ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók az "Elemek" néven ismert közzétételi kötelezettségekből épülnek fel. Az egyes
Elemeket az A-E szakaszok tartalmazzák (A.1 – E.7).
A jelen Összefoglaló tartalmazza az összes Elemet, amelyet az összefoglalókban erre az Értékpapír
típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan szerepeltetni kell. Mivel egyes Elemekre az Összefoglalónak
nem kell kitérnie, az Elemek pontjainak számozási sorrendjéből egyes pontok hiányozhatnak.
Adódhatnak olyan Elemek, amelyeket az adott Értékpapír típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan az
összefoglaló tájékoztatóban szerepeltetni kell, azonban nem áll rendelkezésre ezekre vonatkozó
releváns információ. Ilyen esetekben az Összefoglaló az adott Elemre vonatkozó rövid leírást ad, és a
"Nem alkalmazandó" megjegyzést tartalmazza.
A.
A.1

BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Figyelmeztetés A jelen Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő.
A befektetőknek az Értékpapírokba történő befektetésre vonatkozó
döntésüket minden esetben az Alaptájékoztató egészét mérlegelve kell
meghozniuk.
Abban az esetben, ha az Alaptájékoztatóban szereplő információkra
vonatkozóan bírósági keresetet terjesztenek be, a felperes befektetőnek a jogi
eljárás megindítása előtt az adott Tagállam vonatkozó nemzeti jogszabályai
alapján esetleg viselnie kell az Alaptájékoztató lefordításának költségét.
Az UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank", a "Kibocsátó" vagy "HVB"),
melynek székhelye: Arabellastraße 12, 81925 München, Kibocsátói
minőségében felelősséget vállal az Összefoglalóért, ideértve annak bármely
fordítását is. Emellett felelősségre vonható bármely az Összefoglalót
összeállító személy, azonban csak abban az esetben, ha az Összefoglaló
félrevezető, pontatlan vagy az Alaptájékoztató más részeivel együtt olvasva
következetlen, vagy az Alaptájékoztató más részeivel együtt olvasva nem ad
meg minden szükséges lényeges információt.

A.2

Hozzájárulás
az
alaptájékoztató
használatához

[Az alábbi bekezdések rendelkezései szerint a Kibocsátó hozzájárulását adja
az Alaptájékoztatónak az Ajánlati Időszak során történő felhasználásához az
Értékpapíroknak pénzügyi közvetítők általi későbbi továbbértékesítése vagy
végső kihelyezése céljából.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem adja hozzájárulását az
Alaptájékoztatónak az Értékpapírok pénzügyi közvetítők általi későbbi
továbbértékesítése vagy végső kihelyezése céljából történő felhasználásához.]

Ajánlati
időszak
meghatározása

[Az Értékpapírok pénzügyi közvetítők által továbbértékesíthetők illetve
véglegesen kihelyezhetők, és a Kibocsátó hozzájárulását adja az
Alaptájékoztató használatához [az Értékpapírok következő időszakára:
[ajánlati időszak beillesztése, melyre a hozzájárulást megadják]] [az
Alaptájékoztató érvényességi időszakára].]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]

A
hozzájárulásho
z kapcsolódó
egyéb
feltételek

[A Kibocsátó által az Alaptájékoztató használatához adott hozzájárulás
feltétele, hogy minden egyes pénzügyi közvetítő betartsa a vonatkozó
értékesítési korlátozásokat valamint az ajánlati feltételeket.
[Emellett a Kibocsátó által az Alaptájékoztató használatához adott
hozzájárulás feltétele, hogy az Alaptájékoztatót felhasználó pénzügyi
közvetítő vállaljon kötelezettséget ügyfeleivel szemben az Értékpapírok
felelősségteljes forgalmazására. E kötelezettséget a pénzügyi közvetítő
azáltal teljesíti, hogy honlapján közzéteszi, hogy a tájékoztatót a Kibocsátó
1

hozzájárulásával használja a hozzájárulásra vonatkozó feltételeknek
megfelelően.]
A fentieken túl a hozzájáruláshoz további feltételek nem kapcsolódnak.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]
A pénzügyi
közvetítő általi
tájékoztatás az
ajánlat
feltételeiről

[Az ajánlat feltételeire vonatkozó tájékoztatást a pénzügyi közvetítők az
általuk történő ajánlattételkor kötelesek megadni.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]

B.

KIBOCSÁTÓ

B.1

A kibocsátó
jogi és
kereskedelmi
neve

A kibocsátó jogi neve: UniCredit Bank AG (konszolidációba bevont
leányvállalataival együtt: "HVB Csoport"), kereskedelmi neve:
HypoVereinsbank.

B.2

A kibocsátó
székhelye /
társasági
formája /
működésének
országa /
bejegyzésének
országa

Az UniCredit Bank bejegyzett székhelye Arabellastraße 12, 81925 München,
bejegyzésének országa: Németország, a Müncheni Helyi Bíróság
(Amtsgericht) Cégnyilvántartásában HRB 42148 számon szerepel, és a
Német Szövetségi Köztársaság joga szerint alakult, mint részvénytársaság.

B.4b

A kibocsátóra
és működési
ágazatára
vonatkozó
ismert
tendenciák

A HVB Csoport teljesítménye függ a pénzügyi piacok és a reálgazdaság
2016. évi további alakulásától és egyéb kiszámíthatatlan tényezőktől. E
környezetben a HVB Csoport üzleti stratégiáját folyamatosan a piaci
feltételeknek megfelelően alakítja, és gondosan és rendszeresen mérlegeli az
ezekből nyert vezetői jelzéseket.

B.5

A csoport és a
kibocsátó
csoporton
belüli
pozíciójának
bemutatása

Az UniCredit Bank a HVB Csoport anyavállalata. A HVB Csoport
különböző
társaságokban
rendelkezik
közvetlen
és
közvetett
tőkerészesedéssel.
Az UniCredit Bank 2005 novembere óta a római UniCredit S.p.A.
("UniCredit S.p.A. ", konszolidációba bevont leányvállalataival együtt:
"UniCredit") kapcsolt vállalkozása, ezáltal ettől az időponttól egyben az
UniCredit jelentős része is annak alcsoportjaként. Az UniCredit S.p.A.
közvetlen tulajdonában van az UniCredit Bank részvénytőkéjének 100%-a.

B.9

Nyereségelőrejelzés
vagy becslés

Nem alkalmazandó; Nincs nyereség-előrejelzés vagy becslés.

B.10

Múltbeli
pénzügyi
adatokra
vonatkozó
könyvvizsgáló
i korlátozások

Nem alkalmazandó; A Deloitte & Touche GmbH az UniCredit Bank
független könyvvizsgálója (Wirtschaftsprüfer) auditálta a HVB Csoport 2014.
december 31-vel és a 2015. december 31-vel végződő pénzügyi évekre
vonatkozó konszolidált beszámolóját (Konzernabschluss) és az UniCredit
Bank 2015. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó nem
konszolidált beszámolóját (Einzelabschluss), és minden esetben
korlátozásmentes könyvvizsgálói véleményt bocsátott ki.
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B.12

Kiválasztott
kulcsfontosság
ú múltbeli
pénzügyi
adatok

Kiemelt konszolidált pénzügyi adatok 2015. december 31-re
vonatkozóan*
Fő teljesítmény-mutatók

2015.01.01.2015.12.31.

2014.01.01.2014.12.31. 1)

Nettó üzleti eredmény

983 millió
EUR

892 millió
EUR

Adózás előtti eredmény

776 millió
EUR

1 083 millió
EUR

Konszolidált eredmény

750 millió
EUR

785 millió
EUR

Egy részvényre jutó eredmény

0,93 EUR

0,96 EUR

Mérlegadatok

2015.12.31.

2014.12.31.

Eszközök összesen

298 745
millió EUR

300 342 millió
EUR

20 766 millió
EUR

20 597 millió
EUR

2015.12.31.
Basel III

2014.12.31.
Basel III

Elsődleges alapvető tőke

19 564 millió
EUR

18 993 millió
EUR

Alapvető tőke (Tier 1 tőke)

19 564 millió
EUR

18 993 millió
EUR

Kockázattal súlyozott eszközérték (piaci
kockázati és működési kockázati
tényezőkkel)

78 057 millió
EUR

85 768 millió
EUR

Elsődleges alapvető tőke megfelelési
mutató2)

25,1%

22,1%

Alapvető tőke megfelelési mutató (Tier
1 mutató)2)

25,1%

22,1%

Saját tőke

Fő tőkemutatók

*

A táblázatban szereplő számadatok auditált adatok, és a HVB Csoport 2015. december 31vel végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált beszámolójából származnak.

1) A megszüntetett tevékenységek nélkül
2) A kockázattal súlyozott eszközérték alapján számítva a piaci kockázati és működési
kockázati tényezők figyelembe vételével
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A kibocsátó
kilátásaiban az
utolsó
közzétett
auditált
beszámoló
kelte óta
bekövetkezett
jelentős
negatív irányú
változás
hiányára
vonatkozó
nyilatkozat
vagy a jelentős
negatív irányú
változások
bemutatása

A HVB Csoport kilátásaiban 2015. december 31., az utolsó közzétett auditált
beszámoló kelte óta nem következett be jelentős negatív irányú változás.

A kibocsátó
pénzügyi
helyzetében a
korábbi
pénzügyi
információk
által lefedett
időszakot
követően
bekövetkezett
jelentős
változás
bemutatása

A HVB Csoport pénzügyi helyzetében 2015. december 31. óta nem
következett be jelentős változás.

B.13

Közelmúltbeli
események

Nem alkalmazandó. Nem következtek be a közelmúltban olyan az UniCredit
Bankot érintő események, amelyek az UniCredit Bank fizetőképességének
értékelése szempontjából különösen relevánsak lennének.

B.14

B.5 és
a csoporton
belüli más
társaságoktól
való függésre
vonatkozó
nyilatkozat

Lásd a B.5 pontot
Nem alkalmazandó. Az UniCredit Bank nem függ a HVB Csoporton belüli
semelyik társaságtól.

B.15

Fő
tevékenységek

Az UniCredit Bank banki és pénzügyi termékek és szolgáltatások teljes körét
kínálja lakossági, vállalati és közszférabeli ügyfelei részére, valamint
nemzetközi társaságoknak és intézményi ügyfeleknek.
A termékek és szolgáltatások köre felöleli a jelzáloghiteleket, fogyasztási
hiteleket, megtakarítási-, hitel- és biztosítási termékeket, a magánügyfelek
részére nyújtott banki szolgáltatásokat, üzleti és külkereskedelmi
finanszírozási hiteleket, valamint a vállalati ügyfeleknek kínált befektetési
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banki termékeket.
A privátbanki és a vagyonkezelési ügyfélkörökben az UniCredit Bank átfogó
pénzügyi- és eszköztervezési szolgáltatást kínál, a szükségletalapon működő
általános és szakértői tanácsadói szolgáltatásokon keresztül.
A HVB csoport továbbra is a kompetenciaközpont szerepét tölti be a
nemzetközi piaci és befektetési banki műveletek terén, az egész UniCredit
Bank tekintetében. Ezen felül a Vállalati és Befektetési Banki üzletág
termékelőállítóként működik a Kereskedelmi Banki üzletág ügyfelei számára.
B.16

Közvetlen
vagy közvetett
tulajdonjog
vagy irányítás

C.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK

C.1

Értékpapírok
típusa és
osztálya

A UniCredit S.p.A. közvetlen 100%-os tulajdonosa az UniCredit Bank
részvénytőkéjének.

[Diszkont Értékpapírok] [Bónusz Értékpapírok] [Bónusz, felső határértékhez
kötött ("Cap") Értékpapírok] [Fordított Bónusz Cap Értékpapírok] ["Top"
Értékpapírok] [Zártvégű Értékpapírok] [Zártvégű Tőkeáttételes Értékpapírok]
[Nyíltvégű Értékpapírok] [Expressz Értékpapírok] [Expressz Plusz
Értékpapírok] [További Összeges Expressz Értékpapírok] [Fordított
Átváltható Értékpapírok] [Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok]
[Expressz Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok] [Készpénzben
Elszámolható Értékpapírok]
Az Értékpapírokat [névértékkel nem rendelkező] [Kötvények] [Certifikátok]
formájában bocsátják ki [Névleges Összeggel].
A ["Kötvények"] ["Certifikátok"] a német polgári törvénykönyv
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 793. §-a szerinti bemutatóra szóló formában
kiállított
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
(Inhaberschuldverschreibungen).
["Névleges Összeg": [Beillesztendő].]
[Az Értékpapírokat a kamatkuponok nélküli végleges globális kötvény
testesíti meg.]
[Az Értékpapírokat induláskor egy kamatkuponok nélküli ideiglenes globális
kötvény testesíti, amely később kamatkuponok nélküli végleges globális
kötvényre váltható be.]
Az Értékpapírok tulajdonosai (az "Értékpapír-tulajdonosok") nem
jogosultak végleges Értékpapírok átvételére. Az [ISIN] [WKN] a jelen
Összefoglalóhoz csatolt Mellékletben található táblázatban kerül
meghatározásra.

C.2

Az
értékpapírok
kibocsátási
pénzneme

Az Értékpapírokat [Meghatározott Pénznem beillesztése]-ban/-ben (a
"Meghatározott Pénznem") bocsátják ki.

C.5

Az
értékpapírok
szabad
átruházhatóság

Nem alkalmazandó. Az Értékpapírok szabadon átruházhatók.
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ára vonatkozó
korlátozások
C.8

Az
értékpapírokho
z kapcsolódó
jogok, ideértve
e jogok
rangsorolását
és korlátozásait

Az Értékpapírokra vonatkozó irányadó jog
Az Értékpapírokra a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak
azok formája és tartalma tekintetében, valamint a Kibocsátó és az Értékpapírtulajdonos jogai és kötelezettségei tekintetében.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok
[Az Értékpapírok meghatározott időtartamra szólnak.] [Az Értékpapírok nem
meghatározott időtartamra szólnak, hanem határozatlan ideig érvényesek
maradnak addig, amíg az Értékpapír-tulajdonosok nem gyakorolják
Visszaváltási Jogukat, vagy a Kibocsátó nem gyakorolja Rendes Visszahívási
Jogát.]
[1. típusú termék: Diszkont Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati
Napon [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok
esetén a következő érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes
Eszköz meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15
pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[2. 3. és 5. típusú termék: Bónusz, Bónusz Cap és "Top" Értékpapírok esetén
a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő
(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati
Napon [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok
esetén a következő érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes
Eszköz meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15
pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[4.ípusú termék: Fordított Bónusz Cap Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő
(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati
Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[6. és 7. típusú termék: Zártvégű Értékpapírok és Zártvégű Tőkeáttételes
Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére minden egyes (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Kamatfizetési Napon fizetendő ki a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Kamatösszeg.]
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[Az Értékpapír-tulajdonosok részére minden egyes (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Osztalékösszeg Fizetési Napon fizetendő ki a megfelelő (C.15
pontban meghatározott) Osztalékösszeg.]
Az Értékpapír-tulajdonos részére vagy (i) a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Visszaváltási Jognak az adott (C.16 pontban meghatározott)
Visszaváltási Napon való gyakorlásakor vagy (ii) a Kibocsátó (Végleges
Feltételekben meghatározott) Rendes Visszahívási Jogának a megfelelő (C.16
pontban meghatározott) Visszahívási Napon való gyakorlásakor vagy (iii) ha
e jogok közül egyiket sem gyakorolták, a (C.16 pontban meghatározott)
Lejárati Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[8. típusú termék: Nyíltvégű Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.]
[Az egyes Értékpapír-tulajdonosok a megfelelő Kamatösszeg kifizetését a
(Végleges Feltételekben meghatározott) Kamatfizetési Napokon kérhetik.]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére minden egyes (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Osztalékösszeg Fizetési Napon fizetendő ki a megfelelő (C.15
pontban meghatározott) Osztalékösszeg.]
A Visszaváltási jog gyakorlása esetén az Értékpapír-tulajdonosok
követelhetik a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg kifizetését
a (C.16 pontban meghatározott) Visszaváltási Napon ("Visszaváltási Jog").
A Kibocsátó kizárólag egyszerre az összes Értékpapírt bármelyik (C.16
pontban meghatározott) Visszahívási Napon visszaválthatja, és kifizetheti a
Visszaváltási Összeget ("Rendes Visszahívási Jog").]
[9. és 10. típusú termék: Expressz és Expressz Plusz Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő
(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére, amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Lejárati Napon (k) fizetendő ki a
megfelelő (a Végleges Feltételekben meghatározott) Korai Visszaváltási
Összeg (k), vagy a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati Napon [Fizikailag
átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő
érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz
meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[11. típusú termék: További Összeges Expressz Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
Ha (a C.15 pontban meghatározott) További Összeg Fizetési Esemény
következett be, az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges
Feltételekben meghatározott) További Összeg (k) fizetendő ki a megfelelő
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(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg Fizetési Napon (k).
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére [emellett] minden egyes (Végleges
Feltételekben meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő
a (Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére, amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Lejárati Napon (k) fizetendő ki a
megfelelő (a Végleges Feltételekben meghatározott) Korai Visszaváltási
Összeg (k), vagy a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati Napon [Fizikailag
átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő
érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz
meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[12. és 13. típusú termék: Fordított Átváltható Értékpapírok és Korlátozott
Fordított Átváltható Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
[Az Értékpapírok [Együttes Névleges Összegük] [Névleges Összegük] után
kamatoznak [a (Végleges Feltételekben meghatározott) fix Kamatlábnak
megfelelő mértékben] [a Referencia Kamatláb szerint] a (Végleges
Feltételekben meghatározott) [megfelelő] Kamatperiódus alatt.
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb magasabb a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Maximális Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a
Maximális Kamatláb lesz az érvényes.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb alacsonyabb a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Minimális Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a
Minimális Kamatláb lesz érvényes.]
[A Kamatláb számítása (a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint) [a
Pozitív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábhoz való hozzáadásával] [a
Negatív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábból való kivonásával] történik.]
A megfelelő Kamatösszeg számítása a megfelelő Kamatláb és az Együttes
Névleges Összeg szorzatának vagy adott esetben a Névleges Összegnek a
(Végleges Feltételekben meghatározott) Tört Év Hányaddal való szorzásával
történik. Az adott Kamatösszeg fizetése a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) Kamatfizetési Napon esedékes.]
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő
(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati
Napon [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok
esetén a következő érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes
Eszköz meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15
pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
[14. típusú termék: Expressz Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
esetén a következők érvényesek:
[Az Értékpapírok [Együttes Névleges Összegük] [Névleges Összegük] után
kamatoznak [a (Végleges Feltételekben meghatározott) fix Kamatlábnak
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megfelelő mértékben] [a Referencia Kamatláb szerint] a (Végleges
Feltételekben meghatározott) [megfelelő] Kamatperiódus alatt.
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb magasabb a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Maximális Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a
Maximális Kamatláb lesz az érvényes.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb alacsonyabb a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Minimális Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a
Minimális Kamatláb lesz érvényes.]
[A Kamatláb számítása (a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint) [a
Pozitív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábhoz való hozzáadásával] [a
Negatív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábból való kivonásával] történik.]
A megfelelő Kamatösszeg számítása a megfelelő Kamatláb és az Együttes
Névleges Összeg szorzatának vagy adott esetben a Névleges Összegnek a
(Végleges Feltételekben meghatározott) Tört Év Hányaddal való szorzásával
történik. Az adott Kamatösszeg fizetése a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) Kamatfizetési Napon esedékes.]
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (Végleges Feltételekben
meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő
(Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (C.16 pontban
meghatározott) Korai Lejárati Napon (k) fizetendő ki a Névleges Összegnek
megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k), amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, vagy a (C.16
pontban meghatározott) Lejárati Napon [Fizikailag átadott részvényhez vagy
letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy a (C.20
pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott mennyiségének
átadásakor] fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[15. típusú termék: Készpénzben Elszámolható Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Ha egy (a Végleges Feltételekben meghatározott) Megfigyelési Napon (k) (a
C.15 pontban meghatározott) További Összeg Kifizetési Esemény
következett be [és ha az adott Megfigyelési Napon (k) vagy azelőtt nem
következett be Korlátozó Esemény], az Értékpapír-tulajdonosok részére a
megfelelő (Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg Fizetési
Napon (k) fizetendő ki a megfelelő (Végleges Feltételekben meghatározott)
További Összeg (k) [levonva abból a korábbi További Összeg Kifizetési
Napokon (k) már kifizetett További Összegek (k) együttes összegét].]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére [emellett] minden egyes (Végleges
Feltételekben meghatározott) További Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő
a (Végleges Feltételekben meghatározott) További Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Lejárati
Napon [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok
esetén a következő érvényes: vagy a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes
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Eszköz meghatározott mennyiségének átadásakor] fizetendő ki a (C.15
pontban meghatározott) Visszaváltási Összeg.]
Jogok korlátozása
Egy vagy több (a Végleges Feltételekben meghatározott) Korrekciós
Esemény bekövetkezése esetén a Számítási Ügynök a Végleges Feltételeknek
megfelelően saját ésszerű belátása szerint (BGB 315. §) módosítja az
Értékpapírokra vonatkozó Feltételeket és/vagy az általa az Értékpapírokra
vonatkozó Feltételek alapján a Mögöttes Eszközökre vonatkozóan
meghatározott valamennyi árat oly módon, hogy az Értékpapír-tulajdonosok
gazdasági pozíciója a lehető legteljesebb mértékben változatlan maradjon.
[Egy vagy több (a Végleges Feltételekben meghatározott) Visszahívási
Esemény (a "Visszahívási Események") bekövetkezése esetén, a Kibocsátó
az Értékpapírokat soron kívül visszahívja a Végleges Feltételeknek
megfelelően, és az Értékpapírokat azok Törlési Összegén visszaválthatja. A
"Törlési Összeg" az Értékpapírok valós piaci értéke, amelyet a Számítási
Ügynök saját ésszerű belátása szerint határoz meg (BGB 315. §).]
Az Értékpapírok státusza
Az Értékpapírok szerinti kötelezettségek a Kibocsátónak közvetlen, feltétlen
és nem biztosított kötelezettségét jelentik, és ellenkező törvényi rendelkezés
hiányában azok a Kibocsátó más nem biztosított és nem hátrasorolt jelenlegi
és jövőbeli kötelezettségeivel egyenrangúak.
C.11

Kereskedés
engedélyezése

[Kérelem [került benyújtásra] [kerül majd benyújtásra] az Értékpapírok
[várható
dátum
beillesztése]
hatállyal
történő
kereskedésének
engedélyezésére a következő szabályozott piacokon vagy egyéb egyenértékű
piacokon: [Megfelelő szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű piac(ok)
beillesztése].]
[Az Értékpapírok kereskedése már engedélyezésre került a következő
szabályozott piacokon vagy egyéb egyenértékű piacokon: [Megfelelő
szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű piac(ok) beillesztése].]
[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírok szabályozott piacon vagy egyéb
egyenértékű piacon történő kereskedésére vonatkozó kérelmet nem nyújtottak
be és nem is szándékoznak benyújtani.] [A(z) [Árjegyző nevének beillesztése]
(az "Árjegyző") vállalja a likviditás biztosítását a várhatóan az
Értékpapírokat jegyző [Megfelelő szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű
piac(ok) beillesztése] árjegyzési szabályai szerint történő vételi és eladási
árak révén. Az Árjegyző kötelezettségeit a [Megfelelő szabályozott piac(ok
vagy egyenértékű piac(ok) beillesztése] által szervezett és irányított piacok
szabályai illetve az ilyen szabályokhoz kapcsolódó vonatkozó utasítások
határozzák meg. [Az Árjegyző vállalja továbbá, hogy szokásos piaci
feltételek esetén a vételi és az eladási árak közt [százalékérték
beillesztendő]%-nál nem alkalmaz nagyobb árrést.]]

C.15

A mögöttes
eszközök
hatása az
értékpapírok
értékére

[1. típusú termék: Diszkont Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.

10

A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. A Diszkont Értékpapíroknak a kibocsátáskori
ára alacsonyabb, mint a Mögöttes Eszköz aktuális árának és a (Végleges
Feltételekben meghatározott) [Aránynak] [Aránytényezőnek] a szorzata
[[valutaárfolyamot][két valutaárfolyamot] alkalmazva]. Ezért az alacsonyabb
árért cserébe a befektető az Értékpapír futamideje alatt a Mögöttes Eszköz
teljesítményéből csak a (Végleges Feltételekben meghatározott) Maximális
Összeg mértékéig részesül.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
[Fizikai formában át nem adott Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok az R (végső) és az Arány szorzatának megfelelő
Visszaváltási Összeg kifizetésével kerülnek visszaváltásra. A Visszaváltási
Összeg azonban nem lehet magasabb a Maximális Összegnél.]
[Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén
a következők érvényesek:
Ha az R (végső) a (Végleges Feltételekben meghatározott) Felső
Határértékkel egyenlő vagy annál magasabb, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik. Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg a
Maximális Összegnek felel meg.
Ha az R (végső) alacsonyabb a Felső Határértéknél, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy (a Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő
Készpénz Összeg kifizetésével.]
[2. típusú termék: Bónusz Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. Azonban a kifizetés legalább a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Bónusz Összegnek felel meg, feltéve, hogy
nem következett be Korlátozó Esemény.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [az adott (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
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Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely összeg [az R (végső) és a (Végleges
Feltételekben
meghatározott)
[Arány]
[Aránytényező]
szorzata
[[valutaárfolyamot][két valutaárfolyamot] alkalmazva]] [a Névleges Összeg
és az R (végső) szorzata osztva [a Kötéskori Árral] [az R (induló) összegével]
(a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint)]. A Visszaváltási Összeg
nem alacsonyabb, mint a Bónusz Összeg.
Ha Korlátozó Esemény következett be, a visszaváltás [a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy (a Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő
Készpénz Összeg kifizetésével.] [a Visszaváltási Összeg kifizetésével
történik, amely [az R (végső) és az Arány szorzata.] [a Névleges Összeg és az
R (végső) szorzata osztva [a Kötéskori Árral] [az R (induló) összegével].]
[3. típusú termék: Bónusz Cap Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. A kifizetett összeg azonban legalább a
(Végleges Feltételekben meghatározott) Bónusz Összegnek felel meg,
amennyiben nem következett be Korlátozó Esemény. A kifizetett összeg
azonban semmiképp nem magasabb, mint a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Maximális Összeg.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [az adott (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozó Esemény [vagy ha bekövetkezett Korlátozó
Esemény, és az R (végső) a (Végleges Feltételekben meghatározott) Felső
Korlátértékkel egyenlő vagy annál magasabb], a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely összeg [az R (végső) és a (Végleges
Feltételekben
meghatározott)
[Arány]
[Aránytényező]
szorzata
[[valutaárfolyamot][két valutaárfolyamot] alkalmazva]] [a Névleges Összeg
és az R (végső) szorzata osztva [a Kötéskori Árral] [az R (induló) összegével]
(a Végleges Feltételekben meghatározottak szerint)]. Ebben az esetben a
Visszaváltási Összeg nem alacsonyabb, mint a Bónusz Összeg, és nem
magasabb, mint a Maximális Összeg.] [a Maximális Összegnek felel meg.]
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[Ha Korlátozó Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási Összeg
kifizetésével történik, amely [az R (végső) és az Arány szorzata
[[valutaárfolyam][két valutaárfolyam] alkalmazásával].] [a Névleges Összeg
és az R (végső) szorzata osztva [a Kötéskori Árral] [az R (induló) összegével]
(a
Végleges
Feltételekben
meghatározottak
szerint)
[és
[valutaárfolyamot][két valutaárfolyamot] alkalmazva].] Ebben az esetben a
Visszaváltási Összeg nem magasabb, mint a Maximális Összeg.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) alacsonyabb, mint a
Felső Határérték, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből az Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével.]]
[4. típusú termék: Fordított Bónusz Cap Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
csökken, az Értékpapírok értéke rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye, és fordított irányban változik, mint a
Referenciaár értéke. Azonban a kifizetett összeg legalább a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Bónusz Összegnek felel meg, amennyiben nem
következett be Korlátozó Esemény. A kifizetett összeg nem magasabb a
(Végleges Feltételekben meghatározott) Maximális Összegnél.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy annál magasabb] [az adott
(Végleges Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon
bármely Referenciaár magasabb, mint a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátérték].
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Az Értékpapírok visszaváltása a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik.
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a Visszaváltási Összeg
[Maximális Összeg] [a (Végleges Feltételekben meghatározott) Fordított
Összeg mínusz (az R (végső) és a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Arány szorzata, azonban a Visszaváltási Összeg a Bónusz Összegnél nem
alacsonyabb, és a Maximális Összegnél nem magasabb.] [a Névleges Összeg
szorozva a (1) (Végleges Feltételekben meghatározott) Fordított Szint és (2)
az R (végső) és az (a Végleges Feltételekben meghatározott) R (induló)
hányadosának különbözetével, azonban a Visszaváltási Összeg a Bónusz
Összegnél nem alacsonyabb, és a Maximális Összegnél nem magasabb].
Ha Korlátozó Esemény következett be, a Visszaváltási Összeg [a Fordított
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Összeg mínusz az R (végső) és az Arány szorzata, azonban a Visszaváltási
Összeg nullánál nem alacsonyabb, és a Maximális Összegnél nem
magasabb.] [a Névleges Összeg szorozva a (1) Fordított Szint és (2) az R
(végső) és az R (induló) hányadosának különbözetével, azonban a
Visszaváltási Összeg nullánál nem alacsonyabb, és a Maximális Összegnél
nem magasabb.]]
[5. típusú termék: "Top" Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) az R
(végső) összegének függvénye. A (Végleges Feltételekben meghatározott)
Maximális Összeg abban az esetben kerül kifizetésre, ha az R (végső)
összege a (Végleges Feltételekben meghatározott) R (induló) összegével
egyenlő vagy attól magasabb.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha R (végső) összege az R (induló) összegével egyenlő vagy attól magasabb,
a Visszaváltás a Maximális Összeg kifizetésével történik.
Ha R (végső) összege) az R (induló) összegénél alacsonyabb, a visszaváltás
[a Mögöttes Eszközökből a (Végleges Feltételekben meghatározott) Arány
szerint meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével.] [a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely a
Névleges Összeg szorozva R (végső) összegével és osztva R (induló)
összegével].]
[6. típusú termék: Zártvégű Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
Az Értékpapír-tulajdonos Visszaváltási Jogának a Visszaváltási Napon való
gyakorlásával vagy a Kibocsátó Rendes Visszahívási Jogának a megfelelő
Visszahívási Napon való gyakorlásával történő visszaváltás, vagy,
amennyiben e jogok egyikét sem gyakorolták, a Lejárati Napon történő
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Vonatkozó Referenciaár
függvénye.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Visszaváltás
A Visszaváltási Összeg a Vonatkozó Referenciaár és a (Végleges
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Feltételekben meghatározott) Arány szorzatának megfelelő, a Meghatározott
Pénznemben kifejezett összeg.
[A Vonatkozó Referenciaárat csökkenti ([minden esetben] a Végleges
Feltételekben meghatározott) [Quanto Díj][,] [és/vagy]] [Kezelési Díj][,]
[és/vagy] [Short Értékesítési Díj][,] [és/vagy] [Index Kalkulációs Díj].]
A Visszaváltási Összeg semmiképpen nem lehet nullánál alacsonyabb.]
[Amennyiben Zártvégű Értékpapírokhoz Mögöttes Eszközként olyan index
kapcsolódik, amelyre vonatkozóan a Termék- és mögöttes eszközadatok című
B rész 2. §-ában található vonatkozó táblázatban az "Index típusa" oszlopban
"Kifizetési Index" került meghatározásra, a következők érvényesek:
Osztalékösszeg
A Mögöttes Eszközként egy kifizetési indexhez kapcsolt Értékpapírok után
az Értékpapír-tulajdonosok részére az egyes Osztalékfizetési Napokon
Osztalékösszeg is fizetendő lehet. Az Osztalékösszegnek az egyes
Osztalékfizetési Napokon történő kifizetése a Mögöttes Eszköz (Végleges
Feltételekben
meghatározott)
Osztalékértékének
függvénye.
Az
"Osztalékösszeg" a Mögöttes Eszköz adott (Végleges Feltételekben
meghatározott) Osztalék-periódusbani Osztalékértéke és az Arány
szorzatának felel meg.]
[7. típusú termék: Zártvégű Tőkeáttételes Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken. A
Mögöttes Eszköz egy tőkeáttételi mutató, vagyis egy a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Referenciaindex teljesítményét követő mutató,
amely aránytalanul alapul egy (konstans) (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Tőkeáttételi Tényezőn. Az Értékpapír-tulajdonosok ezért a
Referenciaindex pozitív vagy negatív teljesítményéből is aránytalanul
részesülnek.
Az Értékpapír-tulajdonos Visszaváltási Jogának a Visszaváltási Napon való
gyakorlásával vagy a Kibocsátó Rendes Visszahívási Jogának a megfelelő
Visszahívási Napon való gyakorlásával történő visszaváltás, vagy,
amennyiben e jogok egyikét sem gyakorolták, a Lejárati Napon történő
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Vonatkozó Referenciaár
függvénye.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
Visszaváltás
A Visszaváltási Összeg a Vonatkozó Referenciaár és az Arány szorzatának
megfelelő, a Meghatározott Pénznemben kifejezett összeg. Az Arány az Első
Kereskedési Napon (a Végleges Feltételekben meghatározott) Arány (induló)
összeg. Az Első Kereskedési Napot követő egyes (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Kiigazítási Napokon kerül sor az Aránynak a (Végleges
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Feltételekben meghatározott) Arány-kiigazítási Tényező segítségével történő
kiigazítására.
A Visszaváltási Összeg semmiképpen nem lehet nullánál alacsonyabb.]
[8. típusú termék: Nyíltvégű Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz
teljesítményét tükrözik, és biztosítják az Értékpapír-tulajdonos számára a
Mögöttes Eszköz pozitív és negatív teljesítményéből való részesedést az
Értékpapírok futamideje alatt. Általában ha a Mögöttes Eszköz ára
emelkedik, az Értékpapír ára is emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz ára
csökken, az Értékpapír ára is rendszerint csökken.
Visszaváltás
Az Értékpapíroknak az Értékpapír-tulajdonos Visszaváltási Jogának a
gyakorlásával vagy a Kibocsátó Rendes Visszahívási Jogának a
gyakorlásával történő visszaváltása a (C.19 pontban meghatározott)
Vonatkozó Referenciaáron történik.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik valutafedezeti elem (Compo).]
A Visszaváltási Összeg egy a Meghatározott Pénznemben kifejezett összeg,
amely a Vonatkozó Referenciaár szorozva [a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Aktuális Részesedési Tényezővel és] a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Aránnyal a vonatkozó (a Végleges
Feltételekben rögzített) Valutaárfolyamot alkalmazva [a Mögöttes
Pénznemnek a Meghatározott Pénznemre történő] [a Meghatározott
Pénznemnek a Mögöttes Pénznemre történő] átváltására.
[A Vonatkozó Referenciaár [(Végleges Feltételekben meghatározott)
Aktuális Részesedési Tényezővel felszorzott] összegéből levonásra kerül a
[Quanto Díj][,] [és/vagy] [a Kezelési Díj][,] [és/vagy] [a Short Értékesítési
Díj][,] [és/vagy] [az Indexszámítási Díj] [és/vagy] [az Árfolyamelmozdulásból eredő kockázati (Gap Risk) Díj] ([minden esetben] a Végleges
Feltételekben rögzítettek szerint).]
A Visszaváltási Összeg semmiképpen nem lehet nullánál alacsonyabb.]
[Amennyiben az Értékpapírokhoz Mögöttes Eszközként olyan index
kapcsolódik, amelyre vonatkozóan a Termék- és Mögöttes Eszközadatok című
B rész 2. §-ában található vonatkozó táblázatban az "Index típusa" oszlopban
"Kifizetési Index" került meghatározásra, a következők érvényesek:
Osztalékösszeg
Az Osztalékösszegnek az egyes Osztalékfizetési Napokon történő kifizetése a
Mögöttes Eszköz (Végleges Feltételekben meghatározott) Osztalékértékének
függvénye. Az "Osztalékösszeg" a Mögöttes Eszköz adott (Végleges
Feltételekben meghatározott) Osztalék-periódusbani Osztalékértéke és az
Arány szorzatának felel meg.]]
[9. típusú termék: Expressz Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
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emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korai Visszaváltási Összegen (k) történő automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozó Esemény nem
következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai Lejárati
Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő Korai
Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb
az adott (C.16 pontban meghatározott) Megfigyelési Napon (k).
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Lejárati
Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozó Esemény [vagy bekövetkezett Korlátozó
Esemény és az R (végső) összege (a Végleges Feltételekben meghatározott)
[a Kötéskori Árral] [R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb, a
visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely:


a (Végleges Feltételekben meghatározott) Maximális Összegnek felel
meg, amennyiben Végső Visszaváltási Esemény következett be vagy
 a (Végleges Feltételekben meghatározott) Végső Visszaváltási
Összegnek felel meg, amennyiben nem következett be Végső
Visszaváltási Esemény.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [az adott (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].
A Végső Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a Végső Megfigyelési
Napon a Végső Visszaváltási Szinttel egyenlő vagy annál magasabb.
[Ha Korlátozó Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási Összeg
kifizetésével történik, amely a Névleges Összeg szorozva R (végső)
összegével és osztva [a Kötéskori Árral] [R (induló) összegével], azonban a
Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névleges Összegnél.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötéskori
Árral] [R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb, a visszaváltás a
Névleges Összegnek megfelelő Visszaváltási Összeg kifizetésével történik.
Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötéskori
Árnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
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Eszközökből a (Végeleges Feltételekben meghatározott) Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével.]]
[10. típusú termék: Expressz Plusz Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) függvénye. Emellett bizonyos körülmények közt lehetséges az
Értékpapíroknak a (Végleges Feltételekben meghatározott) Korai
Visszaváltási Összegen (k) történő automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozó Esemény nem
következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai Lejárati
Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő Korai
Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb
az adott (C.16 pontban meghatározott) Megfigyelési Napon (k).
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Lejárati
Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Maximális Összegnek felel meg.
Ha Korlátozó Esemény következett be [és (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összege (a Végleges Feltételekben meghatározott) [Kötéskori Árral]
[R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás a
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, [amely a Névleges Összeg
szorozva R (végső) összegével és osztva [a Kötéskori Árral] [R (induló)
összegével]. A Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névleges Összegnél.]
[a Névleges Összegnek felel meg.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötéskori
Árnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből a (Végleges Feltételekben meghatározott) Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével.]
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
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meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [bármely (a Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].]
[11. típusú termék: További Összeges Expressz Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. Emellett, ha További Összeg Kifizetési
Esemény következett be, az Értékpapírok (a Végleges Feltételekben
meghatározott) egyes További Összeg Kifizetési Napokon (k) További
Összeg (k) fizetését biztosítják. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korai Visszaváltási Összegen (k) történő automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
További Összeg (k)
A További Összeg (k) kifizetése a További Összeg Kifizetési Esemény
bekövetkezésének függvénye.
További Összeg Kifizetési Esemény az, ha az adott Megfigyelési Napon (k) a
Referenciaár a (Végleges Feltételekben meghatározott) vonatkozó További
Összeg Kifizetési Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb.
[•

Ha További Összeg Kifizetési Esemény következett be a Megfigyelési
Napon (k) [és nem következett be Korlátozó Esemény], a vonatkozó
További Összeg (k) kifizetése a megfelelő További Összeg Kifizetési
Napon (k) történik levonva a korábbi További Összeg Kifizetési
Napokon (k) már kifizetett További Összegek (k) teljes összegét.]

[•

Ha További Összeg Kifizetési Esemény következett be a Megfigyelési
Napon (k) [és nem következett be Korlátozó Esemény], a vonatkozó
További Összeg (k) kifizetése a megfelelő További Összeg Kifizetési
Napon (k) történik.]

•

Ha nem következett be További Összeg Kifizetési Esemény egy
Megfigyelési Napon (k), akkor a kapcsolódó További Összeg
Kifizetési Napon (k) nem kerül sor További Összeg (k) kifizetésére.

[Ha Korlátozó Esemény következett be, akkor az ezt követő További Összeg
Kifizetési Napok (k) egyikén sem történik További Összeg (k) kifizetés.]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozó Esemény nem
következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai Lejárati
Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő Korai
Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a (Végleges Feltételekben
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meghatározott) Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb
az adott (C.16 pontban meghatározott) Megfigyelési Napon (k).
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Lejárati
Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Maximális Összegnek felel meg.
Ha Korlátozó Esemény következett be [és R (végső) összege (a Végleges
Feltételekben meghatározott) [Kötéskori Árral] [R (induló) összegével]
egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás a Visszaváltási Összeg
kifizetésével történik, [amely megfelel a Névleges Összeg szorozva R
(végső) összegével és osztva [a Kötéskori Árral] [R (induló) összegével]. A
Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névleges Összegnél.] [a Névleges
Összegnek felel meg.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötéskori
Árnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből a (Végleges Feltételekben meghatározott) Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével.]
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [bármely (a Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].]
[12. típusú termék: Fordított Átváltható Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok futamidejük alatt kamatoznak.] Ha (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összege a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Kötéskori Árral egyenlő vagy annál magasabb, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névleges Összegnek felel meg.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha R (végső) összege a Kötéskori Árral egyenlő vagy annál magasabb, a
visszaváltásra a Névleges Összegnek megfelelő Visszaváltási Összegnek a
Meghatározott Pénznemben történő kifizetésével kerül sor.
Ha R (végső) összege alacsonyabb a Kötéskori Árnál, a visszaváltás [a
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely a Névleges Összeg
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szorozva R (végső) összegével és osztva a Kötéskori Árral] [a Mögöttes
Eszközökből a (Végleges Feltételekben meghatározott) Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy (a
Végleges Feltételekben meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg
kifizetésével].]
[13. típusú termék: Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok (C.8 pontban meghatározott) futamidejük alatt
kamatoznak.] Ha nem következik be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a
Lejárati Napon történik a Visszaváltási Összeg kifizetésével, amely a
Névleges Összegnek felel meg. Ha Korlátozó Esemény következik be, a
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Végső Megfigyelési Napon
érvényes Referenciaár függvénye lesz.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [bármely (a Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a Névleges
Összegnek megfelelő Visszaváltási Összeg Meghatározott Pénznemben
történő kifizetésével történik.
Ha Korlátozó Esemény következett be [és R (végső) összege a Kötéskori
Árral egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás [a Visszaváltási Összeg
kifizetésével történik, amely a Névleges Összeg szorozva R (végső)
összegével és osztva a Kötéskori Árral, azonban a Visszaváltási Összeg nem
magasabb a Névleges Összegnél.] [a Névleges Összegnek megfelelő
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege a Kötéskori
Árnál alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből a (Végeleges
Feltételekben meghatározott) Arány szerint meghatározott mennyiség
átadásával történik, és adott esetben egy (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg kifizetésével.]]
[14. típusú termék: Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
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Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok (C.8 pontban meghatározott) futamidejük alatt
kamatoznak.] Ha nem következik be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a
Lejárati Napon történik a Visszaváltási Összeg kifizetésével, amely a
Névleges Összegnek felel meg. Ha Korlátozó Esemény következik be, a
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Végső Megfigyelési Napon
érvényes Referenciaár függvénye lesz. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a Névleges Összegnek megfelelő (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátértékkel egyenlő vagy az alatti] [bármely (a Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon bármely
Referenciaár alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott)
Korlátérték].
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozó Esemény nem
következett be], az Expressz Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai
Lejárati Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő Korai
Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb
az adott (C.16 pontban meghatározott) Megfigyelési Napon (k).
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Lejárati
Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a Névleges
Összegnek megfelelő Visszaváltási Összeg Meghatározott Pénznemben
történő kifizetésével történik.
Ha Korlátozó Esemény következett be [és R (végső) összege a Kötéskori
Árral egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás [a Visszaváltási Összeg
kifizetésével történik, amely a Névleges Összeg szorozva R (végső)
összegével és osztva a Kötéskori Árral, azonban a Visszaváltási Összeg nem
magasabb a Névleges Összegnél.] [a Névleges Összegnek megfelelő
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és az R (végső) összege a Kötéskori
Árnál alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből a (Végeleges
Feltételekben meghatározott) Arány szerint meghatározott mennyiség
átadásával történik, és adott esetben egy (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg kifizetésével.]]
[15. típusú termék: Készpénzben Elszámolható Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
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Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől. Ha a Mögöttes Eszköz értéke
emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes
Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Lejárati Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban meghatározott) R
(végső) összegének függvénye. [Emellett, ha További Összeg Kifizetési
Esemény következett be, az Értékpapírok (a Végleges Feltételekben
meghatározott) egyes További Összeg Kifizetési Napokon (k) További
Összeg (k) fizetését biztosítják.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
További Összeg (k)
A További Összeg (k) kifizetése a További Összeg Kifizetési Esemény [és
egy Korlátozó Esemény] bekövetkezésének függvénye.
További Összeg Kifizetési Esemény az, ha az adott Megfigyelési Napon (k) a
Referenciaár a (Végleges Feltételekben meghatározott) vonatkozó További
Összeg Kifizetési Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb.
[•

Ha További Összeg Kifizetési Esemény következett be a Megfigyelési
Napon (k), a vonatkozó További Összeg (k) kifizetése a megfelelő
További Összeg Kifizetési Napon (k) történik levonva a korábbi
További Összeg Kifizetési Napokon (k) már kifizetett További
Összegek (k) teljes összegét.]

[•

Ha További Összeg Kifizetési Esemény következett be a Megfigyelési
Napon (k) [és nem következett be Korlátozó Esemény a Megfigyelési
Napon (k) vagy azt megelőzően], a vonatkozó További Összeg (k)
kifizetése a megfelelő További Összeg Kifizetési Napon (k) történik.]

•

Ha nem következett be További Összeg Kifizetési Esemény a
vonatkozó Megfigyelési Napon (k), akkor a kapcsolódó További
Összeg Kifizetési Napon (k) nem kerül sor További Összeg (k)
kifizetésére.

[Ha Korlátozó Esemény következett be egy Megfigyelési Napon (k) vagy azt
megelőzően, akkor e naptól kezdődően a További Összeg Kifizetési Napok
(k) egyikén sem történik További Összeg (k) kifizetés.]
Lejárati Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozó Esemény, a visszaváltás a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Maximális Összegnek megfelelő Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik.
Ha Korlátozó Esemény következett be [és R (végső) összege a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Kötéskori Árral egyenlő vagy annál magasabb]
a visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely [a
Névleges Összeg szorozva R (végső) összegével és osztva a Kötéskori Árral.
A Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névleges Összegnél.] [a Névleges
Összegnek felel meg.]
[Ha Korlátozó Esemény következett be, és R (végső) összege alacsonyabb a
Kötéskori Árnál, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Arány szerint meghatározott mennyiség
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átadásával történik, és adott esetben egy (a Végleges Feltételekben
meghatározott) Kiegészítő Készpénz Összeg kifizetésével.]
Korlátozó Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a (Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Időszak során a
Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Korlátérték[kel egyenlő vagy az] alatti] [bármely (a Végleges
Feltételekben meghatározott) Korlátozás Megfigyelési Napon a Referenciaár
alacsonyabb, mint a (Végleges Feltételekben meghatározott) Korlátérték].
C.16

C.17

A derivatív
értékpapírok
lejárata vagy
lejárati napja –
a joggyakorlási
nap vagy
végső
referencianap

A ["Végső Megfigyelési Napot"] [,] [és] a "Lejárati Napot" [, az "Első
Visszaváltási Napot", az "Első Visszahívási Napot"] [, a megfelelő
"Megfigyelési Napok (k)" és a "Korai Lejárati Nap (k)"] a jelen
összefoglaló Mellékletében található táblázat határozza meg.]

Az
értékpapírok
elszámolási
folyamata

Minden kifizetést [és/vagy Mögöttes Eszköz átadást] a(z) [Beillesztendő] (az
"Elsődleges Fizető Ügynök") részére kell teljesíteni. Az Elsődleges Fizető
Ügynök az esedékes összegeket [és/vagy az átadandó Mögöttes Eszközöket]
az Elszámoló Rendszerben teljesíti a letéteményes bank megfelelő számláin
történő jóváírás céljából az Értékpapír-tulajdonosoknak történő átutalásra.

["Megfigyelési Nap": az egyes Visszaváltási Napokat és egyes Visszahívási
Napokat [valamint a Lejárati Napot] megelőző [ötödik]1 [hatodik]2 Banki
Munkanap.
"Visszahívási Nap": minden év [hónap(ok) beillesztése] hónapjának utolsó
Banki Munkanapja kezdve a (jelen Összefoglaló Mellékletében található
táblázatban meghatározott) Első Visszahívási Nappal.
"Visszaváltási Nap": minden év [hónap(ok) beillesztése] hónapjának utolsó
Banki Munkanapja kezdve a (jelen Összefoglaló Mellékletében található
táblázatban meghatározott) Első Visszaváltási Nappal.]

Az Elszámoló Rendszerbe történő kifizetéssel [és átadással] a Kibocsátó az
adott fizetés [és átadás] összegének erejéig mentesül az Értékpapírok szerinti
kötelezettségei alól.
"Elszámoló Rendszer": [Beillesztendő].
C.18

Derivatív
értékpapírok
hozama

[Készpénzben elszámolható Értékpapírok esetén beillesztendő:
A Visszaváltási Összeg kifizetése [azon Visszaváltási Napon, amelyre
vonatkozóan az Értékpapír-tulajdonos gyakorolja Visszaváltási Jogát vagy
azon a Visszahívási Napon, amelyre vonatkozóan a Kibocsátó Rendes
Visszahívási Jogát gyakorolja] [vagy] [a Lejárati Napon] [az adott esetnek
megfelelően].]
[Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén
a következők érvényesek:
A Visszaváltási Összeg kifizetése a Lejárati Napon vagy a Mögöttes Eszköz
(és adott esetben a Kiegészítő Készpénz Összeg) átadása az adott Lejárati
Naptól számított öt Banki Munkanapon belül.]

1
2

Nem-Quanto Zártvégű vagy nem-Quanto Nyíltvégű Értékpapírok és Quanto Zártvégű vagy Quanto Nyíltvégű
Értékpapírok esetén.
Compo Zártvégű és Compo Nyíltvégű Értékpapírok esetén.
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[Automatikus korai visszaváltással működő Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
vagy a megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetése az adott Korai
Lejárati Napon (k).]
C.19

A mögöttes
eszközre
vonatkozó
joggyakorlási
ár vagy végső
hivatkozási ár

[A végső Referenciaár megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
"R (végső)": a (jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaár a Végső Megfigyelési Napon.]
[A végső átlag megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
"R (végső)": a (jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaárak egyenlően súlyozott átlaga, amelyet a Végső
Megfigyelési Napon határoznak meg.
[A(z) [optimista] [pesszimista] megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
"R (végső)": a (jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) [legmagasabb] [legalacsonyabb] Referenciaár [az egyes
Végső Megfigyelési Napokon] [az egyes [Megfelelő Dátum(ok)
beillesztendők] a(z) [Optimista] [Pesszimista] Időszak Első Napja (e napot is
beleértve) és a Végső Megfigyelési Nap között (e napot is beleértve).]
[Zártvégű (Tőkeáttételes) Értékpapíroknál és Nyíltvégű Értékpapíroknál a
következők érvényesek:
"Vonatkozó Referenciaár": a (jelen összefoglaló Mellékletében található
táblázatban meghatározott) Referenciaár a megfelelő Visszaváltási Napot
vagy adott esetben a megfelelő Visszahívási Napot [vagy a Lejárati Napot]
közvetlenül megelőző Megfigyelési Napon.]

C.20 A mögöttes
eszköz típusa
és a mögöttes
eszközre
vonatkozó
tájékoztatás
elérhetősége
D.
D.2

A Mögöttes Eszközt megtestesítő [részvény] [letéti jegy] [index] [áru]
[határidős ügylet] a jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
kerül meghatározásra. A Mögöttes Eszköz múltbeli és jövőbeli
teljesítményére és volatilitására vonatkozó további információ a jelen
összefoglaló Mellékletében található táblázatban megjelölt Weboldalon
(illetve azok bármely utód-weboldalán) található.

KOCKÁZATOK
A kibocsátóra
jellemző fő
kockázatokra
vonatkozó
lényeges
információk

A potenciális befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az alább
felsorolt kockázati tényezők bármelyikének bekövetkezése esetén az
értékpapírok értéke csökkenhet, amely akár a befektetésük teljes elvesztését is
jelentheti.
 Makrogazdasági kockázat
A makrogazdasági fejlődés és/vagy a pénzügyi piacok romlásából és a
geopolitikai bizonytalanságokból adódó kockázatok.
 Rendszerkockázat
A pénzügyi rendszer vagy annak egyes részei zavaraiból vagy funkcionális
összeomlásából eredő kockázatok.
 Hitelkockázat
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(i) A szerződő fél (kölcsönvevő, ügyfél, Kibocsátó vagy ország)
hitelbesorolásának változásából eredő kockázatok; (ii) az általános gazdasági
helyzet romlásából és a hitelek iránti igényre illetve a HVB Csoport
kölcsönvevőinek fizetőképességére gyakorolt hatásokból eredő kockázatok;
(iii) a hitelek mögötti biztosítékok értékének csökkenéséből eredő
kockázatok; (iv) a derivatív/kereskedési tevékenységből eredő kockázatok;
(v) a csoporton belüli hitel kitettségekből eredő kockázatok; (vi) a szuverén
kitettségekből és a közszféra kitettségeiből eredő kockázatok.
 Piaci kockázat
(i) A kereskedési könyvet és a banki könyvet érintő, a piaci feltétek
romlásából eredő kockázatok; (ii) kamatláb- és külföldi valuta kockázatok.
 Likviditási kockázat
(i) Annak kockázata, hogy a bank nem lesz képes fizetési kötelezettségeit
azok esedékességekor teljeskörűen teljesíteni; (ii) a likviditás beszerzéséhez
kapcsolódó kockázatok; (iii) a csoporton belüli likviditás áthelyezésből eredő
kockázatok; (iv) piaci likviditási kockázat.
 Működési kockázat
(i) Hibás folyamatokból vagy rendszerekből, emberi hibából vagy külső
eseményekből eredő veszteségek kockázata; (ii) IT kockázatok; (iii) csalás
kockázata; (iv) jogi és adózási kockázatok; (v) törvényi megfelelési kockázat.
 Üzleti kockázatok
Az üzleti tevékenység volumenében és/vagy marzsában bekövetkező váratlan
negatív változásokból eredő veszteségek kockázata.
 Ingatlankockázat
A HVB Csoport ingatlan-portfoliójának valós értékében bekövetkező
változásokból eredő veszteségek kockázata.
 Pénzügyi befektetési kockázat
A HVB Csoport befektetési portfoliója értékcsökkenésének kockázata.
 Hírnév kockázat
A bank megváltozott megítélésére az érintett felek által adott negatív reakció
által kiváltott negatív eredményhatás kockázata.
 Stratégiai kockázat
(i) Abból eredő kockázat, hogy a vezetés lassan ismer fel a bankszektorban
jelentkező lényeges változásokat, vagy az ilyen tendenciákra vonatkozóan
téves következtetésekre jut; (ii) a HVB Csoport üzleti modelljének stratégiai
orientációjából eredő kockázatok; (iii) a banki piac konszolidációjából eredő
kockázatok; (iv) a német pénzügyi szektor változó versenyfeltételeiből eredő
kockázatok; (v) a HVB minősítésének változásából eredő kockázatok.
 Szabályozási kockázat
(i) A HVB Csoport szabályozási és törvényi környezetének változásaiból
eredő kockázatok; (ii) az esetleges szanálási intézkedésekhez vagy
átszervezéshez kapcsolódó kockázatok.
 Nyugdíjkockázat
Annak kockázata, hogy a vállalt nyugdíjkötelezettségek teljesítése érdekében
a nyugdíj szolgáltatónak további tőkét kell bevonnia.
 Kiszervezett tevékenységekből eredő kockázatok
Keresztkockázat, amely a következő kockázatfajtákat érinti különösen:
működési kockázat, hírnév kockázat, stratégiai kockázat, üzleti kockázat,
hitelkockázat, piaci kockázat és likviditási kockázat.
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 A kockázat és a hasznok koncentrációjából eredő kockázatok
A kockázat és a hasznok koncentrációjából eredő kockázatok növekvő
potenciális veszteségeket vetnek fel, és üzletstratégiai kockázatot jelentenek a
Bank számára.
 A HVB Csoportra vonatkozó stresszteszt előírásokból eredő kockázatok
A HVB Csoport üzleti teljesítményére negatív hatással lehet a HVB, a HVB
Csoport, az UniCredit S.p.A. vagy a velük ületi kapcsolatban álló pénzügyi
intézmények valamelyikének gyenge stresszteszt eredménye.
 Nem megfelelő kockázatmérési modellekből eredő kockázatok
Elképzelhető, hogy a HVB és a HVB Csoport belső modelljeit a szabályozó
hatóságok vizsgálat vagy ellenőrzés nyomán nem megfelelőnek minősítik,
vagy, hogy azok a fennálló kockázatokat alábecsülhetik.
 Nem azonosított/váratlan kockázatok
A HVB és a HVB Csoport a jelenleg használt kockázatkezelési módszerekkel
számítottaknál jelentősebb veszteségeket vagy olyan veszteségeket
szenvedhet el, amelyeket korábban egyáltalán nem vett figyelembe a
számítások során.
D.6

Az
értékpapírokra
jellemző fő
kockázatokra
vonatkozó
lényeges
információk

A Kibocsátó véleménye szerint az Értékpapír-tulajdonosra vonatkozóan az
alábbiakban bemutatott fő kockázatok érinthetik hátrányosan az Értékpapírok
értékét és/vagy az Értékpapírok alapján fizetendő összegeket (ideértve az
átadandó Mögöttes Eszközök mennyiségét illetve alkotóelemeit) és/vagy az
Értékpapír-tulajdonosok azon képességét, hogy az Értékpapírokat azok
lejárata előtt ésszerű áron értékesíteni tudják.
 Érdekellentét lehetősége
Az (E.4 pontban meghatározott) érdekellentét kockázata annak lehetőségéhez
kapcsolódik, hogy a Kibocsátó, a forgalmazók vagy ezek bármelyik kapcsolt
vállalkozása bizonyos funkciók vagy tranzakciók kapcsán olyan érdekekkel
rendelkezik, amelyek hátrányosan befolyásolhatják, vagy figyelmen kívül
hagyhatják az Értékpapír-tulajdonosok érdekeit.
 Az Értékpapírokhoz kapcsolódó fő kockázatok
A piachoz kapcsolódó fő kockázatok
Bizonyos körülmények esetén lehetséges, hogy az Értékpapír-tulajdonos az
Értékpapírokat azok visszaváltása előtt egyáltalán nem tudja eladni, vagy
nem tudja megfelelő áron eladni.
Az Értékpapírok piaci értékére hatással van a Kibocsátó hitelképessége és
számos egyéb tényező is (pl. árfolyamok, aktuális kamatlábak és hozamok,
hasonló értékpapírok piaca, az általános gazdasági, politikai és ciklikus
feltételek, az Értékpapírok eladhatósága és a Mögöttes Eszközökhöz
kapcsolódó tényezők), és az a Névleges Összegnél vagy a Vételi Árnál
lényegesen alacsonyabb is lehet.
Az Értékpapír-tulajdonosok semmikor nem támaszkodhatnak arra, hogy az
Értékpapírokból eredő árkockázatot kellő mértékben fedezni tudják.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó általános jellegű fő kockázatok
Előfordulhat, hogy a Kibocsátó részben vagy teljes egészében nem tudja az
Értékpapírokból eredő kötelezettségeit teljesíteni pl. a Kibocsátó állami vagy
szabályozói hatósági beavatkozásából eredő fizetésképtelensége esetén. Az
ilyen kockázat ellen a betéteseket védő vagy hasonló kártérítési alapok nem
biztosítanak védelmet.
Az Értékpapírokba történő befektetés a potenciális befektető számára
törvénytelen vagy előnytelen lehet, illetve a potenciális befektető tudását,
tapasztalatát és pénzügyi igényeit tekintve lehet, hogy nem megfelelő. Az
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Értékpapírokba történő befektetés valós hozama lecsökkenhet, lehet nulla,
vagy akár negatív is (pl. az Értékpapírok vételéhez, tartásához és eladásához
kapcsolódó járulékos költségek, jövőbeli pénzromlás (infláció) vagy
adóhatások miatt). A visszaváltási összeg lehet a Kibocsátási Árnál vagy az
adott vételi árnál alacsonyabb, és bizonyos körülmények között
kamatfizetésre illetve a folyamatos kifizetésekre sem kerül sor.
Előfordulhat, hogy az Értékpapírokból származó haszon nem fedezi az
Értékpapírok vételét finanszírozó hitel kamatait vagy tőketörlesztését, és
további tőkebevonásra lehet szükség.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó a Mögöttes Eszközökhöz köthető
kockázatok
A Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei által az Értékpapírok piaci értékére
gyakorolt hatásból eredő kockázatok
Az Értékpapírok piaci értéke és az Értékpapírok alapján fizetendő összegek
nagymértékben függnek a Mögöttes Eszköz árától. A Mögöttes Eszköz
illetve alkotóelemei árának jövőbeli alakulása nem előrejelezhető. Emellett
az Értékpapírok piaci értékét számos a Mögöttes Eszközhöz kapcsolódó
tényező is befolyásolja.
Abból eredő kockázat, hogy a Mögöttes Eszköz illetve alkotóelemeinek
megfigyelése meghatározott napokon, időpontokban vagy időszakokban
történik
Abból adódóan, hogy a Mögöttes Eszköz illetve alkotóelemeinek
megfigyelése meghatározott napokon, időpontokban vagy időszakokban
történik, az Értékpapírok alapján fizetendő összegek lényegesen
alacsonyabbak lehetnek annál, mint amit a Mögöttes Eszköz vagy
alkotóelemei ára esetlegesen jelez.
A nyíltvégű struktúrából eredő kockázatok
Az Értékpapírok kibocsáthatók határozott futamidő nélkül. Ebben az esetben
az Értékpapír-tulajdonosok nem követelhetnek visszafizetést mindaddig,
amíg a Kibocsátó Rendes Visszahívási Jogát nem gyakorolja, vagy az
Értékpapír-tulajdonos nem gyakorolja Visszaváltási Jogát.
A feltételhez kötött minimális kifizetésből eredő kockázat
Amennyiben a visszaváltáshoz kapcsolódóan feltételhez kötött minimális
kifizetés kerül meghatározásra, az Értékpapír-tulajdonos a befektetett összeg
jelentős részét vagy akár egészét is elveszítheti, ha a Mögöttes Eszköz vagy
alkotóelemei ára az Értékpapír-tulajdonos számára kedvezőtlenül alakul,
vagy ha az Értékpapírokat azok lejárata előtt megsemmisítik, visszahívják
vagy értékesítik.
A feltételhez kötött kifizetésekből eredő kockázatok
A kifizetés és/vagy a kifizetések összege a Mögöttes Eszköz vagy
alkotóelemeinek teljesítményétől függ, és lehet nagyon alacsony vagy akár
nulla is.
A küszöb- és plafonértékek hatásából eredő kockázatok
Egyes összegek kifizetésére csak meghatározott küszöb- vagy plafonértékek
elérése esetén, vagy meghatározott események bekövetkezése esetén kerülhet
sor.
A Korlátozó Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Amennyiben Korlátozó Esemény következik be, lehetséges – különösen –
hogy a feltételhez kötött minimális kifizetések vagy a További Összegek
kifizetése elmarad, az Értékpapírokból származó potenciális hozam
maximalizálásra kerül, Fizikai Elszámolásra kerülhet sor, és az Értékpapír28

tulajdonosok a befektetett tőkéjük egy részét vagy akár egészét elveszíthetik.
A Kötéskori Árhoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonosok a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei kedvező
teljesítményében alacsonyabb mértékben vagy kedvezőtlen teljesítményében
nagyobb mértékben részesülhetnek.
A Maximális Összeghez kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapírokból származó potenciális haszon korlátozott lehet.
Az Arányhoz kapcsolódó kockázatok
Az Arányból eredően az Értékpapír esetleg gazdasági értelemben véve
hasonló lehet a Mögöttes Eszközbe vagy alkotóelemeibe történő közvetlen
befektetéshez, azonban a közvetlen befektetéssel mégsem teljes mértékben
összehasonlítható.
Újbóli befektetés kockázata
Előfordulhat, hogy az Értékpapír-tulajdonosok az Értékpapírok korai
visszafizetéséből származó tőkét csak kevésbé kedvező feltételekkel tudják
újra befektetni.
A Korai Visszaváltási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
A korai visszaváltást követően az Értékpapír-tulajdonos nem részesül a
Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei jövőbeli teljesítményéből, és nem
jogosult az Értékpapírok alapján történő további kifizetésekre. A korai
visszaváltási összeg előfordulhat, hogy a Kibocsátási Ár vagy a Vételi Ár
alatti.
Korlátozó Eseményhez kapcsolódó Korai Visszaváltási Esemény kockázatai
Az Értékpapír-tulajdonosnak elvesztheti az esélyt arra, hogy a Korai
Visszaváltási Összeget megkapja.
A Mögöttes Eszközre illetve alkotóelemeire vonatkozó pénznem és
Árfolyamkockázat
Amennyiben a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei a Meghatározott
Pénznemtől eltérő pénznemben denomináltak, Árfolyamkockázat merül fel,
ha csak nem kerül kizárásra a vonatkozó Végleges Feltételekben.
A fordított struktúrákhoz kapcsolódó kockázatok
Fordított struktúrájú Értékpapírok esetén az Értékpapírok értéke csökken, ha
a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei ára nő. Emellett az Értékpapírokból
várható bevétel is korlátozott.
A rögzített kamatozású Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok
A rögzített kamatozású Értékpapírok piaci értéke erősen változó lehet a
tőkepiacokon érvényes kamatlábak változékonyságától függően.
A lebegő kamatozású Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonosok ki vannak téve az ingadozó kamatlábak és a
bizonytalan kamatjövedelem kockázatának.
A referencia-kamatlábakhoz kapcsolódó különleges kockázatok
A mögöttes referencia-kamatlábak teljesítményét számos tényező
befolyásolja. Az Értékpapírok mögöttes referencia-kamatlábai előfordulhat,
hogy az Értékpapírok teljes futamideje alatt nem elérhetők.
A kamatlábnak egy maximális kamatláb általi korlátozásából eredő
kockázatok
Változó kamatozás esetén a kamatkifizetés korlátozott lehet.
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A Kibocsátó Rendes Visszahívási Jogából eredő kockázatok
A Kibocsátó rendes visszahívási jogát tartalmazó Értékpapírokat a Kibocsátó
bizonyos visszahívási napokon saját belátása szerint visszaválthatja. Ha a
Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemeinek ára a visszahívási napon
kedvezőtlen, az Értékpapír-tulajdonos a befektetett tőke egy részét vagy akár
egészét is elveszítheti.
Az Értékpapír-tulajdonosok Visszaváltási Jogából eredő kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonosok visszaváltási jogát tartalmazó Értékpapírok az
Értékpapír-tulajdonokos által meghatározott visszaváltási napokon
visszaválthatók. Ha a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemeinek ára a
visszaváltási jog gyakorlásakor kedvezőtlen, az adott Értékpapír-tulajdonos a
befektetett tőkéje egy részét vagy akár egészét is elveszítheti.
Kiigazítási Eseményekből eredő kockázatok
A kiigazítás jelentős negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és
jövőbeli teljesítményére, valamint az Értékpapírok alapján fizetendő
összegekre. A kiigazítási események emellett az Értékpapírok soron kívüli
korai megsemmisítéséhez is vezethetnek.
Visszahívási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Egy Visszahívási Esemény bekövetkezése esetén a Kibocsátónak jogában áll
az Értékpapírokat azok piaci értékén soron kívül visszahívni. Ha a soron
kívüli visszahívás idején az Értékpapírok piaci értéke a Kibocsátási Árnál
vagy a Vételi Árnál alacsonyabb, az érintett Értékpapír-tulajdonos a
befektetett tőkéje egy részét vagy akár egészét elveszíti még abban az esetben
is, ha az Értékpapírok feltételhez kötött minimális kifizetést írnak elő.
Piaci Zavarhoz kapcsolódó kockázatok
A Számítási Ügynök az értékeléseket és a kifizetéseket elhalaszthatja, és saját
belátása szerint hozhat döntéseket. Az Értékpapír-tulajdonosok az ilyen
késedelmes kifizetések esetén nem jogosultak kamatot követelni.
Fizikai Elszámoláshoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapírok a lejárati napon a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelmei adott
mennyiségben történő átadásával is visszaválthatók.
 A Mögöttes Eszközhöz vagy annak alkotóelemeihez kapcsolódó fő
kockázatok
Általános kockázatok
A Mögöttes Eszközök vagy azok alkotóelemei tulajdonjogának hiányához
kapcsolódó kockázatok
A Mögöttes Eszközt illetve annak alkotóelemeit a Kibocsátó nem az
Értékpapír-tulajdonosok javára tartja, és így az Értékpapír-tulajdonosok nem
szereznek tulajdonjogot (pl. szavazati jogot, osztalékra vagy más kifizetésre
való jogosultságot és egyéb jogokat) a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei
vonatkozásában.
[Részvényekhez kapcsolódó fő kockázatok
A részvényekhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye az adott részvények
teljesítményétől függ, amelyet bizonyos tényezők befolyásolhatnak. Az
osztalék kifizetések az Értékpapír-tulajdonosokra esetleg negatív hatással
lehetnek. [A letéti jegyek tulajdonosa esetleg elveszítheti a mögöttes
részvényekre vonatkozó, a részesedési tanúsítvány által igazolt jogait.]]
[Indexekhez kapcsolódó fő kockázatok
Az indexhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye az adott indexek
teljesítményétől függ, amely viszont nagymértékben függ az index
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összetételétől és egyes alkotóelemeinek teljesítményétől. A Kibocsátó sem az
adott indexre, sem az index koncepcióra nem lehet hatással. Ha a Kibocsátó
egyben az index szponzora vagy számítási ügynöke is, ez érdekellentéthez
vezethet. Az index szponzor általában nem vállal felelősséget. Egy index
általában bármikor módosítható, megszüntethető vagy helyettesíthető egy
utódindexszel. Az Értékpapír-tulajdonosok az index alkotóelemekhez
kapcsolódó osztalék- vagy egyéb kifizetésekben nem vagy csak részben
részesülhetnek. Amennyiben az index tőkeáttételi tényezőt is tartalmaz, a
befektetők veszteségi kockázata fokozott. Az indexeket az adott országban
vagy iparágban jelentkező negatív változások aránytalanul hátrányosan
érinthetik. Az indexekhez kapcsolódhatnak olyan díjak, amelyek negatív
hatással vannak a teljesítményre.]
[Határidős ügyletekhez kapcsolódó fő kockázatok
A határidős ügyletekhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye elsődlegesen az
adott határidős ügylet teljesítményétől függ, amelyet befolyásolnak bizonyos
tényezők. A különböző időszakok áreltérései (pl. továbbgörgetés esetén)
negatív hatással lehetnek az Értékpapírokra. Emellett a határidős ügyletek
árai lényegesen eltérhetnek az azonnali áraktól.]
[Árukhoz kapcsolódó fő kockázatok
Az árukhoz kapcsolt Értékpapírok teljesítménye az adott áru teljesítményétől
függ, amelyet befolyásolnak bizonyos tényezők. Az árukba történő
befektetésekhez magasabb szintű kockázatok kapcsolódnak, mint a más
eszközosztályokba történő befektetésekhez. A különböző időzónákban folyó
globális szünet nélküli kereskedésből eredően különböző árak
jelentkezhetnek különböző helyeken, melyek közül nem mindegyik lesz
releváns az Értékpapírok számítása szempontjából.]
Az Értékpapírokra nem vonatkozik tőkevédelem. A befektetők
befektetésük értékének egy részét vagy akár teljes egészét is elveszíthetik.
E.

AJÁNLAT

E.2b

Az ajánlat okai
Nem alkalmazandó; Az egyes Értékpapír-kibocsátásokból származó nettó
és a bevétel
bevételt a Kibocsátó általános társasági céljaira fogja felhasználni.
felhasználása,
amennyiben az
nem
nyereségtermelés
és/vagy bizonyos
kockázatok
fedezete

E.3

Az ajánlati
feltételek
bemutatása

[Első nyilvános ajánlat napja: [Beillesztendő]]
[Az új nyilvános ajánlat kezdete: [Beillesztendő] [(korábban már
kibocsátott értékpapírok nyilvános ajánlatának folytatása)] [(korábban már
kibocsátott értékpapírok növelése)].]
[Az Értékpapírokat [elsőként] a Jegyzési Időszak alatt [, majd azt követően
folyamatosan] kínálják. Jegyzési Időszak: [jegyzési időszak kezdőnapja
beillesztendő] és [jegyzési időszak utolsó napja beillesztendő] közti
időszak.]
[A nyilvános ajánlat helye [Franciaország][,] [és] [Olaszország] [,] [és]
[Luxemburg] [,] [és] [Csehország] [,] [és] [Lengyelország] [és]
[Magyarország].]
[A legkisebb átruházható egység [Beillesztendő].]
[A legkisebb kereskedésre alkalmas egység [Beillesztendő].]
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[Az Értékpapírokat [minősített befektetők][,] [és/vagy] [lakossági
befektetők] [és/vagy] [intézményi befektetők] részére kínáljuk [zártkörű
kihelyezések] [nyilvános ajánlatok] útján] [pénzügyi közvetítőkön
keresztüli].]
[[Első nyilvános ajánlat kezdőnapja] [új nyilvános ajánlat kezdőnapja]
napjától kezdődően a Végleges Feltételekben meghatározott
Értékpapírokat folyamatos jelleggel kínáljuk.]
[A folyamatos ajánlat a Kibocsátó által megadott aktuális ajánlati áron
történik.]
[A Kibocsátó a nyilvános ajánlatot bármikor, indoklás nélkül
megszüntetheti.]
[Nem kerül sor nyilvános ajánlatra. Az Értékpapírok kereskedése egy
szervezett piacon fog történni.]
[Kérelem [kerül majd benyújtásra] [került benyújtásra] az Értékpapíroknak
[várható dátum beillesztendő] hatállyal történő bevezetésére a következő
piacokon: [Megfelelő piac(ok) beillesztendők].]
[Az Értékpapírokkal már folyik kereskedés a következő piacokon:
[Megfelelő piac(ok) beillesztendők].]
E.4

A kibocsátás /
ajánlat
szempontjából
lényeges
érdekek, ideértve
az
ellenérdekeket is

A forgalmazók és/vagy azok kapcsolt vállalkozásai a Kibocsátónak és
kapcsolt vállalkozásainak ügyfelei vagy kölcsönvevői lehetnek. Emellett
lehetséges, hogy a forgalmazók és kapcsolt vállalkozásaik befektetési bank
és/vagy kereskedelmi banki tranzakciókat folytatnak vagy fognak folytatni
a jövőben a Kibocsátóval és kapcsolt vállalkozásaival vagy a Kibocsátó és
kapcsolt vállalkozásai részére szolgáltatásokat nyújtanak vagy fognak
nyújtani a szokásos üzletmenet keretében.
[Az Értékpapírok kereskedésére vonatkozóan a Kibocsátónál érdekellentét
merül fel abból adódóan, hogy egyben Árjegyző is [Megfelelő szabályozott
vagy más egyenértékű piac(ok) beillesztendők] piacokon;] [emellett]
[[A(z)] [Megfelelő szabályozott vagy más egyenértékű piac(ok)
beillesztendők] piacok szervezője és irányítója a(z) [Név beillesztése],
amely társaságban az UniCredit S.p.A. (az UniCredit Bank AG holding
társasága) érdekeltséggel rendelkezik.] [A Kibocsátó az Értékpapíroknak a
szervezője és Számítási Ügynöke is egyben.] [A Kibocsátó vagy bármely
kapcsolt vállalkozása számítási ügynökként vagy fizető ügynökként is
eljárhat.]
A fentieken túlmenően a Kibocsátóhoz vagy az ajánlattal megbízott
személyekhez kapcsolódó érdekellentétek a következő okokból is
felmerülhetnek:
 A Kibocsátó határozza meg a Kibocsátási Árat.
 A Kibocsátó vagy egyik kapcsolt vállalkozása az Értékpapírok
Árjegyzője (bár ilyen kötelezettség nincs).
 A Forgalmazók a Kibocsátótól ösztönzőket kaphatnak.
 A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
jár el Számítási Ügynökként vagy Fizető Ügynökként az Értékpapírok
kapcsán.
 Időről időre a Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt
vállalkozásuk saját számlájukra vagy ügyfelük számlájára vehetnek
részt egy tranzakcióban, amely hatással van a Mögöttes Eszköz vagy
alkotóelemei likviditására vagy árára.
 A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
olyan Mögöttes Eszközhöz vagy alkotóelemeihez kapcsolódó
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E.7

A kibocsátó
vagy a
forgalmazó által
a befektetőre
terhelt becsült
költségek

értékpapírokat bocsáthatnak ki, amelyhez kapcsolódóan már más
értékpapírok kerültek kibocsátásra.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
birtokában lehet, vagy számára hozzáférhető lehet lényeges, a Mögöttes
Eszközre vagy alkotóelemeire vonatkozó információ (ideértve a
nyilvánosan hozzá nem férhető információkat is) az üzleti
tevékenységhez kapcsolódóan vagy más módon.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
folytathat üzleti tevékenységet a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei
kibocsátójával, annak kapcsolt vállalkozásaival, versenytársaival vagy
garanciavállalóival.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
lehet banki konzorcium tagja vagy pénzügyi tanácsadó egy Mögöttes
Eszközhöz vagy annak alkotóeleméhez kapcsolódóan, illetve lehet egy
Mögöttes Eszköz vagy annak alkotóeleme szponzorának vagy
kibocsátójának bankja.
[A Kibocsátó vagy valamely kapcsolt vállalkozása lehet index
szponzor, index számítási ügynök, index tanácsadó vagy index
bizottsági tag.]

[Értékesítési Koncesszió: [A Kibocsátási Ár [Beillesztendő] összegű
azonnal fizetendő díjat tartalmaz.] [Részletek beillesztendők]]
[Egyéb Jutalékok: [Részletek beillesztendők]]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó vagy a forgalmazó nem terhel ilyen
jellegű költségeket a befektetőre. Egyéb díjak, például letétkezelői díjak
vagy tranzakciós díjak felmerülhetnek.]
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