Performance Telescope, Cenným papírům Fund
Index Telescope a Cenným papírům Garant Telescope; (xi) Rizika
v důsledku Podkladového nástroje/Koše obsahujícího několik složek; (xii)
Riziko odložení nebo alternativních ustanovení pro ocenění Podkladového
nástroje; (xiii) Měnové riziko ve vztahu k Podkladovému nástroji; (xiv)
Rizika ve vztahu k událostem, při nichž dochází k úpravám; (xv) Riziko
Narušení trhu; (xvi) Riziko regulatorních důsledků pro investory při
investování do Cenných papírů navázaných na Podkladové nástroje; (xvii)
Rizika v důsledku nepříznivého vlivu zajišťovacích ujednání uzavřených
Emitentem na Cenné papíry; (xviii) Rizika v důsledku Emitentova práva na
mimořádný odkup Cenných papírů; (xix) Rizika v důsledku Emitentova
Práva na výměnu; (xx) Rizika v případě Fyzického dodání; (xxi) Rizika
související s Cennými papíry s pevnou sazbou; (xxii) Rizika související
s tzv. Plovoucími Cennými papíry, (xxiii) Zvláštní rizika ve vztahu
k referenčním sazbám a (xxiv) Rizika v důsledku omezení úrokové sazby na
maximální úrokovou sazbu.

Rizika týkající se Podkladového nástroje
- Obecná rizika Fondových podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako
složek Podkladových nástrojů
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(i) Obdobná rizika jako při přímém investování do Fondových podílů; (ii)
Není vlastnické právo k Podkladovému nástroji ani jeho složkám; (iii)
Neprovádí se zápis do rejstříku podílníků v případě fyzického dodání Podílů
na jméno; (iv) Není povinnost přeposílat výplaty zisků; (v) Rizika související
s Podkladovými nástroji, které jsou spojeny se zeměmi, které jsou rozvíjející
se trhy.
- Strukturální rizika v případě Fondových podílů jako Podkladových nástrojů
nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Právní a daňové riziko; (ii) Rizika v důsledku provizí a poplatků; (iii)
Rizika v důsledku možné likvidace nebo fúze; (iv) Rizika v důsledku
oceňování čisté hodnoty aktiv a odhadů; (v) Možnost, že v určitou dobu
nebude probíhat vývoj; (vi) Rizika v důsledku střetu zájmů zúčastněných
osob; (vii) Nesdílení rabatů nebo dalších poplatků placených fondem
Emitentovi; (viii) Politické/regulatorní riziko; (ix) Rizika úschovy; (x)
Rizika ocenění; (xi) Rizika zemí a převodu; (xii) Rizika v důsledku možného
vlivu odkupu Fondových podílů; (xiii) Specifická rizika, kterým jsou
vystaveny uzavřené investiční fondy; (xiv) Rizika v důsledku vzájemné
odpovědnosti; (xv) Rizika ve vztahu ke státním svátkům.
- Obecná rizika v důsledku investičních aktivit v případě Fondových podílů
jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Tržní rizika; (ii) Měnová rizika; (iii) Rizika v důsledku nedostatečné
likvidity koupených aktiv a finančních nástrojů; (iv) Rizika protistran; (v)
Rizika vypořádání; (vi) Rizika koncentrace; (vii) Rizika v důsledku přerušení
obchodování.
- Specifická rizika související s řízením fondů v případě Fondových podílů
jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Rizika v důsledku závislosti na manažerech fondů; (ii) Rizika v důsledku
omezeného sdělování investičních strategií; (iii) Rizika v důsledku možných
změn investičních strategií; (iv) Rizika v důsledku dohod o výkonnostních
odměnách; (v) Rizika v důsledku plateb za služby v tzv. měkkých dolarech;
(vi) Rizika v důsledku porušení povinností manažerů fondů; (vii) Rizika
v důsledku možných střetů zájmů.
- Specifická rizika související s koupenými aktivy v případě Fondových
podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Obecná rizika související s investováním do cenných papírů; (ii)
Specifická rizika související s investováním do akcií; (iii) Specifická rizika
související s investováním do úročených finančních nástrojů; (iv) Specifická
rizika související s investováním do aktiv s nízkými ratingy; (v) Specifická
rizika související s investováním na volatilních a nelikvidních trzích; (vi)
Specifická rizika související s investováním do derivátů; (vii) Specifická
rizika související s investováním do nemovitostí a dalších hmotných aktiv;
(viii) Specifická rizika související s investováním do komodit; (ix)
Specifická rizika související s investováním do drahých kovů; (x) Specifická
rizika související s investováním do měn; (xi) Specifická rizika spojená
s investováním do jiných investičních fondů (Fond fondů); (xii) Specifická
rizika související s investováním výhradně do jiného investičního fondu
(Napojený fond, Feeder Fund).
- Specifická rizika v důsledku konkrétních technik řízení portfolií v případě
Fondových podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako složek
Podkladového nástroje
(i) Riziko získání dluhového kapitálu; (ii) Rizika v souvislosti s tzv. prodeji
nakrátko; (iii) Rizika v důsledku užívání obchodních systémů a analytických
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modelů; (iv) Rizika v důsledku zápůjček cenných papírů; (v) Rizika
v důsledku uzavření repo transakcí; (vi) Specifická investiční rizika
v souvislosti se syntetickými investičními strategiemi; (vii) Rizika
související s uzavřením zajišťovacích transakcí; (viii) Specifická rizika
spojená s investováním na rozvíjejících se trzích; (ix) Specifická rizika
spojená s fondy obchodovanými na burze („ETF“).
[-Další rizika ve vztahu k indexům jako Podkladovým nástrojům
(i) Obdobná rizika jako při přímém investování do složek indexu; (ii)
Emitent nemá na index žádný vliv; (iii) Rizika neuznaných nebo nových
indexů; (iv) Rizika v důsledku zvláštních střetů zájmů ve vztahu k indexům
jako Podkladovým nástrojům; (v) Rizika ve vztahu ke strategickým indexům
jako Podkladovým nástrojům; (vi) Rizika ve vztahu k cenovým indexům
jako Podkladovým nástrojům; (vii) Rizika ve vztahu k indexům čistého
výnosu jako Podkladovým nástrojům; (viii) Rizika ve vztahu k tzv. krátkým
indexům jako Podkladovým nástrojům; (ix) Rizika ve vztahu k pákovým
indexům jako Podkladovým nástrojům; (x) Rizika ve vztahu k distribučním
indexům jako Podkladovým nástrojům; (xi) Rizika indexů souvisejících
s určitými zeměmi nebo sektory; (xii) Riziko měnových kurzů obsažené v
indexu; (xiii) Nepříznivý vliv poplatků na výši indexu; (xiv) Nepříznivý vliv
syntetických dividend na výši indexu, (xv) Rizika ve vztahu ke zveřejňování
složení indexu, které není neustále aktualizováno.]
Investoři mohou utrpět ztrátu celé nebo části své investice.]
[D.
615

15

Hlavní údaje o
hlavních
rizicích, která
jsou specifická
pro cenné
papíry


Možné střety zájmů
Riziko střetu zájmů souvisí s možností, že určité funkce Emitentů,
distributorů nebo agentů nebo události ve vztahu k Cenným papírům
navázaným na podkladové nástroje mohou být nepříznivé pro zájmy
Majitelů Cenných papírů.

Rizika týkající se trhu
(i) Riziko, že neexistuje žádný aktivní trh pro obchodování s Cennými
papíry; (ii) Rizika týkající se objemu nabídky; (iii) Rizika týkající se tržní
hodnoty Cenných papírů; (iv) Rizika týkající se rozšíření rozpětí mezi
cenami nabídky a poptávky; (v) Měnové riziko ve vztahu k Cenným
papírům; (vi) Rizika týkající se zajišťovacích transakcí.

Rizika týkající se Cenných papírů obecně
(i) Rizika týkající se vhodnosti Cenných papírů; (ii) Úvěrové riziko
Emitenta; (iii) Možná omezení zákonnosti koupě; (iv) Záruka může být
omezena příslušnými zákony nebo se na ni mohou vztahovat určité obrany,
které mohou omezit její platnost a vymahatelnost; (v) Rizika v důsledku
potíží na finančním trhu, německého Zákona o restrukturalizaci bank a
dalších zásahů vlád nebo regulátorů; (vi) Rizika v důsledku nedostatečného
vlastního nezávislého posouzení; (vii) Rizika v důsledku financování koupě
Cenných papírů na dluh; (viii) Rizika v důsledku transakčních nákladů; (ix)
Rizika v důsledku stanovování určitých skutečností Agentem pro výpočty;
(x) Inflační riziko; (xi) Rizika v souvislosti s koupí Cenných papírů pro
účely zajištění; (xii) Rizika týkající se Daní.

Rizika týkající se Cenných papírů navázaných na Podkladové
nástroje
(i) Rizika v důsledku vlivu Podkladového nástroje na tržní hodnotu Cenných
papírů; (ii) Rizika v důsledku neexistence stálých výplat; (iii) Rizika

Informace o Prvku D.6 se použije pouze pro jiné Cenné papíry než Cenné papíry Fund Index Telescope a Cenné papíry Garant Telescope,
pokud Emitent podle Podmínek je povinen Majitelům Cenných papírů vyplatit nejméně 100 % Nominální částky.

38

v důsledku toho, že oceňování Podkladového nástroje probíhá pouze
k určitému datu nebo v určitou dobu; (iv) Rizika v důsledku pouze částečné
ochrany kapitálu Minimální částkou; (v) Rizika v důsledku nepříznivého
vlivu určitých hranic nebo limitů; (vi) Rizika ve vztahu k Participačnímu
faktoru; (vii) Rizika ve vztahu k Úrovni Floor, Úrovni strike a/nebo Strike;
(viii) Rizika ve vztahu k určitému poměru; (ix) Rizika v důsledku omezení
možných výnosů na Maximální částku nebo v důsledku jiných omezení; (x)
Zvláštní rizika ve vztahu k Cenným papírům Fund Index Performance
Telescope a Cenným papírům Garant Performance Telescope; (xi) Rizika
v důsledku Podkladového nástroje/Koše obsahujícího několik složek; (xii)
Riziko odložení nebo alternativních ustanovení pro ocenění Podkladového
nástroje; (xiii) Měnové riziko ve vztahu k Podkladovému nástroji; (xiv)
Rizika ve vztahu k událostem, při nichž dochází k úpravám; (xv) Riziko
Narušení trhu; (xvi) Riziko regulatorních důsledků pro investory při
investování do Cenných papírů navázaných na Podkladové nástroje; (xvii)
Rizika v důsledku nepříznivého vlivu zajišťovacích ujednání uzavřených
Emitentem na Cenné papíry; (xviii) Rizika v důsledku Emitentova práva na
mimořádný odkup Cenných papírů; (xix) Rizika v důsledku Emitentova
Práva na výměnu; (xx) Rizika v případě Fyzického dodání; (xxi) Rizika
související s Cennými papíry s pevnou sazbou; (xxii) Rizika související
s tzv. Plovoucími Cennými papíry, (xxiii) Zvláštní rizika ve vztahu
k referenčním sazbám a (xxiv) Rizika v důsledku omezení úrokové sazby na
maximální úrokovou sazbu.

Rizika týkající se Podkladového nástroje
- Obecná rizika Fondových podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako
složek Podkladových nástrojů
(i) Obdobná rizika jako při přímém investování do Fondových podílů; (ii)
Není vlastnické právo k Podkladovému nástroji ani jeho složkám; (iii)
Neprovádí se zápis do rejstříku podílníků v případě fyzického dodání Podílů
na jméno; (iv) Není povinnost přeposílat výplaty zisků; (v) Rizika související
s Podkladovými nástroji, které jsou spojeny se zeměmi, které jsou rozvíjející
se trhy.
- Strukturální rizika v případě Fondových podílů jako Podkladových nástrojů
nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Právní a daňové riziko; (ii) Rizika v důsledku provizí a poplatků; (iii)
Rizika v důsledku možné likvidace nebo fúze; (iv) Rizika v důsledku
oceňování čisté hodnoty aktiv a odhadů; (v) Možnost, že v určitou dobu
nebude probíhat vývoj; (vi) Rizika v důsledku střetu zájmů zúčastněných
osob; (vii) Nesdílení rabatů nebo dalších poplatků placených fondem
Emitentovi; (viii) Politické/regulatorní riziko; (ix) Rizika úschovy; (x)
Rizika ocenění; (xi) Rizika zemí a převodu; (xii) Rizika v důsledku možného
vlivu odkupu Fondových podílů; (xiii) Specifická rizika, kterým jsou
vystaveny uzavřené investiční fondy; (xiv) Rizika v důsledku vzájemné
odpovědnosti; (xv) Rizika ve vztahu ke státním svátkům.
- Obecná rizika v důsledku investičních aktivit v případě Fondových podílů
jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Tržní rizika; (ii) Měnová rizika; (iii) Rizika v důsledku nedostatečné
likvidity koupených aktiv a finančních nástrojů; (iv) Rizika protistran; (v)
Rizika vypořádání; (vi) Rizika koncentrace; (vii) Rizika v důsledku přerušení
obchodování.
- Specifická rizika související s řízením fondů v případě Fondových podílů
jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
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(i) Rizika v důsledku závislosti na manažerech fondů; (ii) Rizika v důsledku
omezeného sdělování investičních strategií; (iii) Rizika v důsledku možných
změn investičních strategií; (iv) Rizika v důsledku dohod o výkonnostních
odměnách; (v) Rizika v důsledku plateb za služby v tzv. měkkých dolarech;
(vi) Rizika v důsledku porušení povinností manažerů fondů; (vii) Rizika
v důsledku možných střetů zájmů.
- Specifická rizika související s koupenými aktivy v případě Fondových
podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako složek Podkladového nástroje
(i) Obecná rizika související s investováním do cenných papírů; (ii)
Specifická rizika související s investováním do akcií; (iii) Specifická rizika
související s investováním do úročených cenných papírů; (iv) Specifická
rizika související s investováním do aktiv s nízkými ratingy; (v) Specifická
rizika související s investováním na volatilních a nelikvidních trzích; (vi)
Specifická rizika související s investováním do derivátů; (vii) Specifická
rizika související s investováním do nemovitostí a dalších hmotných aktiv;
(viii) Specifická rizika související s investováním do komodit; (ix)
Specifická rizika související s investováním do drahých kovů; (x) Specifická
rizika související s investováním do měn; (xi) Specifická rizika spojená
s investováním do jiných investičních fondů (Fond fondů); (xii) Specifická
rizika související s investováním výhradně do jiného investičního fondu
(Napojený fond, Feeder Fund).
- Specifická rizika v důsledku konkrétních technik řízení portfolií v případě
Fondových podílů jako Podkladových nástrojů nebo jako složek
Podkladového nástroje
(i) Riziko získání dluhového kapitálu; (ii) Rizika v souvislosti s tzv. prodeji
nakrátko; (iii) Rizika v důsledku užívání obchodních systémů a analytických
modelů; (iv) Rizika v důsledku zápůjček cenných papírů; (v) Rizika
v důsledku uzavření repo transakcí; (vi) Specifická investiční rizika
v souvislosti se syntetickými investičními strategiemi; (vii) Rizika
související s uzavřením zajišťovacích transakcí; (viii) Specifická rizika
spojená s investováním na rozvíjejících se trzích; (ix) Specifická rizika
spojená s fondy obchodovanými na burze („ETF“).
[-Další rizika ve vztahu k indexům jako Podkladovým nástrojům
(i) Obdobná rizika jako při přímém investování do složek indexu; (ii)
Emitent nemá na index žádný vliv; (iii) Rizika neuznaných nebo nových
indexů; (iv) Rizika v důsledku zvláštních střetů zájmů ve vztahu k indexům
jako Podkladovým nástrojům; (v) Rizika ve vztahu ke strategickým indexům
jako Podkladovým nástrojům; (vi) Rizika ve vztahu k cenovým indexům
jako Podkladovým nástrojům; (vii) Rizika ve vztahu k indexům čistého
výnosu jako Podkladovým nástrojům; (viii) Rizika ve vztahu k tzv. krátkým
indexům jako Podkladovým nástrojům; (ix) Rizika ve vztahu k pákovým
indexům jako Podkladovým nástrojům; (x) Rizika ve vztahu k distribučním
indexům jako Podkladovým nástrojům; (xi) Rizika indexů souvisejících
s určitými zeměmi nebo sektory; (xii) Riziko měnových kurzů obsažené v
indexu; (xiii) Nepříznivý vliv poplatků na výši indexu; (xiv) Nepříznivý vliv
syntetických dividend na výši indexu, (xv) Rizika ve vztahu ke zveřejňování
složení indexu, které není neustále aktualizováno.]
[Kapitál investovaný do Cenných papírů není chráněn proti ztrátě.]
Investoři mohou utrpět ztrátu celé nebo části své investice.]

40

E.

Offer Nabídka

E.2b

Důvody
nabídky a
použití
výnosů, pokud
se nejedná o
dosažení zisku
a/nebo
zajištění
určitých rizik

Čisté výnosy z každé emise Cenných papírů Emitenti použijí na jejich
obecné korporátní účely.

E.3

Popis
podmínek
nabídky

[Den první veřejné nabídky: [Vložte].]
[Emisní kurz: [až] [Vložte]]
[Veřejná nabídka bude učiněna v [Německu][,] [a] [Rakousku][,] [a]
[Francii][,] [a] [Lucembursku][,] [a] [Belgii][,] [a] [Irsku][,] [a] [Spojeném
království][,] [a] [České republice][,] [a] [Polsku][,] [a] [Slovensku].]
[Nejmenší převoditelná jednotka je [Vložte].]
[Nejmenší obchodovatelná jednotka je [Vložte].]
Cenné papíry budou nabízeny [kvalifikovaným investorům][,] [a/nebo]
[retailovým investorům] [a/nebo] [institucionálním investorům] [v
[neveřejných nabídkách] [ve veřejných nabídkách]] [finančními
zprostředkovateli].
[Ode dne první veřejné nabídky Cenné papíry popsané v Konečných
podmínkách budou nabízeny průběžně.]
[Průběžná nabídka bude činěna za současné nabídkové (ask) ceny poskytnuté
Emitentem.]
[Emitent může veřejnou nabídku kdykoli bez udání důvodu ukončit.]
[Neproběhne žádná veřejná nabídka. Cenné papíry budou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu.]
[Ke dni [Vložte očekávané datum] [bude] [byla] podána žádost o kotací na
následujících trzích: [Vložte příslušné trhy].]
[Cenné papíry jsou [zpočátku] nabízeny v Upisovacím období[, a poté
nabízeny průběžně].
Upisovací období: [Vložte datum začátku upisovacího období] do [Vložte
datum konce upisovacího období].
Upisovatel si vyhrazuje právo Upisovací období prodloužit či zkrátit nebo
v Upisovacím období emisi stáhnout.]

Popis
jakéhokoli
zájmu, který je
pro
emisi/nabídku
významný,
včetně zájmů
konfliktních

Kteříkoli distributoři a/nebo jejich přidružené společnosti mohou být
zákazníci nebo dlužníci Emitenta a jeho přidružených společností. Navíc
Kteříkoli tito distributoři a jejich přidružené společnosti v minulosti mohli
provádět a v budoucnu mohou provádět transakce investičního bankovnictví
a/nebo komerčního bankovnictví s Emitentem a jeho přidruženými
společnostmi a mohou Emitentovi a jeho přidruženým společnostem
poskytovat služby v rámci obvyklého obchodního styku.
[Ve vztahu k obchodování s Cennými papíry má Emitent střet zájmů,
protože je také Tvůrcem trhu na [Vložte příslušné regulované nebo
neregulované trhy];] [navíc] [[Vložte příslušné regulované nebo
neregulované trhy] je organizován a řízen společností [Vložte název], ve
které UniCredit S.p.A. – Holdingová společnost UniCredit Bank AG jako

E.4
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Emitenta – má podíl.] [Emitent je také aranžér a Agent pro výpočty Cenných
papírů.] [Emitent nebo některá z jeho přidružených společností může jednat
jako agent pro výpočty nebo agent pro platby.]
E.7

Odhadované
náklady, které
Emitent nebo
distributor
účtuje
investorovi

[Prodejní oprávnění: [Vložte podrobnosti]]
[Další provize: [Vložte podrobnosti]]
[Nepoužije se. Emitent ani distributor nebude investorovi účtovat žádné
náklady.]

DODATEČNÁ TABULKA K SOUHRNU
ISIN [/
WKN] (C.1)

Referenční
cena (C.19)

[Konečný
den
pozorování
(C.16)]

[Den
splatnosti
(C.16)]

[Minimální
částka
[(C.9)]
[(C.18)]]

Podkladový
nástroj
(C.20)

Internetová
stránka
(C.20)

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]

[Vložte]
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