TIIVISTELMÄ
Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”Osatekijät”. Nämä
osatekijät on numeroitu jaksoittain A–E (A.1–E.7).
Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen
liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia
Osatekijöitä ei ole tarpeen esittää.
Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin Osatekijän sisällyttämistä Tiivistelmään,
on mahdollista, ettei kyseistä Osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin Osatekijä on
kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”Ei sovellu”.
A.

JOHDANTO JA VAROITUKSET

A.1

Varoitukset

Tämä Tiivistelmä tulisi lukea Ohjelmaesitteen johdantona.
Sijoittajan
tulisi
perustaa
mahdolliset
Arvopapereita
koskevat
sijoituspäätöksensä Ohjelmaesitteeseen kokonaisuutena.
Mikäli tässä Ohjelmaesitteessä esitettävien tietojen perusteella nostetaan
kanne, kanteen nostanut sijoittaja voidaan velvoittaa korvaamaan
Ohjelmaesitteen käännöskulut ennen oikeuskäsittelyn aloittamista kyseisten
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
UniCredit Bank AG:tä (”UniCredit Bank”, ”Liikkeeseenlaskija” tai ”HVB”),
Arabellastraße 12, 81925 München, Saksa, joka Liikkeeseenlaskijana vastaa
Tiivistelmästä sen mahdollinen käännös mukaan luettuna, ja Tiivistelmän
laatinutta henkilöä voidaan vaatia vastuuseen, mutta vain, jos Tiivistelmä on
harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen
muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien
kanssa kaikkia tarvittavia keskeisiä tietoja.

A.2

Suostumus
ohjelmaesitte
en käyttöön

[Ellei seuraavista kohdista muuta johdu, Liikkeeseenlaskija antaa
suostumuksensa siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä
Tarjousaikana Arvopaperien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.]
[Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija ei anna suostumustaan siihen, että
rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä Arvopaperien edelleenmyyntiin
tai lopulliseen sijoittamiseen.]

Tarjousaika

[Rahoituksenvälittäjät voivat edelleenmyydä Arvopapereita tai sijoittaa niitä
lopullisesti ja suostumus Ohjelmaesitteen käyttöön annetaan [seuraavaksi
Arvopaperien tarjousajaksi: [Lisää tarjousaika, joksi suostumus annetaan]]
[Ohjelmaesitteen voimassaoloajaksi].]
[Ei sovellu. Suostumusta ei anneta.]

Muut suostumuksen ehdot

[Liikkeeseenlaskijan suostumus Ohjelmaesitteen käyttöön edellyttää, että kukin
rahoituksenvälittäjä noudattaa sovellettavia myyntirajoituksia ja tarjouksen
ehtoja.]
[Lisäksi Liikkeeseenlaskijan suostumus Ohjelmaesitteen käyttöön edellyttää,
että Ohjelmaesitettä käyttävä rahoituksenvälittäjä sitoutuu asiakkaisiinsa
nähden Arvopaperien vastuulliseen jakeluun. Rahoituksenvälittäjä antaa tämän
sitoumuksen julkaisemalla verkkosivustollaan tiedon siitä, että esitettä
käytetään Liikkeeseenlaskijan suostumuksella ja suostumuksessa esitetyin
ehdoin.]
[Ei sovellu. Suostumusta ei anneta.]

Rahoituksenvä
littäjän

[Rahoituksenvälittäjä antaa tekemänsä tarjouksen ehtoja koskevat tiedot
tarjoushetkellä.]

tekemän
tarjouksen
ehtojen
toimittaminen
B.

[Ei sovellu. Suostumusta ei anneta.]

LIIKKEESEENLASKIJA

B.1

Virallinen nimi
ja muu liiketoiminnassa
käytetty
toiminimi

Virallinen nimi on UniCredit Bank AG (yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa ”HVBkonserni”). Liiketoiminnassa käytetty toiminimi on HypoVereinsbank.

B.2

Kotipaikka /
Oikeudellinen
muoto /
Sovellettava
laki /
Perustamismaa

UniCredit Bankin kotipaikka on Arabellastraße 12, 81925 München, Saksa. Se
on perustettu Saksassa ja rekisteröity Münchenin alioikeuden (Amtsgericht)
kaupparekisteriin tunnuksella HRB 42148 Saksan liittotasavallan lain
mukaisesti perustettuna osakeyhtiönä.

B.4b

Tiedossa
olevat
suuntaukset,
jotka
vaikuttavat
liikkeeseenlaskijaan ja
sen toimialaan

HVB-konsernin tuottokehitys riippuu rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden
tulevasta kehityksestä vuonna 2016 sekä muista epävarmuustekijöistä. Tässä
toimintaympäristössä HVB-konserni mukauttaa liiketoimintastrategiaansa
jatkuvasti markkinaolojen muutoksiin ja tarkkailee niistä johtuvia signaaleja
säännöllisesti.

B.5

Kuvaus
konsernista,
johon
liikkeeseenlaskija kuuluu,
ja liikkeeseenlaskijan
asemasta
siinä

UniCredit Bank on HVB-konsernin emoyhtiö. HVB-konserni omistaa suoraan ja
epäsuorasti oman pääoman ehtoisia osuuksia useista eri yhtiöistä.
UniCredit Bank on ollut UniCredit S.p.A.:n (Rooma) (”UniCredit S.p.A.” ja
yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa ”UniCredit”) tytäryhtiö marraskuusta 2005
ja ollut siten kyseisestä ajankohdasta merkittävä osa UniCreditiä sen
alakonsernina. UniCredit S.p.A. omistaa suoraan 100 prosenttia UniCredit
Bankin osakepääomasta.

B.9

Tulosennuste
tai -arvio

Ei sovellu; tulosennustetta tai -arviota ei anneta.

B.10

Historiallisia
taloudellisia
tietoja
koskevassa
tilintarkastuskertomuksess
a mahdollisesti
esitettyjen
muistutusten
luonne

Ei sovellu; UniCredit Bankin riippumaton tilintarkastaja (Wirtschaftsprüfer)
Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, on tarkastanut HVBkonsernin konsernitilinpäätökset (Konzernabschluss) 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta ja 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä UniCredit Bankin
tilinpäätöksen (Einzelabschluss) 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, ja se on
kaikissa
tapauksissa
antanut
tilinpäätöksestä
vakiomuotoisen
tilintarkastuskertomuksen.

B.12

Valikoidut
historialliset
keskeiset
taloudelliset
tiedot

Konsernin keskeiset taloudelliset tiedot 31.12.2015*
Keskeiset tunnusluvut

1.1.2015 –
31.12.2015

1.1.2014 –
31.12.20141)

Liikevoitto

983 MEUR

892 MEUR

Tulos ennen veroja

776 MEUR

1 083 MEUR

Konsernin tulos

750 MEUR

785 MEUR

0,93 €

0,96 €

31.12.2015

31.12.2014

Taseen loppusumma

298 745 MEUR

300 342 MEUR

Oma pääoma

20 766 MEUR

20 597 MEUR

31.12.2015

31.12.2014

Ydinpääoma (CET1)

19 564 MEUR

18 993 MEUR

Ydinpääoma (ensisijainen
pääoma (T1))

19 564 MEUR

18 993 MEUR

Riskipainotetut erät (huomioitu
myös markkinariskit ja
operatiiviset riskit)

78 057 MEUR

85 768 MEUR

Ydinpääoman (CET1) osuus 2)

25,1 %

22,1 %

Ydinpääomasuhde (ensisijaisen
pääoman (T1) osuus)2)

25,1 %

22,1 %

Osakekohtainen tulos
Taseen luvut

Keskeiset
vakavaraisuussuhteet

*
1)
2)

Taulukossa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. Ne on otettu HVB-konsernin 31.12.2015
päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksestä.
Ilman lopetettuja toimintoja
Laskettu riskipainotettujen erien perusteella markkinariskit ja operatiiviset riskit
huomioiden.

Konsernin keskeiset taloudelliset tiedot 31.3.2016*
Keskeiset tunnusluvut

1.1.2016 –
31.3.2016

1.1.2015 –
31.3.2015

Liikevoitto

215 MEUR

182 MEUR

Tulos ennen veroja

210 MEUR

197 MEUR

Konsernin tulos

138 MEUR

131 MEUR

0,17 €

0,16 €

31.3.2016

31.3.2015

313 878 MEUR

298 745 MEUR

Osakekohtainen tulos (koko HVBkonserni)
Taseen luvut
Taseen loppusumma

Oma pääoma

20 898 MEUR

20 766 MEUR

31.3.2016

31.3.2015

Ydinpääoma (CET1)

19 456 MEUR

19 564 MEUR

Ydinpääoma (ensisijainen
pääoma (T1))

19 456 MEUR

19 564 MEUR

Riskipainotetut erät (huomioitu
myös markkinariskit ja
operatiiviset riskit)

82 946 MEUR

78 057 MEUR

23,5 %

25,1 %

Keskeiset
vakavaraisuussuhteet

Ydinpääoman (CET1) osuus1)
*
1)

Lausunto siitä,
että
liikkeeseenlaskijan
kehitysnäkymissä ei
ole tapahtunut
merkittäviä
kielteisiä
muutoksia
viimeksi
julkaistun
tarkastetun
tilinpäätöksen
jälkeen, tai
mahdollisen
merkittävän
kielteisen
muutoksen
kuvaus

Taulukossa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on otettu Liikkeeseenlaskijan
konsernin osavuosikatsauksesta 31.3.2016.
Laskettu riskipainotettujen erien perusteella markkinariskit ja operatiiviset riskit
huomioiden.

HVB-konsernin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä
muutoksia 31.12.2015 eli sen viimeksi julkaistun tarkastetun tilinpäätöksen
ajankohdan jälkeen.

Kuvaus merkit- HVB-konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittävää
tävästä
muutosta 31.3.2016 jälkeen.
muutoksesta
taloudellisessa
asemassa
historiallisten
taloudellisten
tietojen
kattaman
jakson jälkeen
B.13

Viimeaikaiset
tapahtumat

Ei sovellu. UniCredit Bankiin ei kohdistu mitään viimeaikaisia tapahtumia, joilla
olisi olennaista merkitystä sen vakavaraisuuden arvioinnin kannalta.

B.14

B.5 sekä
riippuvuus
muista
konserniin
kuuluvista
yksiköistä

Ks. B.5
Ei sovellu. UniCredit Bank ei ole riippuvainen mistään HVB-konserniin kuuluvasta
yksiköstä.

B.15

Pääasiallinen
toiminta

UniCredit Bank tarjoaa kattavan valikoiman pankki- ja rahoitustuotteita ja palveluita yksityisasiakkaille, yritysasiakkaille ja julkisen sektorin asiakkaille
sekä kansainvälisille yhtiöille ja institutionaalisille asiakkaille.
Valikoima ulottuu asunto- ja kuluttajalainoista talletus-, luotto- ja
vakuutustuotteisiin ja yksityisasiakkaiden pankkipalveluista yrityslainoihin,
ulkomaankaupan rahoitukseen ja yritysasiakkaiden investointipankkituotteisiin.
Private banking- ja varallisuudenhoidon asiakassegmenteissä UniCredit Bank
tarjoaa kattavaa rahoitus- ja varallisuussuunnittelua sekä yleis- ja
erikoisasiantuntijoiden tarjoamaa tarveperusteista neuvontaa.
UniCreditin kansainvälisiä markkinoita ja investointipankkitoimintaa koskeva
osaaminen on edelleen keskittynyt HVB-konserniin. Lisäksi yritys- ja
investointipankkitoiminnan liiketoimintasegmentti vastaa liikepankkisegmentin
asiakkaiden tuotteiden kehittämisestä.

B.16

Suora tai
välillinen
omistus tai
määräysvalta

UniCredit S.p.A. omistaa suoraan 100 prosenttia UniCredit Bankin
osakepääomasta.

C.

ARVOPAPERIT

C.1

Arvopaperien
tyyppi ja laji

[Eurooppalaisten warranttien tavoin toteutettavat Ostowarrantit (Call Warrants)]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavat Ostowarrantit (Call Warrants)]
[Eurooppalaisten warranttien tavoin toteutettavat Myyntiwarrantit (Put Warrants)]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavat Myyntiwarrantit (Put Warrants)]
[Call Discount -warrantit (Call Discount Warrants)]
[Put Discount -warrantit (Put Discount Warrants)]
[Call Turbo -arvopaperit (Call Turbo Securities)]
[Put Turbo -arvopaperit (Put Turbo Securities)]
[Call Turbo Open End -arvopaperit (Call Turbo Open End Securities)]
[Put Turbo Open End -arvopaperit (Put Turbo Open End Securities)]
[Call X-Turbo -arvopaperit (Call X-Turbo Securities)]
[Put X-Turbo -arvopaperit (Put X-Turbo Securities)]
[Call X-Turbo Open End -arvopaperit (Call X-Turbo Open End Securities)]
[Put X-Turbo Open End -arvopaperit (Put X-Turbo Open End Securities)]
[Call Mini Future -arvopaperit (Call Mini Future Securities)]
[Put Mini Future -arvopaperit (Put Mini Future Securities)]
[Call COOL -arvopaperit (Call COOL Securities)]
[Put COOL -arvopaperit (Put COOL Securities)]
[Inline-arvopaperit (Inline Securities)]
[Stay High -arvopaperit (Stay High Securities)]
[Stay Low -arvopaperit (Stay Low Securities)]
Arvopaperit lasketaan liikkeeseen ei-nimellisarvoisina [Warrantteina]

[Sertifikaatteina].
[”Warrantit”] [”Sertifikaatit”] ovat Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch,
BGB) 793 §:ssä tarkoitettuja haltijamuotoisia velkainstrumentteja
(Inhaberschuldverschreibungen).
[Arvopapereita edustaa pysyvä kokonaistodistus (permanent global note), johon
ei liity korkokuponkeja.]
[Arvopapereita edustaa aluksi väliaikainen kokonaistodistus (temporary global
note), johon ei liity korkokuponkeja ja joka on vaihdettavissa pysyvään
kokonaistodistukseen (permanent global note), johon ei liity korkokuponkeja.]
Arvopapereiden haltijoilla (”Arvopaperinhaltijat”) ei ole oikeutta saada lopullisia
Arvopapereita.
[ISIN-][WKN-]koodi on mainittu tämän tiivistelmän Liitteessä olevassa
taulukossa.
C.2

Arvopapereiden
liikkeeseenlaskun
valuutta

Arvopaperit lasketaan liikkeeseen [Lisää Määritelty Valuutta] (”Määritelty
Valuutta”) (Specified Currency).

C.5

Arvopapereiden
vapaata
luovutettavuutta
koskevat
rajoitukset

Ei sovellu. Arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa.

C.8

Arvopapereihin
liittyvät
oikeudet,
mukaan lukien
etuoikeusjärjestys ja
oikeuksia
koskevat
rajoitukset

Arvopapereihin sovellettava laki
Arvopapereiden muotoon ja sisältöön ja Liikkeeseenlaskijan ja
Arvopaperinhaltijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Saksan
liittotasavallan lainsäädäntöä.
Arvopapereihin liittyvät oikeudet
[Eurooppalaisten warranttien tavoin toteutettavien Osto-/Myyntiwarranttien
tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Arvopaperit toteutetaan automaattisesti Lopullisena Arvostuspäivänä.
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16)
Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on määritelty
kohdassa C.15) maksua (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavien Osto-/Myyntiwarranttien
tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Arvopaperinhaltijat voivat vaatia Erotusmäärän (joka on määritelty kohdassa
C.15) maksua kunakin Toteutusjakson Kaupankäyntipäivänä (”Toteutusoikeus”)
(Exercise Right). Ellei Arvopaperinhaltija käytä Toteutusoikeuttaan, Arvopaperit
toteutetaan
automaattisesti
Lopullisena
Arvostuspäivänä
ja
Arvopaperinhaltijalla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on määritelty

kohdassa C.15) maksua Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty
kohdassa C.16).
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put Discount -warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16)
Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on määritelty
kohdassa C.15) maksua (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put Turbo -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on
määritelty kohdassa C.15) maksua Lopullisena Maksupäivänä (joka on
määritelty kohdassa C.16) (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right). Jos Knock-outtapahtuma on toteutunut, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Knock-outmäärän (Knock-out Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) maksua.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla ei ole kiinteää voimassaoloaikaa. Sen sijaan ne ovat voimassa
toistaiseksi, paitsi jos Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
on toteutunut, Arvopaperinhaltijat käyttävät Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on
oikeus vaatia arvopaperikohtaista Erotusmäärän (joka on määritelty kohdassa
C.15) maksua Liikkeeseenlaskijalta (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperinhaltija voi käyttää Toteutusoikeuttaan kunakin Toteutuspäivänä (joka
on määritelty kohdassa C.16) ennen kello 10.00 aamupäivällä (Münchenin
aikaa).
Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia
Knock-out-määrän (Knock-out Amount) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) maksua.
Liikkeeseenlaskija voi päättää Arvopaperit minä tahansa Toteutuspäivänä
kokonaisuudessaan mutta ei osittain ja maksaa Erotusmäärän (”Tavanomainen
Päättämisoikeus”) (Regular Call Right). Liikkeeseenlaskija ilmoittaa tällaisesta
päättämisestä viimeistään kuukautta ennen päättämistä.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on
määritelty kohdassa C.15) maksua Lopullisena Maksupäivänä (joka on
määritelty kohdassa C.16) (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right). Jos Knock-outtapahtuma on toteutunut, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Knock-outmäärän (Knock-out Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) maksua.

Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Arvopapereilla ei ole kiinteää voimassaoloaikaa. Sen sijaan ne ovat voimassa
toistaiseksi, paitsi jos Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
on toteutunut, Arvopaperinhaltijat käyttävät Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on
oikeus vaatia arvopaperikohtaista Erotusmäärän (joka on määritelty kohdassa
C.15) maksua Liikkeeseenlaskijalta (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperinhaltija voi käyttää Toteutusoikeuttaan kunakin Toteutuspäivänä (joka
on määritelty kohdassa C.16) ennen kello 10.00 aamupäivällä (Münchenin
aikaa).
Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia
Knock-out-määrän (Knock-out Amount) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) maksua.
Liikkeeseenlaskija voi päättää Arvopaperit minä tahansa Toteutuspäivänä
kokonaisuudessaan mutta ei osittain ja maksaa Erotusmäärän (”Tavanomainen
Päättämisoikeus”) (Regular Call Right). Liikkeeseenlaskija ilmoittaa tällaisesta
päättämisestä viimeistään kuukautta ennen päättämistä.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla ei ole kiinteää voimassaoloaikaa. Sen sijaan ne ovat voimassa
toistaiseksi, paitsi jos Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
on toteutunut, Arvopaperinhaltijat käyttävät Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on
oikeus vaatia arvopaperikohtaista Erotusmäärän (joka on määritelty kohdassa
C.15) maksua Liikkeeseenlaskijalta (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperinhaltija voi käyttää Toteutusoikeuttaan kunakin Toteutuspäivänä (joka
on määritelty kohdassa C.16) ennen kello 10.00 aamupäivällä (Münchenin
aikaa).
Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia
Knock-out-määrän (Knock-out Amount) (joka on määritelty kohdassa C.15)
maksua.
Liikkeeseenlaskija voi päättää Arvopaperit kunakin Toteutuspäivänä
kokonaisuudessaan mutta ei osittain ja maksaa Erotusmäärän (”Tavanomainen
Päättämisoikeus”) (Regular Call Right). Liikkeeseenlaskija ilmoittaa tällaisesta
päättämisestä viimeistään kuukautta ennen päättämistä.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Call/Put COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Erotusmäärän (joka on määritelty
kohdassa C.15) maksua ja edellyttäen, ettei mikään Knock-out-tapahtuma (joka
on määritelty kohdassa C.15) ole toteutunut, COOL-määrän (COOL Amount) (joka
on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) maksua Lopullisena Maksupäivänä (joka on
määritelty kohdassa C.16) (”Toteutusoikeus”) (Exercise Right).
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Inline-arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:

Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Lunastusmäärän maksua
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16)
(”Toteutusoikeus”) (Exercise Right). Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut,
Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Knock-out-määrän (Knock-out Amount)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) maksua.
”Lunastusmäärä” (Redemption Amount) on määritelty tämän tiivistelmän
Liitteessä.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
[Stay High/Stay Low -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereilla on kiinteä voimassaoloaika. Arvonpaperinhaltijoilla on oikeus
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) arvonkehitykseen liittyvään
pääomamaksuun.
Edellyttäen, että Knock-out-tapahtuma (joka on määritelty kohdassa C.15)
toteutuu, Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Lunastusmäärän maksua
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16)
(”Toteutusoikeus”) (Exercise Right). Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut,
Arvopaperinhaltijoilla on oikeus vaatia Knock-out-määrän (Knock-out Amount)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) maksua.
”Lunastusmäärä” (Redemption Amount) on määritelty tämän tiivistelmän
Liitteessä.
Arvopaperit eivät tuota korkoa.]
Oikeuksien rajoitukset
Jos yksi tai useampi Tarkistustapahtuma (Adjustment Event) (jotka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) toteutuu, Laskenta-agentti (Calculation Agent) tarkistaa
kohtuullisen harkintansa mukaan (BGB:n 315 §) näiden Arvopapereiden Ehtoja
ja/tai kaikkia Laskenta-agentin Arvopapereiden Ehtojen perusteella määrittämiä
Kohde-etuuden hintoja Lopullisten Ehtojen mukaisesti siten, että
Arvopaperinhaltijoiden taloudellinen asema säilyy mahdollisimman
muuttumattomana.
[Jos yksi tai useampi Päättämistapahtuma (”Päättämistapahtumat”) (Call
Events) (jotka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) toteutuu, Liikkeeseenlaskija
voi poikkeuksellisesti päättää Arvopaperit Lopullisten Ehtojen mukaisesti ja
lunastaa Arvopaperit niiden Peruuttamismäärästä. ”Peruuttamismäärä”
(Cancellation Amount) on Arvopapereiden käypä markkina-arvo, jonka Laskentaagentti kohtuullisen harkintansa mukaan (BGB:n 315 §) määrittää
asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa mainittuna päivänä.
Arvopaperien asema
Arvopapereihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia
ja vakuudettomia sitoumuksia, ja ellei lainsäädännöstä muuta johdu, ne
oikeuttavat samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden
nykyisten ja tulevien vakuudettomien ei-alisteisten velvoitteiden kanssa.
C.11

Kaupankäynnin
kohteeksi
ottaminen

[Hakemus [on jätetty] [jätetään] Arvopapereiden ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi [lisää oletettu päivämäärä] [alkaen] seuraavilla säännellyillä tai muilla
vastaavilla markkinoilla: [lisää asianomainen säännelty tai muu vastaava
markkina].] [Ensimmäinen listauspäivä ilmoitetaan [Lisää asianomaiset
säännellyt tai muut vastaavat markkinat] julkaisemassa kaupankäynnin
kohteeksi ottamista koskevassa ilmoituksessa]

[Arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi seuraavilla säännellyillä tai
muilla vastaavilla markkinoilla: [Lisää asianomaiset säännellyt tai muut
vastaavat markkinat].]
[Ei sovellu. Arvopapereita ei ole haettu eikä aiota hakea kaupankäynnin
kohteeksi säännellyillä tai muilla vastaavilla markkinoilla.]
[[Lisää Markkinatakaajan nimi] (jäljempänä myös ”Markkinatakaaja”) (Market
Maker) sitoutuu huolehtimaan Arvopaperien likviditeetistä antamalla osto- ja
myyntitarjouksia [asianomaisten säänneltyjen tai muiden vastaavien
markkinoiden], joilla Arvopaperit on tarkoitus listata, markkinatakaussääntöjen
mukaisesti. Markkinatakaajan velvollisuuksia säännellään [Lisää asianomaiset
säännellyt tai muut vastaavat markkinat] ylläpitämien markkinoiden säännöissä
ja kyseisiä sääntöjä koskevissa ohjeissa. [Lisäksi Markkinatakaaja sitoutuu
huolehtimaan siitä, että tavanomaisissa markkinaolosuhteissa osto- ja
myyntitarjousten hintaero on enintään [lisää prosenttiarvo] prosenttia.]]
C.15

Kohdeetuuden
vaikutus
arvopapereide
n arvoon

[Eurooppalaisten ja amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavien Osto/Myyntiwarranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden
positiiviseen
että
negatiiviseen
arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa
vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Ostowarrantit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija voi osallistua Kohdeetuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta
johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti
nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohdeetuuden hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti laskee.
Myyntiwarrantit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija voi osallistua
Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa Arvopaperin hinta
tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu,
Kohde-etuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta tavallisesti laskee.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Ostowarranttien tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta (joka on
määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan (Strike) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) kerrottuna Kertoimella (Ratio) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa);
- Myyntiwarranttien tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta alittaa
Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella.
[Compo Call/Put -warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan soveltamalla
Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
[Call/Put Discount -warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden positiiviseen että negatiiviseen hintakehitykseen Arvopapereiden
voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa vaikuttaa
epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Discount-warrantit ovat Arvopapereita, joiden hinta on liikkeeseenlaskuhetkellä
alhaisempi kuin sellaisen Classical-warrantin hinta, jolla on sama

voimassaoloaika, Kohde-etuus, Strike-hinta (Strike) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) ja Kerroin (Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa). Vastineeksi tästä alhaisemmasta hinnasta Arvopaperinhaltija hyötyy
Arvopapereiden voimassaoloaikana Kohde-etuuden hintakehityksestä
ainoastaan Enimmäismäärään (Maximum Amount) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) asti.
Call Discount -warrantit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu
Kohde-etuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä
muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin hinta
tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu,
Kohde-etuuden hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti laskee.
Put Discount -warrantit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu
Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa Arvopaperin hinta
tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu,
Kohde-etuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta tavallisesti laskee.
Discount-warranttien hinta on kuitenkin rajoitettu enintään Enimmäismäärään.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call Discount -warranttien tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta
(joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella
(Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa);
- Put Discount -warranttien tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta
alittaa Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella.
[Compo Call/Put Discount -warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärä [ja Enimmäismäärä] muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn
Valuuttaan soveltamalla Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole suurempi kuin Enimmäismäärä eikä pienempi
kuin Vähimmäismäärä (Minimum Amount) (jotka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa).]
[Call/Put Turbo -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden
positiiviseen
että
negatiiviseen
arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa
vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call Turbo -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija voi
osallistua Kohde-etuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin
hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta
johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti
laskee.
Put Turbo -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija voi
osallistua Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan
vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa
Arvopaperin hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta
tavallisesti laskee.
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, maksu suoritetaan
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16) ja se koostuu
Erotusmäärästä.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, maksu suoritetaan ennakkoon ja

se koostuu Knock-out-määrästä.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call Turbo -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta
(joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan (Strike) (joka on
määritelty Lopullisissa Ehdoissa) kerrottuna Kertoimella (Ratio) (joka on
määritelty Lopullisissa Ehdoissa);
- Put Turbo -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen Viitehinta
alittaa Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella.
[Compo Call/Put Turbo -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan soveltamalla
Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
”Knock-out-tapahtuma” (Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call Turbo -arvopapereiden tapauksessa Knock-out-jaksolla (Knock-out Period)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden
hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period)
(joka
on
määritelty
Lopullisissa
Ehdoissa)]
[[Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-out-jakson päivänä] Alkavan
Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the
[First Trade Date] [First Day of the Knock-out Period]) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla (Knock-out Barrier) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) tai alittaa sen;
- Put Turbo -arvopapereiden tapauksessa Knock-out-jaksolla jatkuvasti
tarkasteltu Kohde-etuuden hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella
Viitejaksolla] [[Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-outjakson päivänä] Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta] Knock-out-tasolla
(Knock-out Barrier) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) tai ylittää sen.]
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden
positiiviseen
että
negatiiviseen
arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa
vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call Turbo Open End -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin
hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta
johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti
laskee.
Put Turbo Open End -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan
vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa
Arvopaperin hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta
tavallisesti laskee.
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, Erotusmäärä maksetaan
ainoastaan, jos Arvopaperinhaltija käyttää Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, maksu suoritetaan ennakkoon ja
se koostuu Knock-out-määrästä (Knock-out Amount) (joka on määritelty

Lopullisissa Ehdoissa).
Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhetkellä ”Strike-hinta” (Strike) vastaa
Alkuperäistä Strike-hintaa (Initial Strike) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa). Call Turbo Open End -arvopapereilla Strike-hinta yleensä nousee
päivittäin tietyn määrän. Put Turbo Open End -arvopapereilla Strike-hinta yleensä
laskee päivittäin tietyn määrän.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan kerrottuna
Kertoimella (Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
- Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) alittaa Strike-hinnan kerrottuna
Kertoimella.
[Compo Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Erotusmäärä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan soveltamalla
Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
”Knock-out-taso” (Knock-out Barrier) on aina sama kuin Strike-hinta.
”Knock-out-tapahtuma” (Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa Ensimmäisestä
Kaupankäyntipäivästä (First Trade Date) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) [(kyseinen päivä mukaan lukien)] alkaen jatkuvasti tarkasteltu Kohdeetuuden hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Jaksolla (Relevant
Period) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] [minä tahansa
Laskentapäivänä (Calculation Date) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa)][minä tahansa Kaupankäyntipäivänä (Trade Date) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)][Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä Alkavan Knock-outtarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the First Trade
Date) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla tai alittaa
sen;
- Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa Ensimmäisestä
Kaupankäyntipäivästä [(kyseinen päivä mukaan lukien)] alkaen jatkuvasti
tarkasteltu Kohde-etuuden hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella
Jaksolla (Relevant Period) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] [minä
tahansa Laskentapäivänä][minä tahansa Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the
Knock-out Observation on the First Trade Date) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa)] Knock-out-tasolla tai ylittää sen.]
[Call/Put X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuksien (jotka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuksien positiiviseen että negatiiviseen arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa
vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call X-Turbo -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu
Kohde-etuuksien hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä
muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan noustessa myös Arvopaperin hinta
tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu,
Kohde-etuuksien hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti laskee.
Put X-Turbo -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu

Kohde-etuuksien käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan
vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan laskiessa
Arvopaperin hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan noustessa Arvopaperin hinta
tavallisesti laskee.
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, maksu suoritetaan
Lopullisena Maksupäivänä (joka on määritelty kohdassa C.16) ja se koostuu
Erotusmäärästä.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, maksu suoritetaan ennakkoon ja
se koostuu Knock-out-määrästä (Knock-out Amount) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa).
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan (Strike) (joka
on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) kerrottuna Kertoimella (Ratio) (joka on
määritelty Lopullisissa Ehdoissa);
- Put X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) alittaa Strike-hinnan kerrottuna
Kertoimella.
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
”Knock-out-tapahtuma” (Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa (i) joko Kohde-etuuden julkaistu
hinta1 tai (ii) Knock-out-jaksolla (Knock-out Period) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden julkaistu hinta2 on
millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period) (joka on
määritelty
Lopullisissa
Ehdoissa)]
[[Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-out-jakson päivänä] Alkavan
Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the
[First Trade Date] [First Day of the Knock-out Period]) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla (Knock-out Barrier) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) tai alittaa sen;
- Put X-Turbo -arvopapereiden tapauksessa (i) joko Kohde-etuuden julkaistu
hinta1 tai (ii) Knock-out-jaksolla jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden julkaistu
hinta2 on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period)
(joka
on
määritelty
Lopullisissa
Ehdoissa)]
[[Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-out-jakson päivänä] Alkavan
Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the
[First Trade Date] [First Day of the Knock-out Period]) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla (Knock-out Barrier) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) tai ylittää sen.]
[Call/Put X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuksien (jotka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuksien positiiviseen että negatiiviseen arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa
vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call X-Turbo Open End -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuksien hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan noustessa myös Arvopaperin
hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta

johdu, Kohde-etuuksien hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti
laskee.
Put X-Turbo Open End -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuksien käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan
vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan laskiessa
Arvopaperin hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuksien hinnan noustessa Arvopaperin hinta
tavallisesti laskee.
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, Erotusmäärä maksetaan
ainoastaan, jos Arvopaperinhaltija käyttää Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, maksu suoritetaan ennakkoon ja
se koostuu Knock-out-määrästä (Knock-out Amount) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa).
Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhetkellä ”Strike-hinta” (Strike) vastaa
Alkuperäistä Strike-hintaa (Initial Strike) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa). Call X-Turbo Open End -arvopapereilla Strike-hinta yleensä nousee
päivittäin tietyn määrän. Put X-Turbo Open End -arvopapereilla Strike-hinta
yleensä laskee päivittäin tietyn määrän.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla
Asianomainen Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan
kerrottuna Kertoimella (Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa);
- Put X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla
Asianomainen Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) alittaa Strikehinnan kerrottuna Kertoimella.
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
”Knock-out-taso” (Knock-out Barrier) on milloin tahansa sama kuin Strike-hinta.
”Knock-out-tapahtuma” (Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa (i) joko Kohde-etuuden
julkaistu hinta1 tai (ii) Ensimmäisestä Kaupankäyntipäivästä (First Trade Date)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) lähtien [(kyseinen päivä mukaan
lukien)] jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden julkaistu hinta2 on millä tahansa
hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] [Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä Alkavan Knockout-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the First
Trade Date) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla tai
alittaa sen;
- Put X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa (i) joko Kohde-etuuden
julkaistu hinta1 tai (ii) Ensimmäisestä Kaupankäyntipäivästä lähtien [(kyseinen
päivä mukaan lukien)] jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden julkaistu hinta2 on
millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla] [Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the
Knock-out Observation on the [First Trade Date] [First Day of the Knock-out
Period]) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla tai ylittää
sen.]
[Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden
positiiviseen
että
negatiiviseen
arvonkehitykseen
Arvopapereiden voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa

vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call Mini Future -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin
hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta
johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa myös Arvopaperin hinta tavallisesti
laskee.
Put Mini Future -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija
osallistuu Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan
vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa
Arvopaperin hinta tavallisesti nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta
tavallisesti laskee.
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, Erotusmäärä maksetaan
ainoastaan, jos Arvopaperinhaltija käyttää Toteutusoikeuttaan tai
Liikkeeseenlaskija käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, maksu suoritetaan ennakkoon ja
se koostuu Knock-out-määrästä (Knock-out Amount).
Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhetkellä ”Strike-hinta” (Strike) vastaa
Alkuperäistä Strike-hintaa (Initial Strike) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa). Call Mini Future -arvopapereilla Strike-hinta yleensä nousee päivittäin
tietyn määrän. Put Mini Future -arvopapereilla Strike-hinta yleensä laskee
päivittäin tietyn määrän.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call Mini Future -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan kerrottuna
Kertoimella (Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
- Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Asianomainen
Viitehinta (joka on määritelty kohdassa C.19) alittaa Strike-hinnan kerrottuna
Kertoimella.
[Compo Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Erotusmäärä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan soveltamalla
Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhetkellä ”Knock-out-taso” (Knock-out Barrier)
vastaa alkuperäistä Knock-out-tasoa (initial Knock-out Barrier) (joka on
määritelty Lopullisissa Ehdoissa). Call Mini Future -arvopapereilla Knock-outtaso yleensä nousee säännöllisesti tietyn määrän. Put Mini
Future -arvopapereilla Knock-out-taso yleensä laskee säännöllisesti tietyn
määrän.
”Knock-out-määrä” (Knock-out Amount) vastaa määrältään
- Call Mini Future -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Toteutushinta
(joka on määritelty kohdassa C.19) ylittää Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella
(Ratio) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
- Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa määrää, jolla Toteutushinta (joka
on määritelty kohdassa C.19) alittaa Strike-hinnan kerrottuna Kertoimella.
[Compo Call/Put Mini Futures -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Knock-out-määrä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan

soveltamalla Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa).]
Knock-out-määrä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä.
”Knock-out-tapahtuma”(Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call Mini Future -arvopapereiden tapauksessa Ensimmäisestä
Kaupankäyntipäivästä (First Trade Date) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) [(kyseinen päivä mukaan lukien)] alkaen jatkuvasti tarkasteltu Kohdeetuuden hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Jaksolla (Relevant
Period) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] [minä tahansa
Laskentapäivänä (Calculation Date) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa)][minä tahansa Kaupankäyntipäivänä (Trade Date) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)][Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä Alkavan Knock-outtarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the First Trade
Date) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla tai alittaa
sen;
- Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa Ensimmäisestä
Kaupankäyntipäivästä [(kyseinen päivä mukaan lukien)] alkaen jatkuvasti
tarkasteltu Kohde-etuuden hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella
Jaksolla] [minä tahansa Laskentapäivänä (Calculation Date) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)][minä tahansa Kaupankäyntipäivänä (Trade Date) (joka
on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)][Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä
Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation
on the First Trade Date) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-outtasolla tai ylittää sen.]
[Call/Put COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20) hintakehitys vaikuttaa COOLarvopapereihin ja mahdollistaa sen, että Arvopaperinhaltijat osallistuvat Kohdeetuuden positiiviseen tai negatiiviseen hintakehitykseen Arvopapereiden
voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa vaikuttaa
epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Call COOL -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu
Kohde-etuuden hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä
muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan noustessa myös Arvopaperin hinta nousee.
Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan
laskiessa myös Arvopaperin hinta laskee.
Put COOL -arvopaperit ovat Arvopapereita, joissa Arvopaperinhaltija osallistuu
Kohde-etuuden käänteiseen hintakehitykseen. Ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hinnan laskiessa Arvopaperin hinta
nousee. Ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta johdu, Kohdeetuuden hinnan noustessa Arvopaperin hinta laskee.
Lunastus tapahtuu Lopullisena Maksupäivänä Erotusmäärän suuruisena.
”Erotusmäärä” (Differential Amount) vastaa määrältään
- Call COOL -arvopapereiden tapauksessa (i) Asianomaisen Viitehinnan (joka on
määritelty kohdassa C.19) ja (ii) Strike-hinnan (Strike) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) erotusta kerrottuna Kertoimella (Ratio) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa);
- Put COOL -arvopapereiden tapauksessa (i) Strike-hinnan ja (ii) Asianomaisen
Viitehinnan erotusta kerrottuna Kertoimella.
[Compo Call/Put COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärä muunnetaan ennen maksua Määriteltyyn Valuuttaan soveltamalla

Valuuttakurssia (FX Exchange Rate) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).]
Erotusmäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin Vähimmäismäärä (Minimum
Amount) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, Arvopaperinhaltijoille
maksetaan ylimääräinen COOL-määrä.
Jos jokin Knock-out-tapahtuma on toteutunut, sijoitus voidaan menettää
kokonaan.
”Knock-out-tapahtuma” (Knock-out Event) on toteutunut, jos
- Call COOL -arvopapereiden tapauksessa Knock-out-jaksolla (Knock-out Period)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden
hinta on millä tahansa hetkellä [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period)
(joka
on
määritelty
Lopullisissa
Ehdoissa)]
[[Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-out-jakson päivänä] Alkavan
Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knock-out Observation on the
[First Trade Date] [First Day of the Knock-out Period]) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] Knock-out-tasolla (Knock-out Barrier) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) tai alittaa sen;
- Put COOL -arvopapereiden tapauksessa jatkuvasti tarkasteltu Kohde-etuuden
hinta on Knock-out-jakson (Knock-out Period) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) aikana milloin tahansa [Asianomaisella Viitejaksolla] [[Ensimmäisenä
Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-out-jakson päivänä] Alkavan
Knock-out-tarkastelun Alusta] Knock-out-tasolla tai ylittää sen.]
[Inline-arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Inline-arvopaperit ovat Arvopapereita, jotka lunastetaan Lopullisena
Maksupäivänä (Final Payment Date) maksamalla Lunastusmäärä (Redemption
Amount) edellyttäen, ettei mikään Knock-out-tapahtuma ole toteutunut Knockout-jaksolla (Knock-out Period) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa).
Jos mikään Knock-out-tapahtuma ei ole toteutunut, Arvopaperinhaltijat voivat
vallitsevista markkinaolosuhteista riippuen osallistua suoraan samassa
suhteessa tai käänteisesti Kohde-etuuden hintakehitykseen. Kohde-etuuden
hinnanmuutos saattaa vaikuttaa epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti)
Arvopapereiden hintaan.
Jos Kohde-etuuden hinta on milloin tahansa Knock-out-jaksolla lähempänä
Alempaa Knock-out-tasoa (Lower Knock-out Barrier) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa) kuin Ylempää Knock-out-tasoa (Upper Knock-out Barrier)
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa) ja ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hintojen nousu johtaa Inline-arvopaperin
hintojen nousuun. Jos Kohde-etuuden hinta on milloin tahansa Knock-outjaksolla lähempänä Ylempää Knock-out-tasoa kuin Alempaa Knock-out-tasoa,
vaikutus on käänteinen ja ellei muista hintaan vaikuttavista tekijöistä muuta
johdu, Kohde-etuuden hintojen nousu johtaa Inline-arvopaperin hintojen
laskuun. Jos Kohde-etuuden hinnat laskevat, vaikutus on päinvastainen. Yleisesti
ottaen Arvopaperin hinta on siis korkeimmillaan silloin, kun Kohde-etuuden
hinta on Ylemmän ja Alemman Knock-out-tason puolivälissä.
Inline-arvopapereiden
enimmäismäärään.

arvo

on

kuitenkin

rajoitettu

Lunastusmäärän

Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut milloin tahansa Knock-out-jaksolla,
Arvopaperin voimassaolo päättyy ja Arvopaperinhaltijoille maksetaan ainoastaan
Knock-out-määrä.
Knock-out-tapahtuma

(”Knock-out-tapahtuma”)

(Knock-out

Event)

on

toteutunut, jos Kohde-etuuden hinta on Knock-out-jakson aikana milloin
tahansa [Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period) (joka on määritelty
Lopullisissa Ehdoissa)] [[Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä
Knock-out-jakson päivänä] Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of
the Knock-out Observation on the [First Trade Date] [First Day of the Knock-out
Period]) (joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Alemmalla Knock-out-tasolla
tai alittaa sen tai Ylemmällä Knock-out-tasolla tai ylittää sen.]
[Stay High/Stay Low -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperit heijastavat Kohde-etuuden (joka on määritelty kohdassa C.20)
arvonkehitystä ja mahdollistavat sen, että Arvopaperinhaltija osallistuu sekä
Kohde-etuuden positiiviseen että negatiiviseen hintakehitykseen Arvopapereiden
voimassaoloaikana. Kohde-etuuden hinnanmuutos saattaa vaikuttaa
epäsuhtaisesti (vipuvaikutteisesti) Arvopapereiden hintaan.
Stay High -arvopapereiden tapauksessa, ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hintojen nousu johtaa Stay High arvopaperin hintojen nousuun. Jos Kohde-etuuden hinta laskee, vaikutus on
päinvastainen.
Stay Low -arvopapereiden tapauksessa, ellei muista hintaan vaikuttavista
tekijöistä muuta johdu, Kohde-etuuden hintojen lasku johtaa Stay Low arvopaperin hintojen nousuun. Jos Kohde-etuuden hinta laskee, vaikutus on
päinvastainen.
Stay High/Stay Low -arvopapereiden
Lunastusmäärän enimmäismäärään.

arvo

on

kuitenkin

rajoitettu

Jos Knock-out-tapahtuma on toteutunut milloin tahansa Knock-out-jaksolla,
Arvopaperin voimassaolo päättyy ja Arvopaperinhaltijoille maksetaan ainoastaan
Knock-out-määrä.
Knock-out-tapahtuma (”Knock-out-tapahtuma”) (Knock-out Event) on
toteutunut, jos Kohde-etuuden hinta Knock-out-jakson aikana milloin tahansa
[Asianomaisella Viitejaksolla (Relevant Period) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa)] [[Ensimmäisenä Kaupankäyntipäivänä][Ensimmäisenä Knock-outjakson päivänä] Alkavan Knock-out-tarkastelun Alusta (Beginning of the Knockout Observation on the [First Trade Date] [First Day of the Knock-out Period])
(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)]
[Sellaisten Arvopapereiden tapauksessa, joiden osalta ”Stay High” on määritelty
Tuotetta ja Kohde-etuutta koskevien tietojen (Product and Underlying Data) 1
kohdassa:
on Knock-out-tasolla tai alittaa sen.]
[Sellaisten Arvopapereiden tapauksessa, joiden osalta ”Stay Low” on määritelty
Tuotetta ja Kohde-etuutta koskevien tietojen (Product and Underlying Data) 1
kohdassa:
on Knock-out-tasolla tai ylittää sen.]
C.16

Johdannaisarvopapereiden
eräpäivä tai
päättymispäivä –
toteutuspäivä
tai lopullinen

[”Lopullinen Arvostuspäivä” (Final Valuation Date) ja ”Lopullinen Maksupäivä”
(Final Payment Date) on määritelty tämän tiivistelmän liitteessä olevassa
taulukossa.]
[”Arvostuspäivä” (Valuation Date) on Päivä, jolloin Toteutusoikeutta
tosiasiallisesti käytetään, viimeistään Lopullinen Arvostuspäivä.]
[”Lopullinen Maksupäivä” (Final Payment Date) on määritelty tämän tiivistelmän
liitteessä olevassa taulukossa.]
[”Toteutuspäivä”
(Exercise
Date)
on
kunkin
vuoden
[kukin

viitepäivä

Kaupankäyntipäivä][[tammikuun][Lisää
kuukausi]
viimeinen
Kaupankäyntipäivä].
”Arvostuspäivä” (Valuation Date) on Toteutuspäivä, jona Toteutusoikeutta
tosiasiallisesti käytetään, tai Päättämispäivä (Call Date), jona Liikkeeseenlaskija
käyttää Tavanomaista Päättämisoikeuttaan.]

C.17

Arvopapereiden
selvitysmenettely

Kaikki maksut suoritetaan [Lisää] (”Päämaksuagentti” (Principal Paying Agent).
Päämaksuagentti maksaa Selvitysjärjestelmään maksettavat määrät
asianomaisille säilytyspankkien tileille Arvopaperinhaltijoille siirtämistä varten.
Selvitysjärjestelmään
tehty
maksu
vapauttaa
Liikkeeseenlaskijan
Arvopapereiden mukaisista velvoitteistaan kyseisen maksun määrän osalta.
”Selvitysjärjestelmä” (Clearing System) tarkoittaa [Lisää].

C.18

Kuvaus siitä,
miten
johdannaisarvopaperit
mahdollisesti
tuottavat
tuottoa

[Eurooppalaisten warranttien tavoin toteutettavien Osto-/Myyntiwarranttien
tapauksessa sekä Call/Put Discount -warranttien tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Erotusmäärän maksaminen Lopullisena Maksupäivänä.]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavien Osto-/Myyntiwarranttien
tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärän maksaminen viisi Pankkipäivää asianomaisen Arvostuspäivän
jälkeen, kuitenkin viimeistään Lopullisena Maksupäivänä.]
[Call/Put Turbo -arvopapereiden ja Call/Put X-Turbo -arvopapereiden
tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärän maksaminen Lopullisena Maksupäivänä tai Knock-out-määrän
maksaminen viisi Pankkipäivää sen päivän jälkeen, jolloin Knock-out-tapahtuma
on toteutunut.]
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put X-Turbo Open
End -arvopapereiden ja Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärän maksaminen [viisi][Lisää päivien määrä] Pankkipäivää
asianomaisen Arvostuspäivän jälkeen tai Knock-out-määrän maksaminen
[viisi][Lisää päivien määrä] Pankkipäivää sen päivän jälkeen, jolloin Knock-outtapahtuma on toteutunut.]
[Call/Put COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Erotusmäärän maksaminen ja soveltuvissa tapauksissa COOL-määrän
maksaminen Lopullisena Maksupäivänä.]
[Inline-arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Lunastusmäärän maksaminen Lopullisena Maksupäivänä tai Knock-out-määrän
maksaminen viisi Pankkipäivää sen päivän jälkeen, jolloin Knock-out-tapahtuma
on toteutunut.]
[Stay High/Stay Low -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Lunastusmäärän maksaminen Lopullisena Maksupäivänä tai Knock-out-määrän
maksaminen viisi Pankkipäivää sen päivän jälkeen, jolloin Knock-out-tapahtuma
on toteutunut.]

C.19

Toteutushinta
tai Kohdeetuuden
lopullinen
viitehinta

[Eurooppalaisten warranttien tavoin toteutettavien Call/Put -arvopapereiden,
Call/Put Discount -warranttien, Call/Put Turbo -arvopapereiden ja Call/Put
COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
”Asianomainen Viitehinta” (Relevant Reference Price) tarkoittaa Viitehintaa
[(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Lopullisena Arvostuspäivänä.]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavien Call/Put -arvopapereiden ja

Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
”Asianomainen Viitehinta” (Relevant Reference Price) tarkoittaa Viitehintaa
[(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] asianomaisena Arvostuspäivänä.]
[Call/Put X-Turbo -arvopapereihin sovelletaan seuraavaa:
”Asianomainen Viitehinta” (Relevant Reference Price) tarkoittaa Kohde-etuuden1
Viitehintaa [(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] Lopullisena
Arvostuspäivänä.]
[Call/Put X-Turbo Open End -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
”Asianomainen Viitehinta” (Relevant Reference Price) tarkoittaa Kohde-etuuden1
Viitehintaa [(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] asianomaisena
Arvostuspäivänä.]
[Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
”Toteutushinta” (Exercise Price) tarkoittaa Kohde-etuuden Valuutassa (joka on
määritelty Lopullisissa Ehdoissa) olevaa määrää, jonka Liikkeeseenlaskija saisi
jotakin [Kohde-etuutta] [Kohde-etuuden yksikköä] [tai joitakin Kohde-etuuden
komponentteja] koskevien suojausjärjestelyjen purkamisen seurauksena.
”Asianomainen Viitehinta” (Relevant Reference Price) tarkoittaa Viitehintaa
[(joka on määritelty Lopullisissa Ehdoissa)] asianomaisena Arvostuspäivänä.]
[Viitehinta on määritelty tämän tiivistelmän liitteessä olevassa taulukossa.]
[Inline-arvopapereiden ja Stay High/Stay Low -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Mikä tahansa [[Asianomaisen Pörssin (Relevant Exchange)] [Indeksin Ylläpitäjän
(Index Sponsor) tai tapauksen mukaan Indeksin Laskenta-agentin (Index
Calculation Agent)] julkaisema Kohde-etuuden hinta,] [Kohde-etuuden
Asianomainen Hinta,] [Jatkuvassa Tarkastelussa käytetyllä Verkkosivustolla
(Screen Page for the Continuous Observation) (joka on määritelty Lopullisissa
Ehdoissa) julkaistu Kohde-etuuden tosiasiallinen kaupankäyntihinta,] jota
tarkastellaan jatkuvasti Knock-out-jakson aikana.]
C.20

D.
D.2

Kohdeetuuden tyyppi
ja kuvaus siitä,
mistä kohdeetuutta
koskevia
tietoja voi
saada

[Kohde-etuus]
[Kohde-etuudet]
[on]
[ovat]
[Osak[e][keita]][Indeksi][Indeksejä][Hyödyke][Hyödykkeitä]
[Valuuttakurss[i][eja]] siten kuin tämän tiivistelmän liitteessä olevassa
taulukossa on määritelty.
Lisätietoja [[Kohde-etuudesta][Kohde-etuuksista] ja] [Kohde-etuuden][Kohdeetuuksien] menneestä ja tulevasta tuottokehityksestä ja [sen][niiden]
volatiliteetista on jäljempänä olevassa taulukossa mainitulla Verkkosivulla.

RISKIT
Keskeiset
tiedot
tärkeimmistä
Liikkeeseenlas
kijalle
ominaisista
riskeistä

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia siitä, että yhden jäljempänä
mainitun riskin toteutuminen voi johtaa arvopaperien arvon heikentymiseen tai
siihen, että sijoittaja menettää sijoituksensa kokonaisuudessaan.
 Makrotaloudelliset riskit
Makrotaloudellisen kehityksen ja/tai rahoitusmarkkinoiden heikentymiseen ja
geopoliittiseen epävarmuuteen liittyvät riskit
 Järjestelmäriski
Rahoitusjärjestelmän tai sen osien markkinahäiriöihin tai toiminnan
romahtamiseen liittyvä riski
 Luottoriski

(i) Sopimuskumppanin (lainanottaja, vastapuoli, liikkeeseenlaskija tai valtio)
luottoluokituksen muutokseen liittyvät riskit (ii) yleisen taloudellisen tilanteen
heikentymiseen liittyvät riskit ja riskit, jotka aiheutuvat haitallisista vaikutuksista
HVB-konsernin lainanottajien luoton kysyntään ja maksuvalmiuteen, (iii)
luottovakuuden
arvon
laskuun
liittyvät
riskit,
(iv)
johdannaiskauppaan/kaupankäyntiin liittyvät riskit, (v) konsernin sisäisiin
luottoriskeihin liittyvät riskit, (vi) valtioon tai julkiseen sektoriin kohdistuviin
riskipositioihin liittyvät riskit
 Markkinariski
(i) Kaupinta- ja luottosalkkuihin liittyvä riski, joka johtuu heikentyneistä
markkinaolosuhteista, (ii) korko- ja valuuttariski
 Likviditeettiriski
(i) Riski siitä, että pankki ei pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan ajoissa tai
kokonaisuudessaan, (ii) likviditeetin hankkimiseen liittyvät riskit, (iii) riskit, jotka
liittyvät likviditeetin siirtämiseen konsernin sisällä, (iv) markkinalikviditeettiriski
 Operatiivinen riski
(i) Riski, joka johtuu sisäisissä prosesseissa tai järjestelmissä olevista virheistä,
inhimillisestä erehdyksestä tai ulkopuolisista tapahtumista, (ii) tietotekninen
riski, (iii) petosriski, (iv) oikeudelliset ja veroriskit, (v) compliance-riski
 Liiketoimintariski
Tappioriskit, jotka johtuvat odottamattomista negatiivisista muutoksista
liiketoiminnan määrässä ja/tai katteissa
 Kiinteistöriski
Tappioriski, joka johtuu muutoksista HVB-konsernin kiinteistösalkun käyvässä
hinnassa
 Sijoitusriski
HVB-konsernin sijoitussalkun arvon vähenemiseen liittyvä riski
 Maineriski
Negatiiviseen tulosvaikutukseen liittyvä riski, joka johtuu sidosryhmien
kielteisistä reaktioista pankin herättämien mielikuvien muutosten johdosta
 Strateginen riski
(i) Riskit, jotka johtuvat siitä, että johto tunnistaa pankkisektorin keskeiset
kehityskulut liian hitaasti tai tekee näistä suuntauksista virheellisiä
johtopäätöksiä, (ii) HVB-konsernin liiketoimintamallin strategiseen
suuntaamiseen liittyvät riskit, (iii) rahoitusmarkkinoiden konsolidaatiosta
johtuvat riskit, (iv) Saksan rahoitusalan kilpailuolosuhteiden muutoksista
johtuvat riskit, (v) HVB:n luottoluokituksen muutoksiin liittyvät riskit
 Sääntelyriskit
(i) Riskit, jotka johtuvat muutoksista HVB-konsernin sääntely-ympäristössä, (ii)
riskit, jotka liittyvät mahdollisiin kriisinratkaisutoimenpiteisiin tai
uudelleenjärjestelyihin
 Eläkeriski
Riski, joka liittyy siihen, että eläkeyhtiön on tarjottava lisäpääomaa olemassa
olevien eläkesitoumusten kattamiseksi
 Palveluiden ulkoistamiseen palveluihin liittyvät riskit
Ristikkäinen riski, joka vaikuttaa erityisesti seuraaviin riskityyppeihin:
operatiiviseen riskiin, maineriskiin, strategiseen riskiin, liiketoimintariskiin sekä
luotto-, markkina- ja likviditeettiriskiin

 Riski- ja tuottokeskittymistä aiheutuvat riskit
Riski- ja tuottokeskittymistä aiheutuvat riskit tarkoittavat kasvanutta tappion
mahdollisuutta ja ovat Pankille strateginen liiketoimintariski
 HVB-konsernille määrätyistä stressitesteistä aiheutuvat riskit
Jos HVB, HVB-konserni, UniCredit S.p.A tai rahoituslaitos, jonka kanssa ne
harjoittavat liiketoimintaa, suoriutuu stressitesteistä heikosti, tämä saattaa
vaikuttaa kielteisesti HVB-konsernin liiketoimintaan
 Riskit, jotka johtuvat riittämättömistä riskinmittausmalleista
On mahdollista, että viranomaisten tekemissä selvityksissä ja tarkastuksissa
todetaan, että HVB:n ja HVB-konsernin sisäiset mallit ovat riittämättömiä tai että
ne aliarvioivat olemassa olevia riskejä
 Tunnistamattomat/odottamattomat riskit
Nykyisellä riskienhallintamenetelmällä laskettuun verrattuna HVB:lle ja HVBkonsernille voi aiheutua suurempia tappioita tai niille voi aiheutua tappioita,
jotka on aikaisemmin jätetty kokonaan pois niiden laskelmista
D.6

Keskeiset
tiedot
tärkeimmistä
arvopapereille
ominaisista
riskeistä

Jäljempänä esitetyt keskeiset riskit voivat Liikkeeseenlaskijan näkemyksen
mukaan vaikuttaa Arvopaperinhaltijan kannalta epäedullisesti Arvopaperien
arvoon ja/tai Arvopapereiden perusteella maksettaviin summiin ja/tai
Arvopaperinhaltijan kykyyn myydä Arvopaperit kohtuulliseen hintaan ennen
niiden lunastamista.
 Mahdolliset eturistiriidat
Eturistiriitojen (kuvattu kohdassa E.4) riski liittyy mahdollisuuteen, että
Liikkeeseenlaskija, jakelijat tai mitkä tahansa niiden läheisyhteisöt saattavat
tavoitella tiettyjen toimintojen tai liiketoimien osalta Arvopaperinhaltijoiden
omien etujen kanssa vastakkaisia etuja tai jättää Arvopaperinhaltijoiden edut
huomioimatta.
 Tärkeimmät Arvopapereille ominaiset riskit
Tärkeimmät markkinoille ominaiset riskit
On mahdollista, ettei Arvopaperinhaltija voi tietyissä olosuhteissa myydä
Arvopapereitaan ollenkaan tai riittävän korkeaan hintaan ennen niiden
lunastusta. Vaikka Arvopapereita olisi mahdollista myydä jälkimarkkinoilla, ei
voida sulkea pois mahdollisuutta, että Arvopaperinhaltija ei pysty myymään
Arvopapereita, mikäli Kohde-etuus [tai sen komponentit] tai valuuttakurssi
kehittyvät epäedullisesti esimerkiksi Arvopapereiden kaupankäyntiaikojen
ulkopuolella.
Arvopapereiden
markkina-arvoon
vaikuttavat
Liikkeeseenlaskijan
luottokelpoisuus sekä useat muut tekijät (kuten valuuttakurssit, vallitseva korkoja tuottotaso, vastaavien arvopapereiden markkinat, yleinen taloudellinen,
poliittinen ja suhdannetilanne, Arvopapereiden markkinakelpoisuus ja Kohdeetuuksiin liittyvät tekijät) ja voi olla huomattavasti Ostohintaa alhaisempi.
Arvopaperinhaltija ei voi luottaa siihen, että Arvopapereihin liittyviltä
hintariskeiltä olisi milloinkaan mahdollista suojautua riittävässä määrin.
Tärkeimmät Arvopapereille ominaiset yleiset riskit
Liikkeeseenlaskija saattaa epäonnistua Arvopapereihin liittyvien velvoitteidensa
suorittamisessa joko kokonaan tai osittain esimerkiksi jos Liikkeeseenlaskija
tulee maksukyvyttömäksi tai siihen kohdistetaan viranomaistoimenpiteitä.
Talletussuojajärjestelmä tai vastaavat korvausjärjestelmät eivät suojaa
sijoittajaa tällaisilta riskeiltä.
Arvopapereihin sijoittaminen saattaa olla sijoittamista harkitsevalle
lainvastaista tai epäedullista tai se ei välttämättä sovi hänelle ottaen huomioon

hänen tietämyksenä ja kokemuksensa tai taloudelliset tarpeensa, tavoitteensa
ja tilanteensa.
Arvopapereihin tehdyn sijoituksen todellinen tuotto saattaa heikentyä tai jäädä
nollaksi tai olla jopa negatiivinen (esimerkiksi Arvopapereiden hankinnasta,
pitämisestä tai myynnistä aiheutuvien sivukustannusten, rahan arvon tulevan
alenemisen (inflaatio) tai verovaikutusten vuoksi).
Erotusmäärä saattaa olla Liikkeeseenlaskuhintaa tai vastaavaa ostohintaa
pienempi. On myös mahdollista, että tietyissä olosuhteissa sijoitukselle ei
makseta korkoa tai sen perusteella ei suoriteta jatkuvia maksuja.
Arvopapereista saatavat tuotot eivät välttämättä riitä kattamaan Arvopapereiden
hankinnan rahoittamisesta aiheutuvia koron tai pääoman maksuja, vaan niiden
suorittaminen edellyttää lisäpääomaa.
Riskit liittyen Arvopapereihin, jotka ovat sidoksissa Kohde-etuuteen
Riskit, jotka johtuvat Kohde-etuuden [tai sen komponenttien] vaikutuksesta
Arvopapereiden markkina-arvoon
Arvopapereiden markkina-arvo ja Arvopapereiden perusteella maksettavat
määrät riippuvat merkittävästi Kohde-etuuden [tai sen komponenttien] hinnasta.
Kohde-etuuden [tai sen komponenttien] tulevaa hintakehitystä ei ole
mahdollista ennustaa. Lisäksi useat Kohde-etuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat
Arvopapereiden markkina-arvoon.
Riskit, jotka johtuvat siitä, että Kohde-etuutta [tai sen komponentteja] seurataan
vain tiettyinä päivämäärinä tai ajankohtina tai ajanjaksoina.
Koska Kohde-etuutta [tai sen komponentteja] saatetaan seurata vain tiettyinä
päivämäärinä, ajankohtina tai ajanjaksoina, Arvopapereiden perusteella
maksettavat määrät saattavat olla huomattavasti pienempiä kuin Kohdeetuuden [tai sen komponenttien] hinta antaisi aihetta olettaa.
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put X-Turbo Open End arvopapereiden ja Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Avoimeen rakenteeseen liittyvät riskit
Arvopaperit voidaan laskea liikkeeseen ilman kiinteää voimassaoloaikaa.
Arvopaperinhaltijoilla ei ole oikeutta vaatia takaisinmaksua ennen kuin
Liikkeeseenlaskija on käyttänyt Päättämisoikeuttaan tai Arvopaperinhaltija on
käyttänyt Toteuttamisoikeuttaan.]
[Muiden kuin Inline-arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Strike-hintaan liittyvät riskit
Strike-hinta saattaa johtaa siihen, että Arvopaperinhaltija osallistuu joko
pienemmässä määrin siihen, että Kohde-etuus [tai sen komponentit] kehittyvät
edullisesti tai suuremmassa määrin siihen, että Kohde-etuus [tai sen
komponentit] kehittyvät epäedullisesti.]
[Muiden kuin Inline- ja Stay High/Stay Low -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Kertoimeen liittyvät riskit
Kertoimen käyttö saattaa johtaa siihen, että Arvopaperi vastaa taloudellisesti
tarkastellen suoraa sijoitusta asianomaiseen Kohde-etuuteen [tai sen
komponentteihin], mutta sitä ei kuitenkaan voida täysin verrata suoraan
sijoitukseen.]
[Call/Put Discount -warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Enimmäismäärään liittyvät riskit
On mahdollista, että Arvopapereista saatavan tuoton määrää on rajoitettu.]

[Call/Put Turbo Open End-, Call/Put X-Turbo Open End- ja Call/Put Mini Future arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Viitekorkoihin liittyvät erityisriskit
Arvopapereiden voimassaoloaikana ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että
käytetyt viitekorot eivät ole enää asianomaisessa muodossa saatavilla
Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhetkellä tai että kyseisten viitekorkojen
määrittelemisen tai julkistamisen yhteydessä niiden määrittelystä ja/tai
julkistamisesta vastaavat henkilöt tai muut markkinatoimijat eivät tee virheitä tai
eivät manipuloi viitekorkoja.]
[Call/Put-warranttien, Call/Put Discount -warranttien, Call/Put Turbo arvopapereiden, Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put Mini Future
-arvopapereiden ja Call/Put COOL -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
Kohde-etuuteen [tai sen komponentteihin] liittyvät Valuuttariskit ja
Valuuttakurssiriskit
Jos Kohde-etuus tai sen komponentit on noteerattu muussa valuutassa kuin
Määritellyssä Valuutassa, on olemassa Valuuttakurssiin liittyvä riski niin kauan
kuin sitä ei ole suljettu pois asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa.]
[Tarkistustapahtumiin liittyvät riskit
Tarkistuksilla saattaa olla huomattava negatiivinen vaikutus Arvopapereiden
arvoon ja tulevaan tuottokehitykseen sekä Arvopapereiden perusteella
maksettaviin summiin. Tarkistustapahtumat saattavat myös johtaa
Arvopapereiden ennenaikaiseen päättymiseen.]
Rakenteen ominaispiirteisiin liittyvät riskit
Arvopapereille
tyypillisen
vipuvaikutuksen
vuoksi
Kohde-etuuden
tuottokehityksellä saattaa olla epäsuhtaisen voimakas haitallinen vaikutus
Arvopapereiden arvoon. Aika-arvo vähenee jäljellä olevaan maturiteettiin
nähden. Tällöin Arvopapereiden markkina-arvo laskee nollaan viimeiseen
mahdolliseen Toteutuspäivään mennessä.
[Call-arvopapereiden ja Stay High -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
[Call] [Stay High] -arvopapereihin liittyvät riskit
Jos Kohde-etuuden hinta laskee, Arvopaperinhaltijat voivat menettää
sijoittamansa pääoman kokonaan.]
[Put-arvopapereiden ja Stay Low -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan
seuraavaa:
[Put] [Stay Low] -arvopapereihin liittyvät riskit
Jos Kohde-etuuden hinta nousee, Arvopaperinhaltijat voivat menettää
sijoittamansa pääoman kokonaan.]
[Inline-arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopapereihin liittyviä riskejä
Arvopaperinhaltijat voivat menettää sijoittamansa pääoman kokonaan, jos
Kohde-etuuden hinta nousee ja myös jos Kohde-etuuden hinta laskee.]
[Discount-warranttien tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Discount-warrantteihin liittyviä riskejä
Arvopaperinhaltija ei osallistu Kohde-etuuden [tai sen komponenttien]
hintakehitykseen, mikä matemaattisesti voisi johtaa siihen, että Erotusmäärä on
Enimmäismäärää korkeampi.]
[Call/Put Turbo-, Call/Put Turbo Open End-, Call/Put X-Turbo-, Call/Put X-Turbo
Open End-, Call/Put Mini Future-, Call/Put COOL-, Inline- ja Stay High/Stay

Low -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Knock-out-tasoon liittyviä riskejä
Jos Knock-out-tapahtuma toteutuu, Arvopaperinhaltija voi menettää välittömästi
sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan tai menettää oikeuden vaatia
Arvopapereihin perustuvien tiettyjen määrien maksamista. [Tämän lisäksi
Arvopaperinhaltija kantaa uudelleensijoittamiseen liittyvän riskin.]]
[Amerikkalaisten warranttien tavoin toteutettavien Call/Put Turbo Open End arvopapereiden, Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put X-Turbo
Open End -arvopapereiden ja Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Vähimmäistoteutusmäärään liittyviä riskejä
Jos Lopullisissa Ehdoissa määrätään, että Arvopapereiden toteutus edellyttää
tiettyä Arvopapereiden lukumäärää, on mahdollista, että Arvopaperinhaltija ei
pysty toteuttamaan joitakin Arvopapereitaan.]
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put X-Turbo Open
End -arvopapereiden ja Call/Put Mini Future -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Riskit, jotka liittyvät Arvopapereihin, joiden Strike-hintaa ja Knock-out-tasoa
tarkistetaan jatkuvasti
Jos Lopullisissa Ehdoissa määrätään, että Strike-hintaa ja Knock-out-tasoa
tarkistetaan jatkuvasti, Knock-out-tapahtuman toteutumisen riski saattaa
kasvaa ja Arvopapereiden perusteella maksettavat määrät sekä Arvopapereiden
arvo saattavat laskea merkittävästi.]
[Call/Put X-Turbo -arvopapereiden ja Call/Put X-Turbo Open End arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Muut riskit
Muihin indekseihin sidottuihin Arvopapereihin liittyy korkeampi Knock-outtapahtuman toteutumisen riski. Muuta indeksiä ei oteta huomioon
Erotusmäärän määrittelemisessä.]
[Call/Put Turbo Open End -arvopapereiden, Call/Put X-Turbo Open
End -arvopapereiden ja Call/Put Mini Futures -arvopapereiden tapauksessa
sovelletaan seuraavaa:
Liikkeeseenlaskijan Tavanomaiseen Päättämisoikeuteen liittyviä riskejä
Jos Arvopapereihin liittyy Liikkeeseenlaskijan Päättämisoikeus, Arvopaperit
voidaan päättää tiettyinä päivämäärinä Liikkeeseenlaskijan yksinomaisen
harkinnan mukaisesti. Jos Kohde-etuuden hinta on alhainen Liikkeeseenlaskijan
tavanomaisen päättämisen yhteydessä, Arvopaperinhaltija voi menettää
sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan.]
[Call/Put Turbo Open End-, Call/Put X-Turbo Open End- ja Call/Put Mini
Futures -arvopapereiden tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
Arvopaperinhaltijan Toteuttamisoikeuteen liittyviä riskejä
Jos Arvopapereihin liittyy Arvopaperinhaltijan Toteuttamisoikeus, Arvopaperit
voidaan päättää tiettyinä päivämäärinä. Jos Kohde-etuuden hinta on alhainen
toteuttamisen yhteydessä, Arvopaperinhaltija voi menettää sijoittamansa
pääoman joko osittain tai kokonaan.]
Päättämistapahtumiin liittyvät riskit
Päättämistapahtuman toteutuessa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää
Arvopaperit poikkeuksellisesti niiden markkinahintaan. Jos Arvopapereiden
markkinahinta asianomaisena ajankohtana on Liikkeeseenlaskuhintaa tai
Ostohintaa alhaisempi, asianomainen Arvopaperinhaltija menettää
sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan myös siinä tapauksessa, että

Arvopapereihin liittyy ehdollinen vähimmäismaksu.
Markkinahäiriötapahtumiin liittyvät riskit
Laskenta-agentti saattaa lykätä arvostuksia ja maksuja sekä tehdä määrittelyitä
kohtuullisen harkintansa mukaisesti. Arvopaperinhaltijoilla ei ole oikeutta vaatia
korkoa tällaisten viivästyneiden maksujen johdosta.
Riskit, jotka johtuvat Liikkeeseenlaskijan suojausjärjestelyjen haitallisista
vaikutuksista Arvopapereihin
Jos Liikkeeseenlaskija tekee tai purkaa suojausjärjestelyjä, tämä saattaa
yksittäistapauksissa vaikuttaa haitallisesti Kohde-etuuden [tai sen
komponenttien] hintaan.
 Tärkeimmät Kohde-etuudelle [tai sen komponenteille] ominaiset riskit
Yleiset riskit
Kohde-etuuksiin [tai niiden komponentteihin] ei liity omistusoikeutta
Liikkeeseenlaskija ei pidä hallussaan Kohde-etuutta [tai sen komponentteja]
Arvopaperinhaltijoiden lukuun, eivätkä Arvopaperinhaltijat näin ollen saa mitään
omistusoikeutta (kuten äänioikeutta, oikeutta osinkoon tai muuhun
voitonjakoon tai muita oikeuksia) Kohde-etuuteen [tai sen komponentteihin].
[Sellaisten Arvopapereiden tapauksessa, joiden komponentteina on osakkeita
tai osakkeisiin liittyviä indeksejä, sovelletaan seuraavaa:
Tärkeimmät osakkeille ominaiset riskit
Osakesidonnaisten Arvopapereiden [(eli Arvopaperit, joihin liittyy indeksejä
Kohde-etuuden komponentteina ja osakkeita indeksin komponentteina)]
tuottokehitys riippuu asianomaisten osakkeiden tuottokehityksestä, johon
saattaa kohdistua tiettyjä tekijöitä. Osingonjaolla saattaa olla
Arvopaperinhaltijalle haitallinen vaikutus. [Talletustodistusten haltijat saattavat
menettää oikeutensa kohde-etuutena oleviin osallistumistodistuksilla
(participation certificate) todennettuihin osakkeisiin, mikä saattaa johtaa siihen,
että talletustodistus muuttuu arvottomaksi.]]
[Arvopapereihin, joihin liittyy indeksejä Kohde-etuutena, sovelletaan seuraavaa:
Tärkeimmät indekseille ominaiset riskit
Indeksisidonnaisten Arvopapereiden tuottokehitys riippuu asianomaisten
indeksien tuottokehityksestä, joka riippuu pitkälti niiden indeksikomponenttien
koostumuksesta ja tuottokehityksestä. On mahdollista, ettei Liikkeeseenlaskija
voi vaikuttaa asianomaiseen indeksiin tai indeksikonseptiin. Jos
Liikkeeseenlaskija toimii lisäksi indeksin ylläpitäjänä tai laskenta-agenttina,
tämä saattaa johtaa eturistiriitoihin. Indeksin ylläpitäjä ei pääsääntöisesti ota
vastuuta. Indeksiä voidaan yleensä milloin tahansa muuttaa tai se voidaan
päättää tai korvata millä tahansa kyseisen indeksin seuraajalla.
Arvopaperinhaltijoilla ei välttämättä ole indeksin komponenttien perusteella
oikeutta osinkoon tai muuhun voitonjakoon taikka tämä oikeus on vain
osittainen. [Jos indeksiin liittyy vivutustekijä, sijoittajat kantavat tavallista
suuremman tappioriskin.] [Indekseihin saattaa liittyä palkkioita, jotka
vaikuttavat niiden tuottokehitykseen kielteisesti.]
[Sellaisten Arvopapereiden tapauksessa, joihin liittyy futuurisopimusliitännäisiä
indeksejä komponentteina, sovelletaan seuraavaa:
Tärkeimmät futuurisopimuksille ominaiset riskit
Futuurisopimussidonnaisten Arvopapereiden [(eli Arvopaperit, joihin liittyy
indeksejä Kohde-etuuden komponentteina ja futuurisopimuksia indeksin
komponentteina)] tuottokehitys riippuu ensisijaisesti asianomaisen
futuurisopimuksen tuottokehityksestä, johon saattaa kohdistua tiettyjä
vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi futuurisopimusten hinnat saattavat poiketa

huomattavasti spot-hinnoista.]
[Sellaisten Arvopapereiden tapauksessa, joihin liittyy hyödyke tai
hyödykeliitännäisiä indeksejä komponentteina, sovelletaan seuraavaa:
Tärkeimmät hyödykkeille ominaiset riskit
Hyödykesidonnaisten Arvopapereiden [(eli Arvopaperit, joihin liittyy indeksejä
Kohde-etuuden komponentteina ja hyödykkeitä indeksin komponentteina)]
tuottokehitys riippuu asianomaisen hyödykkeen tuottokehityksestä, johon
saattaa kohdistua tiettyjä vaikuttavia tekijöitä. Hyödykkeisiin sijoittamiseen
liittyy muihin omaisuuslajeihin sijoittamiseen verrattuna korkeampi riski. Eri
aikavyöhykkeillä tapahtuva lähes keskeytymätön globaali kaupankäynti saattaa
johtaa siihen, että eri paikoissa sovelletaan eri hintoja, joista kaikki eivät ole
Arvopapereiden laskemisen kannalta olennaisia.]
[Arvopapereihin, joihin liittyy Valuuttakursseja, sovelletaan seuraavaa:
Tärkeimmät valuuttakursseille ominaiset riskit
Valuuttakurssisidonnaisten Arvopapereiden tuottokehitys riippuu ensisijaisesti
asianomaisen valuuttakurssin tuottokehityksestä, johon saattaa kohdistua
tiettyjä vaikuttavia tekijöitä. Eri aikavyöhykkeillä tapahtuva lähes keskeytymätön
globaali kaupankäynti saattaa johtaa siihen, että eri paikoissa sovelletaan eri
hintoja, joista kaikki eivät ole Arvopapereiden laskemisen kannalta olennaisia.
Lisäksi on mahdollista, että eri tietolähteissä ilmoitetut valuuttakurssit
vaihtelevat. Tämän vuoksi Erotusmäärän laskemisessa tai tapauksen mukaan
määrittelemisessä käytettävä valuuttakurssi ei välttämättä ole sijoittajalle
edullinen. [Asianomaisen valuuttakurssin määrittäminen välillisesti kahden
muun valuuttakurssin kautta saattaa johtaa kasvaneeseen valuuttakurssiriskiin
ja vaikuttaa haitallisesti Arvopapereihin.]]
Arvopaperit eivät ole pääomasuojattuja. Sijoittajat saattavat menettää
sijoituksensa arvon joko kokonaan tai osittain.
E.
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Syyt
tarjoamiseen
ja varojen
käyttö, jos
muu kuin
voiton
tavoittelu
ja/tai tietyiltä
riskeiltä
suojautumine
n

Ei
sovellu;
Liikkeeseenlaskija
käyttää
kustakin
Arvopapereiden
liikkeeseenlaskusta saadut nettovarat yleisiin liiketaloudellisiin tarkoituksiin,
toisin sanoen voiton tavoitteluun ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautumiseen.

E.3

Kuvaus
tarjousehdoist
a

[Ensimmäisen yleisölle tarjoamisen päivämäärä: [Lisää]]
[Uuden yleisölle tarjoamisen päivämäärä: [Lisää] [(aiemmin liikkeeseen
laskettujen arvopapereiden yleisölle tarjoamisen jatkaminen)] [(aiemmin
liikkeeseen laskettujen arvopapereiden kappalemäärän lisääminen)].]
[Yleisölle tarjoaminen tehdään [Ranskassa] [,] [ja] [Italiassa] [,] [ja] [Tšekissä] [,]
[ja] [Puolassa] [,] [ja] [Alankomaissa] [,] [ja] [Suomessa] [ja] [Ruotsissa].]
[Pienin luovutettavissa oleva yksikkö on [Lisää].]
[Pienin vaihdantakelpoinen yksikkö on [Lisää].]
[Arvopapereita tarjotaan [kokeneille sijoittajille][,] [ja/tai] [piensijoittajille]
[ja/tai] [institutionaalisille sijoittajille] [suunnatuissa anneissa (private
placement)] [yleisöanneissa] [rahoituksenvälittäjien välityksellä].]

[[Ensimmäisen yleisölle tarjoamisen päivämäärästä] [Uuden yleisölle
tarjoamisen alusta] lähtien Lopullisissa Ehdoissa kuvattuja Arvopapereita
tarjotaan jatkuvasti.]
[Jatkuva tarjous tehdään Liikkeeseenlaskijan toimittamien vallitsevien
myyntihintojen mukaisesti.]
[Liikkeeseenlaskija voi lopettaa yleisölle tarjoamisen milloin tahansa syytä
ilmoittamatta.]
[Arvopapereita ei tarjota yleisölle. Arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi
järjestäytyneelle markkinalle.]
[Arvopaperit [haetaan] [on haettu] kaupankäynnin kohteeksi [Lisää oletettu
päivämäärä] seuraaville markkinoille: [Lisää asianomaiset markkinat].]
[Arvopaperit ovat jo kaupankäynnin kohteena seuraavilla markkinoilla: [Lisää
asianomaiset markkinat].]
E.4

Liikkeeseenlas
kuun/tarjouks
een liittyvät
olennaiset
intressit,
mukaan lukien
eturistiriidat

Mahdolliset jakelijat ja/tai niiden läheisyhteisöt saattavat olla
Liikkeeseenlaskijan ja sen läheisyhteisöjen asiakkaita ja luotonottajia. Lisäksi
mikä tahansa tällainen jakelija ja sen läheisyhteisö on osana tavanomaista
liiketoimintaansa saattanut osallistua ja saattaa tulevaisuudessa osallistua
investointipankkitoimintaan ja/tai liikepankkitoimintaan liittyviin liiketoimiin
Liikkeeseenlaskijan ja sen läheisyhteisöjen kanssa ja tarjota palveluita
Liikkeeseenlaskijalle ja sen läheisyhteisöille.
[Liikkeeseenlaskijalla on Arvopapereilla kauppaa käydessään eturistiriita, koska
se toimii myös Markkinatakaajana [Lisää asianomaiset säännellyt tai muut
vastaavat markkinat];] [lisäksi] [Lisää asianomaiset säännellyt markkinat]
ylläpitää [Lisää nimi], yhtiö, josta UniCredit S.p.A., Liikkeeseenlaskijana
toimivan UniCredit Bank AG:n holding-yhtiö, omistaa osuuden.]
[Liikkeeseenlaskija on myös Arvopapereiden [järjestäjä] [ja] [Laskenta-agentti].]
[Liikkeeseenlaskija tai mikä tahansa sen läheisyhteisöistä saattaa toimia
laskenta-agenttina tai maksuagenttina.]
Lisäksi Liikkeeseenlaskijaan tai tarjouksesta vastaaviin henkilöihin liittyviä
eturistiriitoja saattaa syntyä seuraavista syistä:
 Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Liikkeeseenlaskuhinnan.
 Liikkeeseenlaskija ja yksi sen läheisyhteisöistä toimivat Arvopapereiden
Markkinatakaajana (tällaista velvollisuutta ei kuitenkaan ole).
 Jakelijat saattavat saada Liikkeeseenlaskijalta kannustimia.
 Liikkeeseenlaskija, mahdollinen Jakelija ja niiden mahdolliset
läheisyhteisöt toimivat Arvopapereiden osalta Laskenta-agenttina tai
Maksuagenttina.
 Liikkeeseenlaskija, mahdollinen Jakelija ja sen mahdolliset
läheisyhteisöt saattavat olla osallisina liiketoimissa omaan lukuunsa tai
asiakkaidensa lukuun, mikä vaikuttaa Kohde-etuuden tai sen
komponenttien likviditeettiin tai hintaan.
 Liikkeeseenlaskija, mahdollinen Jakelija ja sen läheisyhteisöt saattavat
laskea liikkeeseen arvopapereita, jotka liittyvät Kohde-etuuteen tai sen
komponentteihin, joihin kohdistuvia muita arvopapereita on jo laskettu
liikkeeseen.
 Liikkeeseenlaskijalla, mahdollisella Jakelijalla ja millä tahansa sen
läheisyhteisöllä saattaa olla tai ne saattavat saada olennaista tietoa
Kohde-etuudesta tai sen komponenteista (mukaan lukien tietoa, joka ei
ole julkisesti saatavilla) liiketoimintansa yhteydessä tai muulla tavoin.
 Liikkeeseenlaskija, mahdollinen Jakelija ja niiden mahdolliset
läheisyhteisöt saattavat harjoittaa liiketoimintaa Kohde-etuuden tai sen
komponenttien liikkeeseenlaskijan tai sen läheisyhteisöjen,





E.7

Arvioidut
kustannukset,
jotka
Liikkeeseenlas
kija tai jakelija
veloittaa
sijoittajalta

kilpailijoiden tai takaajien kanssa.
Liikkeeseenlaskija, mahdollinen Jakelija ja niiden mahdolliset
läheisyhteisöt saattavat lisäksi toimia pankkisyndikaatin jäsenenä,
taloudellisena neuvonantajana tai Kohde-etuuden tai sen
komponenttien sponsorin tai liikkeeseenlaskijan pankkina.
[Liikkeeseenlaskija tai jokin sen läheisyhteisöistä toimii indeksin
ylläpitäjänä, indeksin laskenta-agenttina, indeksin neuvonantajana tai
indeksikomiteana.]

[Järjestäjän palkkio: [Liikkeeseenlaskuhintaan sisältyy etukäteen perittävä
palkkio, joka on määrältään [Lisää].] [Lisää tarkemmat tiedot]]
[Muut välityspalkkiot: [Lisää tarkemmat tiedot]]
[Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija tai jakelija ei veloita tällaisia kustannuksia
sijoittajalta. Muita palkkioita, kuten säilytyspalkkioita tai transaktiopalkkioita,
saatetaan kuitenkin veloittaa.]
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