SAŽETAK
SAŽETAK
Sažeci su sačinjeni od zahtjeva za objavljivanjem pod nazivom „Elementi”. Ti su Elementi numerirani
u odjeljcima A – E (A.1 – E.7).
Ovaj Sažetak sadrži sve Elemente koji moraju biti uključeni u sažetak za ovu vrstu vrijednosnih papira
i izdavatelja. Zbog toga što određene Elemente ne treba navoditi, mogu postojati praznine u redu
numeriranja Elemenata.
Iako za neki Element može postojati zahtjev za uvrštavanjem u Sažetak s obzirom na vrstu
vrijednosnih papira i izdavatelja, moguće je da se u pogledu odnosnog Elementa ne mogu dati nikakve
relevantne informacije. U tom se slučaju u Sažetak uključuje kratki opis Elementa s napomenom „Nije
primjenjivo”.
A.

UVOD I UPOZORENJA

A.1

Upozorenje

Ovaj Sažetak treba čitati kao uvod u Osnovni prospekt.
Ulagatelj svaku odluku o ulaganju u predmetne Vrijednosne papire treba
donijeti na temelju razmatranja Osnovnog prospekta u cjelini.
Ako se pred sudom uloži tužba u vezi s informacijama iz ovog Osnovnog
prospekta, ulagatelj koji ju je podnio može biti dužan, na temelju nacionalnog
zakonodavstva Države članice, snositi troškove prijevoda Osnovnog
prospekta prije početka sudskog postupka.
Društvo UniCredit Bank AG („UniCredit Bank”, „Izdavatelj” ili „HVB”),
Arabellastraße 12, 81925 München, koje u svojstvu Izdavatelja preuzima
odgovornost za Sažetak, uključujući i bilo koji njegov prijevod, kao i osoba
koja je iznijela Sažetak, mogu se smatrati odgovornima, ali samo ako je
Sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada ga se čita zajedno s
ostalim dijelovima Osnovnog prospekta ili ako Sažetak, kada ga se čita
zajedno s ostalim dijelovima Osnovnog prospekta, ne pruža sve potrebne
ključne informacije.

A.2

Suglasnost za
uporabu
osnovnog
prospekta

[Podložno sljedećim stavcima, Izdavatelj daje svoju [opću] [pojedinačnu]
suglasnost za uporabu Osnovnog prospekta za naknadnu ponovnu prodaju ili
konačni plasman Vrijednosnih papira putem financijskih posrednika.]
[Nije primjenjivo. Izdavatelj ne daje suglasnost za uporabu Osnovnog
prospekta za naknadnu ponovnu prodaju ili konačni plasman Vrijednosnih
papira putem financijskih posrednika.]

Naznaka
razdoblja
ponude

[Ponovna prodaja ili konačni plasman Vrijednosnih papira putem financijskih
posrednika dozvoljeni su i daje se suglasnost za uporabu Osnovnog
prospekta [tijekom sljedećeg razdoblja ponude Vrijednosnih papira:
[Umetnuti razdoblje ponude za koje se daje suglasnost]] [tijekom razdoblja
valjanosti Osnovnog prospekta].]
[Nije primjenjivo. Ne daje se suglasnost.]

Ostali uvjeti
vezani uz
suglasnost

[Suglasnost Izdavatelja za uporabu Osnovnog prospekta daje se pod uvjetom
da svaki financijski posrednik poštuje primjenjiva ograničenja ulaganja, kao i
opće uvjete ponude.]
[Osim toga, suglasnost Izdavatelja za uporabu Osnovnog prospekta daje se
pod uvjetom da se financijski posrednik koji upotrebljava Osnovni prospekt
obvezuje svojim kupcima na odgovornu distribuciju Vrijednosnih papira. Ta
se obveza preuzima objavom financijskog posrednika, na njegovoj
internetskoj stranici, izjave da upotrebljava prospekt u skladu sa suglasnošću
Izdavatelja i uvjetima koji su uz nju vezani.]
[Nije primjenjivo. Ne daje se suglasnost.]
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Pružanje
informacija o
općim
uvjetima
ponude od
financijskog
posrednika

[U slučaju ponude bilo kojeg financijskog posrednika, taj financijski
posrednik mora pružiti informacije o općim uvjetima ponude u trenutku
davanja ponude.]
[Nije primjenjivo. Ne daje se suglasnost.]

B.

IZDAVATELJ

B.1

Naziv i tvrtka

UniCredit Bank AG (zajedno sa svojim konsolidiranim ovisnim društvima
„HVB Grupa”) pravni je naziv. HypoVereinsbank je tvrtka.

B.2

Sjedište /
Pravni oblik /
Zakonodavstvo
/ Država
osnivanja

Društvo UniCredit Bank ima sjedište u Arabellastraße 12, 81925 München, i
osnovano je u Njemačkoj prema pravu Savezne Republike Njemačke kao
dioničko društvo koje posluje po njemačkom pravu te je upisano u registar
trgovačkih društava pri Prvostupanjskom sudu (Amtsgericht) u Münchenu
pod brojem HRB 42148.

B.4b

Poznati
trendovi koji
utječu na
izdavatelja i
industrijske
grane u kojima
posluje

Rezultati HVB Grupe također će u 2019. ovisiti o budućem razvoju događaja
na financijskim tržištima i tržištima kapitala, realnom gospodarstvu, kao i
povezanim čimbenicima koji se ne mogu procijeniti. U tom okruženju HVB
Grupa preispituje svoju poslovnu strategiju na redovitoj i na ad hoc osnovi te
je prilagođuje prema potrebi.

B.5

Opis grupe i
položaj koji
izdavatelj ima
u grupi

UniCredit Bank matično je društvo HVB Grupe. HVB Grupa je neposredni i
posredni imatelj vlasničkih udjela u raznim društvima.
UniCredit Bank je povezano društvo društva UniCredit S.p.A., Milano
(„UniCredit S.p.A.”, a zajedno sa svojim konsolidiranim ovisnim društvima,
„UniCredit”) od studenoga 2005. i stoga od tog datuma čini veliki dio
UniCredita kao njegova podgrupa. UniCredit S.p.A. neposredno drži 100%
temeljnog kapitala UniCredit Banke.

B.9

Predviđanje ili
procjena dobiti

Nije primjenjivo; Izdavatelj nije pripremio predviđanja ili procjene dobiti

B.10

Priroda svih
ograničenja u
izvješću o
reviziji
povijesnih
financijskih
informacija

Nije primjenjivo; Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, neovisni
revizor (Wirtschaftsprüfer) društva UniCredit Bank revidirao je konsolidirane
financijske izvještaje (Konzernabschluss) HVB Grupe za financijsku godinu
koja je završila 31. prosinca 2017. i za financijsku godinu koja je završila 31.
prosinca 2018. te nekonsolidirane financijske izvještaje (Einzelabschluss)
društva UniCredit Bank za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca
2018. i u svakom tom slučaju izdano je nekvalificirano mišljenje revizora.

B.12

Odabrane
povijesne
ključne
financijske
informacije

Istaknuti konsolidirani financijski podaci na dan 31. prosinca 2018.
Ključni pokazatelji uspješnosti
Neto dobit iz poslovanja1)

¸1/1/2017 – 31/12/2017.

*

1.414 mil. EUR

1.517 mil. EUR

Dobit prije oporezivanja

392 mil. EUR

1.597 mil. EUR

Konsolidirana dobit

238 mil. EUR

1.336 mil. EUR

0,29 EUR

1,66 EUR

Zarada po dionici

Podaci iz bilance
Ukupna imovina

2

1/1/2018 – 31/12/2018.*

31/12/2018.
286.688 mil. EUR

31/12/2017.
299.060 mil. EUR
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Vlasnički kapital

Ključni omjeri kapitala

17.751 mil. EUR

31/12/2018.

18.874 mil. EUR

31/12/2017.

Redovni osnovni kapital

2)

16.454 mil. EUR

16.639 mil. EUR3)

Temeljni osnovni kapital

16.454 mil. EUR2)

16.639 mil. EUR3)

82.592 mil. EUR

78.711 mil. EUR

Stopa redovnog osnovnog kapitala4)

19,9%2)

21,1%3)

Stopa temeljnog osnovnog kapitala4)

19,9%2)

21,1%3)

Ponderirana aktiva (uključujući
ekvivalente tržišnog rizika i operativnog
rizika)

* Brojke u ovom stupcu revidirane su i preuzete iz konsolidiranih
financijskih izvještaja HVB Grupe za financijsku godinu koja je završila
31. prosinca 2018.
* Brojke u ovom stupcu revidirane su i preuzete iz konsolidiranih
financijskih izvještaja HVB Grupe za financijsku godinu koja je završila
31. prosinca 2017.
1) Neto dobit iz poslovanja rezultat je neto kamata po stavkama P/L linije,
dividendi i drugih prihoda od kapitalnih ulaganja, neto provizija i
naknada, neto prihoda od trgovanja, neto drugih troškova/prihoda,
operativnih troškova i neto otpisa dijela vrijednosti kredita i rezerviranja
za jamstva i preuzete obveze.
2) sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima HVB Grupe za
financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2018., koja je odobrio
Nadzorni odbor društva UniCredit Bank AG.
3) sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima HVB Grupe za
financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2017., koja je odobrio
Nadzorni odbor društva UniCredit Bank AG.
4) izračunato na osnovi ponderirane aktive, uključujući ekvivalente tržišnog
rizika i operativnog rizika.
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Izjava o tome
da nije bilo
značajnih
negativnih
promjena u
očekivanjima
izdavatelja od
datuma
posljednjih
objavljenih
revidiranih
financijskih
izvještaja ili
opis svih
značajnih
negativnih
promjena

Nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima HVB Grupe od
31. prosinca 2018., datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih
izvještaja.

Opis značajnih
promjena
financijskog
stanja nakon
razdoblja

Nije došlo do značajnih promjena u financijskom položaju HVB Grupe koje
bi nastupile nakon 31. prosinca 2018. godine.

SAŽETAK
obuhvaćenog
povijesnim
financijskim
informacijama
B.13

Nedavni
događaji

Nije primjenjivo. Ne postoje nedavni događaji svojstveni za društvo
UniCredit Bank koji bi u značajnoj mjeri bili relevantni za procjenu njegove
solventnosti.

B.14

B.5 plus
Izjava o
ovisnosti o
drugim
subjektima
unutar grupe

Vidjeti B.5
Nije primjenjivo. UniCredit Bank ne ovisi ni o kojem subjektu unutar HVB
Grupe.

B.15

Osnovne
djelatnosti

UniCredit Bank nudi sveobuhvatan spektar bankarskih i financijskih
proizvoda i usluga klijentima u privatnom, korporativnom i javnom sektoru,
međunarodnim društvima i institucionalnim klijentima.
Ovaj raspon proteže se od hipotekarnih zajmova, potrošačkih kredita, štednih
i kreditnih proizvoda te bankovnih usluga za privatne klijente do poslovnih
kredita i financiranja vanjskog trgovanja te proizvoda investicijskog
bankarstva za korporativne klijente.
U segmentima privatnog bankarstva i upravljanja bogatstvom klijenata,
UniCredit Bank nudi sveobuhvatno financijsko i imovinsko planiranje sa
savjetodavnim uslugama stručnjaka širokog spektra i specijalista temeljenim
na potrebama.
HVB Grupa i dalje je središte stručnosti za međunarodna tržišta i operacije
investicijskog bankarstva cijelog UniCredita. Osim toga, poslovni segment
Korporativnog i investicijskog bankarstva djeluje kao tvorac proizvoda za
klijente u poslovnom segmentu Poslovnog bankarstva.

B.16

Izravno ili
neizravno
vlasništvo ili
kontrola

UniCredit S.p.A. neposredno drži 100% temeljnog kapitala UniCredit Banke.

C.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

C.1
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Vrsta i rod
vrijednosnih
papira

[Bonus [Cap] [Vrijednosni papiri] [Reverse Bonus [Cap] Vrijednosni papiri]
[Top Vrijednosni papiri] [Double Bonus Vrijednosni papiri] [Bonus Plus
Vrijednosni papiri] [Express [Glider] Vrijednosni papiri] [Express Plus
Vrijednosni papiri] [Express Vrijednosni papiri s Dodatnim iznosom]
[Autocallable Performance Vrijednosni Papiri [Cap]] [Best Express
Vrijednosni papiri [Cap]] [Short Express Vrijednosni papiri] [Reverse
Convertible [Classic] Vrijednosni papiri] [Fund Reverse Convertible
Vrijednosni papiri] [Barrier Reverse Convertible Vrijednosni papiri] [Barrier
Reverse Convertible Stability Vrijednosni papiri [s Dodatnim uvjetnim
iznosom]] [Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosni papiri] [Twin
Win [Cap] Vrijednosni papiri] [Express Twin Win [Cap] Vrijednosni
papiri][(samootkupivi)] [(s napomenom o Zaštitnoj barijeri koja se odnosi na
određeni datum)] [(s dnevnom napomenom o Zaštitnoj barijeri])] [(sa
stalnom napomenom o Zaštitnoj barijeri (tijekom dana))] [(Kvanto
izvedenice)]
„Vrijednosni papiri” izdat će se kao [Zapisi] [Certifikati] [bez nominalne
vrijednosti] [s Nominalnim iznosom].

SAŽETAK
[[„Zapisi”] [„Certifikati”] su dužnički instrumenti na donositelja
(Inhaberschuldverschreibungen) u skladu s člankom 793. njemačkog
Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).]
[[„Zapisi”] [„Certifikati”] su nematerijalizirani dužnički instrumenti u
skladu s talijanskim konsolidiranim Zakonom o financijskom posredovanju
(Testo Unico della Finanza).]
[„Nominalni iznos” znači [umetnuti].]
[Vrijednosni papiri sadržani su u obliku globalnog zapisa bez kamatnih
kupona.]
[Vrijednosni papiri se knjiže.]
Imatelji Vrijednosnih papira („Imatelji vrijednosnih papira”) nemaju pravo
primiti ispravu u fizičkom obliku za Vrijednosne papire.
[ISIN] [WKN] je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku.
C.2

Valuta izdanja
vrijednosnih
papira

Vrijednosni papiri izdani su u [umetnuti Utvrđenu valutu] („Utvrđena
valuta”).

C.5

Ograničenja u
vezi slobode
prenosivosti
vrijednosnih
papira

Nije primjenjivo. Vrijednosni papiri su slobodno prenosivi.

C.8

Prava koja
proizlaze iz
vrijednosnih
papira,
uključujući
rangiranje i
ograničenja tih
prava

Mjerodavno pravo za Vrijednosne papire
Vrijednosni papiri, po svojem obliku i sadržaju, te sva prava i obveze
Izdavatelja i Imatelja vrijednosnih papira podliježu pravu [Savezne
Republike Njemačke] [Republike Italije].
Prava koja proizlaze iz Vrijednosnih papira
[Vrijednosni papiri imaju fiksni datum dospijeća.]
[Vrijednosni papiri nemaju fiksni datum dospijeća. Umjesto toga,
neograničeno traju sve dok Imatelji vrijednosnih papira iskoriste svoje Pravo
iskupa ili Izdavatelj iskoristi svoje Pravo redovnog opoziva.]
[Proizvodi tipa 1 i 3: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira i Top Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji Vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate kako je određen u C.16] [Sljedeće
se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s dionicom ili
potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima s fizičkom dostavom: ili
dostavu utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je određeno u
C.20)].]
[Proizvod tipa 2: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Reverse Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira:
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Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji Vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen u C.16).]
[Proizvod tipa 4: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Double Bonus
Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate kako je određen u C.16] [Sljedeće
se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s dionicom ili
potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima s fizičkom dostavom: ili
dostavu utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je određeno u
C.20)].]
[Proizvod tipa 5: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Bonus Plus Vrijednosnih
papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji Vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa Iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen u C.16).]
[Proizvodi tipa 6 i 7: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express (Glider)
Vrijednosnih papira i Express Plus Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Iznosa
prijevremenog iskupa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)
na odnosni Datum prijevremene otplate (k) (kako je određen u C.16] ako je
nastupio Događaj prijevremenog iskupa (kako je određen u C.15), ili Iznos
Iskupa (kako je određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen
u C.16) [Sljedeće se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s
dionicom ili potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima s fizičkom
dostavom: ili dostavu utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je
određeno u C.20)].]
[Proizvod tipa 8: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Vrijednosnih
papira s Dodatnim iznosom:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m) (kako je
određeno u C.15), Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu
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odnosnog Dodatnog uvjetnog iznosa (m) (kako je određen u tablici u Prilogu
ovom Sažetku) na odnosni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m)
(kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
[Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) (kako je
određen u C.15), Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu
odnosnog Dodatnog uvjetnog iznosa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu
ovom Sažetku) na odnosni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) (kako
je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) [umanjeno za zbroj svih
Dodatnih uvjetnih iznosa (k) koji su već isplaćeni na prethodne Datume
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k)] [uvećano za zbroj svih Dodatnih
uvjetnih iznosa (k) koji nisu isplaćeni na prethodne Datume isplate dodatnog
uvjetnog iznosa (k) (Dodatni uvjetni iznos (k) isplatit će se samo jednom)].]
[Na svaki Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) nakon toga, Dodatni
uvjetni iznos (k) u pogledu takvog Datuma isplate dodatnog uvjetnog iznosa
(k) plaća se ne uzimajući u obzir nastupanje Događaja isplate dodatnog
uvjetnog iznosa (k).]
[Imatelji vrijednosnih papira [nadalje] imaju pravo na isplatu Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
svaki Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Iznosa
prijevremenog iskupa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)
na odnosni Datum prijevremene otplate (k) (kako je određen u C.16] ako je
nastupio Događaj prijevremenog iskupa (kako je određen u C.15), ili Iznos
iskupa (kako je određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen
u C.16) [Sljedeće se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s
dionicom ili potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima s fizičkom
dostavom: ili dostavu utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je
određeno u C.20)].]
[Proizvodi tipa 9, 10 i 11: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Autocallable
Performance Vrijednosnih papira (Cap), Best Express Vrijednosnih papira
(Cap) i Short Express Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Iznosa
prijevremenog iskupa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)
na odnosni Datum prijevremene otplate (k) (kako je određen u C.16] ako je
nastupio Događaj prijevremenog iskupa (kako je određen u C.15), ili Iznos
iskupa (kako je određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen
u C.16) [Sljedeće se primjenjuje u slučaju Best Express Vrijednosnih papira
(Cap) povezanih s dionicom ili potvrdom o deponiranim vrijednosnim
papirima s fizičkom dostavom: ili dostavu utvrđene količine Temeljnog
instrumenta (kako je određeno u C.20)].]
Proizvodi tipa 12 i 13: Sljedeće se primjenjuje u slučaju (Fund) Reverse
Convertible (Classic) Vrijednosnih papira i Barrier Reverse Convertible
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Vrijednosnih papira:
[Vrijednosni papiri nose kamatu [na njihov] [Ukupni nominalni iznos]
[Nominalni iznos] [po fiksnoj Kamatnoj stopi (kako je određeno u tablici u
Prilogu ovom Sažetku)] [na Referentnu stopu] za [odnosno] Kamatno
razdoblje.
[„Kamatno razdoblje” znači svako razdoblje od Datuma isplate kamate
(uključivo) do sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).]
[„Kamatno razdoblje” znači [odnosno] razdoblje od Datuma početka
kamate (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (uključivo) do
[prvog Datuma isplate kamate (isključno) i od svakog Datuma isplate kamate
(uključivo) do odnosnog sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).
Posljednje Kamatno razdoblje završava na] Datum završetka kamate (kako je
određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (isključno).]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje veća od
Najviše kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najvišu kamatnu stopu.]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje manja od
Najniže kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najnižu kamatnu stopu.]
[Kamatna stopa računa se [dodavanjem Pozitivne marže Referentnoj stopi]
[oduzimanjem Negativne marže od Referentne stope] (kako je određeno u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Odnosni Iznos kamata računa se množenjem rezultata odnosne Kamatne
stope i Ukupnog nominalnog iznosa ili Nominalnog iznosa s Vremenom
ukamaćivanja (kako je određeno u tablici u Prilogu ovom Sažetku). Odnosni
Iznos kamata dospijeva na plaćanje na odnosni Datum isplate kamate [(kako
je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)].
[„Datum isplate kamate” znači [Umetnuti dan i mjesec] svake godine.]]
[Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate kako je određen u C.16] [Sljedeće
se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s dionicom ili
potvrdom o deponiranim ispravama s fizičkom dostavom: ili dostavu
utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je određeno u C.20)].]
[Proizvod tipa 14: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom):
[Vrijednosni papiri nose kamatu [na njihov] [Ukupni nominalni iznos]
[Nominalni iznos] [po fiksnoj Kamatnoj stopi (kako je određeno u tablici u
Prilogu ovom Sažetku)] [na Referentnu stopu] za [odnosno] Kamatno
razdoblje.
[„Kamatno razdoblje” znači svako razdoblje od Datuma isplate kamate
(uključivo) do sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).]
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[„Kamatno razdoblje” znači [odnosno] razdoblje od Datuma početka
kamate (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (uključivo) do
[prvog Datuma isplate kamate (isključno) i od svakog Datuma isplate kamate
(uključivo) do odnosnog sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).
Posljednje Kamatno razdoblje završava na] Datum završetka kamate (kako je
određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (isključno).]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje veća od
Najviše kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najvišu kamatnu stopu.]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje manja od
Najniže kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najnižu kamatnu stopu.]
[Kamatna stopa računa se [dodavanjem Pozitivne marže Referentnoj stopi]
[oduzimanjem Negativne marže od Referentne stope] (kako je određeno u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Odnosni Iznos kamata računa se množenjem rezultata odnosne Kamatne
stope i Ukupnog nominalnog iznosa ili Nominalnog iznosa s Vremenom
ukamaćivanja (kako je određeno u tablici u Prilogu ovom Sažetku). Odnosni
Iznos kamata dospijeva na plaćanje na odnosni Datum isplate kamate [(kako
je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)].
[„Datum isplate kamate” znači [Umetnuti dan i mjesec] svake godine.]]
[Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere (kako je određen u C.15),
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
uvjetnog iznosa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) (kako je određen u tablici u
Prilogu ovom Sažetku).]]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen u C.16).]
[Proizvod tipa 15: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Barrier Reverse
Convertible Vrijednosnih papira:
[Vrijednosni papiri nose kamatu na njihov [Ukupni nominalni iznos]
[Nominalni iznos] [po fiksnoj Kamatnoj stopi (kako je određeno u tablici u
Prilogu ovom Sažetku)] [na Referentnu stopu] za [odnosno] Kamatno
razdoblje.
[„Kamatno razdoblje” znači svako razdoblje od Datuma isplate kamate
(uključivo) do sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).]
[„Kamatno razdoblje” znači [odnosno] razdoblje od Datuma početka
kamate (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (uključivo) do
[prvog Datuma isplate kamate (isključno) i od svakog Datuma isplate kamate
(uključivo) do odnosnog sljedećeg Datuma isplate kamate (isključno).
Posljednje Kamatno razdoblje završava na] Datum završetka kamate (kako je
određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (isključno).]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje veća od
Najviše kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najvišu kamatnu stopu.]
[Ako je Kamatna stopa koja je određena za Kamatno razdoblje manja od
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Najniže kamatne stope (kako je određena u tablici u Prilogu ovom Sažetku),
Kamatna stopa za to Kamatno razdoblje iznosi Najnižu kamatnu stopu.]
[Kamatna stopa računa se [dodavanjem Pozitivne marže Referentnoj stopi]
[oduzimanjem Negativne marže od Referentne stope] (kako je određeno u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Odnosni Iznos kamata računa se množenjem rezultata odnosne Kamatne
stope i Ukupnog nominalnog iznosa ili Nominalnog iznosa s Vremenom
ukamaćivanja). Odnosni Iznos kamata dospijeva na plaćanje na odnosni
Datum isplate kamate [(kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)].
[„Datum isplate kamate” znači [Umetnuti dan i mjesec] svake godine.]]
[Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Iznosa
prijevremenog iskupa (k), koji je jednak Nominalnom iznosu na odnosni
Datum prijevremene otplate (k) (kako je određen u C.16) ako je nastupio
Događaj prijevremenog iskupa (kako je određen u C.15), ili Iznosa iskupa
(kako je određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen u C.16)
[Sljedeće se primjenjuje u slučaju Vrijednosnih papira povezanih s dionicom
ili potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima s fizičkom dostavom: ili
dostavu utvrđene količine Temeljnog instrumenta (kako je određeno u
C.20)].]
[Proizvod tipa 16: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je
određen u C.15) na Datum konačne otplate (kako je određen u C.16).]
[Proizvod tipa 17: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira:
Vrijednosni papiri ne nose kamatu.
[Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Dodatnog
bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na
odnosni Datum isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l) (kako je određen u
tablici u Prilogu ovom Sažetku).]
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa (m) (kako je određen u C.15),
Imatelji vrijednosnih papira imaju pravo na isplatu odnosnog Iznosa
prijevremenog iskupa (k) (kako je određen u tablici u Prilogu ovom Sažetku)
na odnosni Datum prijevremene otplate (k) (kako je određen u C.16).
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, Imatelji vrijednosnih
papira imaju pravo na isplatu Iznosa iskupa (kako je određen u C.15) na
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Datum konačne otplate (kako je određen u C.16).]
Ograničenje prava
Po nastupanju jednog ili više događaja usklađenja (uključujući, ali ne
ograničavajući se na, [korporativno djelovanje] [,] [promjene relevantnih
[koncepta indeksa] [,] [uvjeta trgovanja] [,] [ugovornih specifikacija] [,]
[izmjena metode određivanja i/ili objavljivanja Temeljnog instrumenta] [ili
prilagodbu ili prijevremeni istek financijskih izvedenica povezanih s
Temeljnim instrumentom]) („Događaji usklađenja”), Agent izračuna će [po
svojoj razumnoj ocjeni (čl. 315. BGB-a)] [djelujući u skladu s relevantnom
tržišnom praksom i u dobroj vjeri] prilagoditi opće uvjete ovih Vrijednosnih
papira i/ili sve cijene Temeljnog instrumenta, koje je Agent izračuna odredio
na temelju općih uvjeta Vrijednosnih papira tako da financijski položaj
Imatelja vrijednosnih papira u najvećoj mogućoj mjeri ostane nepromijenjen.
[Po nastupu jednog ili više događaja za opoziv (npr. ako, u slučaju Događaja
prilagodbe, prilagodba nije moguća ili nije opravdana u pogledu Izdavatelja
i/ili Imatelja vrijednosnih papira), Izdavatelj može izvanredno opozvati
Vrijednosne papire i iskupiti ih za njihov Iznos poništenja. „Iznos
poništenja” jest njihova fer tržišna vrijednost.]
Status Vrijednosnih papira
Obveze po Vrijednosnim papirima predstavljaju izravne, bezuvjetne i
neosigurane obveze Izdavatelja i rangiraju, osim ako je drugačije predviđeno
zakonom, pari passu prema svim ostalim neosiguranim i nepodređenim
sadašnjim i budućim obvezama Izdavatelja.
C.11
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Uvrštenje za
trgovanje

[Zahtjev [je] [će biti] podnesen za uvrštenje Vrijednosnih papira za trgovanje
[s učinkom od [Umetnuti očekivani datum]] na sljedećem uređenom ili
drugim ekvivalentnim tržištima: [Euronext Paris] [Uređeno tržište
Luksemburške burze] [Umetnuti odnosno uređeno ili drugo(a)
ekvivalentno(a) tržište(a)].] [Datum prvog [trgovanja] [uvrštenja] bit će
određen u obavijesti o uvrštenju, koju objavljuje [Umetnuti odnosno uređeno
ili drugo(a) ekvivalentno(a) tržište(a)].]
[Vrijednosni papiri već su uvršteni za trgovanje na sljedećim uređenim ili
drugim ekvivalentnim tržištima: [Umetnuti odnosno uređeno ili drugo(a)
ekvivalentno(a) tržište(a)].]
[Prema saznanjima Izdavatelja, vrijednosni papiri istog roda Vrijednosnih
papira koji će se ponuditi ili uvrstiti za trgovanje već su uvršteni za trgovanje
na sljedećim uređenim ili drugim ekvivalentnim tržištima: [Euronext Paris]
[Uređeno tržište Luksemburške burze] [Umetnuti odnosno uređeno ili
drugo(a) ekvivalentno(a) tržište(a)].]
[Nije primjenjivo. Nije podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje
Vrijednosnim papirima na uređenom ili drugom ekvivalentnom tržištu [niti je
takav zahtjev u planu].]
[[Međutim,] [Osim toga,] zahtjev za [uvrštenje] [trgovanje] na sljedećim
[tržištima] [multilateralnim trgovinskim platformama (MTP)] [mjestima
trgovanja] [bit će] [je] podnesen s učinkom od [Umetnuti očekivani datum]:
[Umetnuti odnosno(a) tržište(a), MTP(-ove) ili mjesto(a) trgovanja].]
[[Međutim,] Vrijednosni papiri već su [uvršteni] [predmet trgovanja] na
sljedećim [tržištima] [multilateralnim trgovinskim platformama (MTP)]
[mjestima trgovanja]: [Umetnuti odnosno(a) tržište(a), MTP(-ove) ili
mjesto(a) trgovanja].]]
[[Umetnuti naziv Održavatelja tržišta] („Održavatelj tržišta”) obvezuje se
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osigurati likvidnost [ponudama za kupnju i prodaju] u skladu s pravilima
održavanja tržišta [Umetnuti odnosno(a) tržište(a), MTP(-ove) ili mjesto(a)
trgovanja], gdje se očekuje [uvrštenje] [trgovanje] Vrijednosni[h][m]
papir[a][ima]. [Obveze Održavatelja tržišta uređene su pravilima [tržišta koja
su organizirana od strane i kojima upravlja [Umetnuti odnosno(a) tržište(a),
MTP(-ove) ili mjesto(a) trgovanja] i relevantnim uputama u pogledu tih
pravila] [Borsa Italiana SeDeX MTF] [EuroTLX SIM S.p.A.] [umetnuti
odnosno tržište, MTP ili mjesto trgovanja]. [Nadalje, Održavatelj tržišta
obvezuje se primjenjivati, u uobičajenim tržišnim uvjetima, razliku između
ponuda za kupnju i prodaju u iznosu od najviše [Umetnuti postotak]%.]]
C.15

Utjecaj
temeljnog
instrumenta na
vrijednost
vrijednosnih
papira

[Proizvod tipa 1: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih
papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačni) (kako je utvrđeno u
C.19.). [Međutim, isplata odgovara najmanje Iznosu bonusa ako nije nastupio
Događaj zaštitne barijere. [U svim slučajevima, isplata nije viša od Najvišeg
iznosa.]]
[„Iznos bonusa” znači iznos koji je utvrđen kao Nominalni iznos pomnožen
Razinom bonusa.] [Razina bonusa pomnožena R-om (početnim) i Faktorom
omjera.] [Iznos bonusa konvertira se [u Utvrđenu valutu] primjenom [jednog]
[dvaju] faktora konverzije valute.]]
[„Najviši iznos” znači iznos koji je utvrđen kao Nominalni iznos pomnožen
Razinom gornjeg praga.] [Gornji prag pomnožen Faktorom omjera.] [Najviši
iznos konvertira se [u Utvrđenu valutu] primjenom [jednog] [dvaju] faktora
konverzije valute.]]
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] manja od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] niža od Zaštitne barijere] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
[Za Vrijednosne papire nije predviđen element zaštite od valutnog rizika
(Kompo).]
Iskup na Datum konačne otplate
[Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere [ili ako je Događaj zaštitne
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barijere nastupio, a R (konačni) je jednak ili veći od Gornjeg praga], iskup se
vrši isplatom Iznosa iskupa koji odgovara [[R-u (konačnom) pomnoženom
[Omjerom] [Faktorom omjera] [i primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju
Deviznih tečajeva]]] [Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i
podijeljenom [Izvršnom cijenom] [R-om (početnim)]]] [Nominalnom iznosu
pomnoženom zbrojem (i) Razine bonusa, i (ii) umnoška (a) razlike (x) Ra (konačnog) podijeljenog Izvršnom cijenom i (y) Razine bonusa te (b)
Čimbenika sudjelovanja] [Najvišim iznosom]. [Iznos iskupa nije manji od
Iznosa bonusa.] [U tom slučaju Iznos iskupa nije manji od Iznosa bonusa i
nije veći od Najvišeg iznosa.]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši [isporukom količine
Temeljnog instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom
dodatnog gotovinskog iznosa.] [isplatom Iznosa iskupa koji odgovara [R-u
(konačnom) pomnoženom s Omjerom.] [Nominalni iznos pomnožen R-om
(konačnim) i podijeljen [Izvršnom cijenom] [R-om (početnim)].]]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji odgovara [R-u (konačnom) pomnoženom s Omjerom [i
primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju Deviznih tečajeva]].] [Nominalni iznos
pomnožen R-om (konačnim) i podijeljen [Izvršnom cijenom] [R-om
(početnim)] [i primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju Deviznih tečajeva]].] [U
tom slučaju Iznos iskupa nije viši od Najvišeg iznosa.]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, a R (konačni) je niži od Gornjeg
praga, iskup se vrši isporukom količine Temeljnog instrumenta izražene kao
Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom dodatnog gotovinskog iznosa.
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[„Omjer” je utvrđen kao Faktor omjera [pomnožen] [podijeljen] faktorom
konverzije valute.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Iznos bonusa] [Razina bonusa] [,] [i] [Omjer] [,] [i] [Faktor omjera] [,] [i]
[Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razdoblje promatranja zaštitne
barijere] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne cijene] [,] [i] [Gornji
prag] [,] [i] [Razina gornjeg praga] [,] [i] [Najviši iznos] [,] [i] [Čimbenik
sudjelovanja] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere]
utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 2: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Reverse Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako se
vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, vrijednost Vrijednosnih papira
redovito poraste. Ako vrijednost Temeljnog instrumenta poraste, vrijednost
Vrijednosnih papira redovito se smanji.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R-u (konačnom) (kako je utvrđeno u
C.19.) i razvija se u obrnutom smjeru u odnosu na vrijednost Referentne
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cijene. Međutim, isplata odgovara najmanje Iznosu bonusa ako nije nastupio
Događaj zaštitne barijere. [U svim slučajevima isplata nije viša od Najvišeg
iznosa.]
[„Iznos bonusa” znači iznos koji je utvrđen kao [Nominalni iznos pomnožen
razlikom Reverzne razine i Razine bonusa.] [R (početni) pomnožen
Faktorom omjera i razlikom Reverzne razine i Razine bonusa.] [Iznos bonusa
konvertira se [u Utvrđenu valutu] primjenom [jednog] [dvaju] faktora
konverzije valute.]]
[„Najviši iznos” znači iznos koji je utvrđen kao Nominalni iznos pomnožen
razlikom između Reverzne razine i Razine gornjeg praga.] [kao razlika
Reverznog iznosa i Gornjeg praga pomnožena Faktorom omjera.] [Najviši
iznos konvertira se [u Utvrđenu valutu] primjenom [jednog] [dvaju] faktora
konverzije valute.]]
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] veća od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] veća od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] veća od Zaštitne
barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
[Za Vrijednosne papire nije predviđen element zaštite od valutnog rizika
(Kompo).]
Iskup na Datum konačne otplate
Vrijednosni papiri iskupljuju se isplatom Iznosa iskupa.
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, Iznos iskupa odgovara
[Najvišem iznosu] [Reverznom iznosu umanjenom za umnožak R-a
(konačnog) i Omjera [i primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju Deviznih
tečajeva]]] ako Iznos iskupa nije manji od Iznosa bonusa i nije veći od
Najvišeg iznosa.] [Nominalnom iznosu pomnoženom s razlikom (1)
Reverzne razine i (2) R-a (konačnog) podijeljenog R-om (početnim), ako
Iznos iskupa nije manji od Iznosa bonusa [i nije veći od Najvišeg iznosa]].
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, Iznos iskupa odgovara
[Reverznom iznosu umanjenom za umnožak R-a (konačnog) i Omjera [i
primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju Deviznih tečajeva]], ako Iznos iskupa
nije manji od nule i nije veći od Najvišeg iznosa.] [Nominalnom iznosu
pomnoženom s razlikom između (1) Reverzne razine i (2) R-a (konačnog)
podijeljenog s R-om (početnim) ako Iznos iskupa nije manji od nule [i nije
veći od Najvišeg iznosa].]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[„Omjer” je utvrđen kao Faktor omjera [pomnožen] [podijeljen] faktorom
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konverzije valute.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Iznos bonusa] [Razina bonusa] [,] [i] [Omjer] [,] [i] [Faktor omjera] [,] [i]
[Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razdoblje promatranja zaštitne
barijere] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne cijene] [,] [i] [Gornji
prag] [,] [i] [Razina gornjeg praga] [,] [i] [Najviši iznos] [,] [i] [Reverzni
iznos] [,] [i] [Reverzna razina] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere]
utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 3: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Top Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačni) (kako je utvrđeno u
C.19.). Najviši iznos bit će isplaćen ako je R (konačni) jednak ili veći od R-a
(početnog).
[„Najviši iznos” znači iznos koji je utvrđen kao Nominalni iznos pomnožen
Razinom gornjeg praga.]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
[Za Vrijednosne papire nije predviđen element zaštite od valutnog rizika
(Kompo).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako je R (konačni) jednak ili veći od R-a (početnog), iskup se vrši isplatom
Najvišeg iznosa.
Ako je R (konačni) niži od R-a (početnog), iskup se vrši [isporukom količine
Temeljnog instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom
dodatnog gotovinskog iznosa] [isplatom Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i podijeljenom [R-om
(početnim)] [i primjenom [Deviznog tečaja] [dvaju Deviznih tečajeva]].
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[„Omjer” je utvrđen kao Faktor omjera [pomnožen] [podijeljen] faktorom
konverzije valute.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [,] [i] [Razina bonusa]
[Razina izvršne cijene] [i] [Razina gornjeg praga]
[Najviši iznos]
utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u Prilogu ovom Sažetku.]]
[Proizvod tipa 4: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Double Bonus
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Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira odlučujuće ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta, uz utjecaj
drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što su očekivana volatilnost,
kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost Temeljnog instrumenta
poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih papira. Ako se vrijednost
Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i vrijednost Vrijednosnih
papira.
„Događaj zaštitne barijere1” znači da je [bilo koja [objavljena cijena
Temeljnog instrumenta jednaka ili manja od Zaštitne barijere1 tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] manja od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere jednaka ili veća od Zaštitne
barijere1.]
„Događaj zaštitne barijere2” znači da je [bilo koja objavljena cijena
Temeljnog instrumenta jednaka ili manja od Zaštitne barijere2 tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] manja od Zaštitne barijere2.] [bilo koja Referentna cijena
tijekom Razdoblja promatranja zaštitne barijere jednaka ili manja od Zaštitne
barijere2.]
[„Zaštitna barijera1” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
određen kao Razina zaštitne barijere1 pomnožena R-om (početnim).]
[„Zaštitna barijera2” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
određen kao Razina zaštitne barijere2 pomnožena R-om (početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako ni Događaj zaštitne barijere1 niti Događaj zaštitne barijere2 nisu
nastupili, iskup se vrši isplatom Iznosa iskupa koji je jednak Nominalnom
iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i podijeljenom Izvršnom cijenom. U
tom slučaju Iznos iskupa nije manji od Iznosa bonusa i nije veći od Najvišeg
iznosa1.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere1, ali nije nastupio Događaj zaštitne
barijere2, iskup se vrši isplatom Iznosa iskupa koji je jednak Najvišem
iznosu2.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere2, iskup se vrši isporukom količine
Temeljnog instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom
dodatnog gotovinskog iznosa.]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere2, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji je jednak Nominalnom iznosu [pomnoženim Čimbenikom
sudjelovanja] pomnoženim R-om (konačnim) i podijeljenim Izvršnom
cijenom. U tom slučaju Iznos iskupa nije viši od Najvišeg iznosa2.]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[„Omjer” je utvrđen kao Faktor omjera [pomnožen] [podijeljen] faktorom
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konverzije valute.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Iznos bonusa] [,] [i] [Omjer] [,] [i] [Faktor omjera] [,] [i] [Čimbenik
sudjelovanja] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razdoblje
promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne
cijene] [,] [i] [Najviši iznos1] [,] [i] [Najviši iznos2] [,] [i] [Zaštitna barijera1]
[Razina zaštitne barijere1] [i] [Zaštitna barijera2] [Razina zaštitne barijere2]
utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 5: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Bonus Plus Vrijednosnih
papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta, uz
utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što su očekivana
volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost Temeljnog
instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih papira. Ako se
vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i vrijednost
Vrijednosnih papira.
„Događaj zaštitne barijere” znači da je Referentna cijena na Datum
promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[Za Vrijednosne papire nije predviđen element zaštite od valutnog rizika
(Kompo).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji je jednak Nominalnom iznosu.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji je jednak Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i
podijeljenom Izvršnom cijenom.
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] [,] [i] Datum promatranja
zaštitne barijere [i] [Izvršna cijena] [Razina izvršne cijene] utvrđeni su u
Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 6: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express (Glider)
Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
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Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačnom) (kako je utvrđeno u
C.19.). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima
automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) [kako
je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa [a nije nastupio Događaj
zaštitne barijere], Vrijednosni papiri bit će automatski prijevremeno
iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene otplate (k) isplatom
odgovarajućeg Iznosa prijevremenog iskupa (k).
Događaj prijevremenog iskupa znači [da je R (k) (kako je utvrđeno u C.19.)
jednak ili veći od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni/e [Datum
promatranja (k)] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je definirano
u C.16.).] [da je (i) ili (a) na prvi Datum promatranja (k) (kako je utvrđeno u
C.16.) Referentna cijena jednaka ili viša od Razine prijevremenog iskupa (k)
ili da je (b) na bilo koji datum izračuna od Početnog datuma promatranja
(isključujući) do prvog Datuma promatranja (k) (uključujući) Referentna
cijena jednaka ili viša od Razine kliznog prijevremenog iskupa ili (ii) je na
bilo koji sljedeći Datum promatranja (k) Referentna cijena jednaka ili viša od
Razine prijevremenog iskupa (k).]
[„Razina prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na Datum prijevremenog
iskupa (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k) pomnožen R-om (početnim).]
[„Razina kliznog prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na prvi Datum
prijevremenog iskupa (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta
koji je utvrđen kao odnosni Faktor kliznog prijevremenog iskupa pomnožen
R-om (početnim).]
[Iznos prijevremenog iskupa (k) znači Nominalni iznos x [1 + Faktor za
određivanje iznosa prijevremenog iskupa (k) (kako je utvrđeno u Prilogu
ovom Sažetku) x Vrijeme ukamaćivanja].
„Vrijeme ukamaćivanja” znači N/365.
„N” označava broj kalendarskih dana između Početnog datuma promatranja i
odnosnog Datuma promatranja (k).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere [ili ako je nastupio Događaj
zaštitne barijere i ako je R (konačni) jednak ili veći od [Izvršne cijene] [R-a
(početnog)]], iskup se vrši isplatom Iznosa iskupa koji:
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„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] manja od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.
[R (konačni) [jednak ili] niži od Zaštitne barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
Događaj konačnog iskupa znači da je Referentna cijena jednaka ili viša od
Razine konačnog iskupa na Konačni datum promatranja.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i
podijeljenom [Izvršnom cijenom] [R-om (početnim)]; međutim, Iznos iskupa
nije viši od Nominalnog iznosa.]
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i ako je R (konačni) jednak ili veći
od [Izvršne cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isplatom Iznosa iskupa
koji odgovara Nominalnom iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, a R (konačni) je niži od [Izvršne
cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isporukom količine Temeljnog
instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom dodatnog
gotovinskog iznosa.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Datumi promatranja uprosječivanja koji
se odnose na Datum promatranja zaštitne barijere (b)] [,] [i] [Datum
promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razdoblje promatranja zaštitne barijere]
[,] [i] [Razina/e prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Razina kliznog
prijevremenog iskupa] [,] [i] [Iznos(i) prijevremenog iskupa (k)] [,] [i]
[Faktor prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Faktor kliznog prijevremenog
iskupa] [,] [i] [Vrijeme ukamaćivanja] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina
izvršne cijene] [,] [i] [Iznos konačnog iskupa] [,] [i] [Najviši iznos] [i]
[Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u
Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 7: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Plus Vrijednosnih
papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R-u (konačnom) (kako je utvrđeno u
C.19.). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima
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automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) [kako
je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa [a nije nastupio Događaj
zaštitne barijere], Vrijednosni papiri bit će automatski prijevremeno
iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene otplate (k) isplatom odnosnog
Iznosa prijevremenog iskupa (k). [Iznos prijevremenog iskupa (k) znači
Nominalni iznos x (1 + Faktor za određivanje iznosa prijevremenog iskupa
(k) (kako je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku) x Vrijeme ukamaćivanja)].
„Vrijeme ukamaćivanja” znači N/365.
„N” označava broj kalendarskih dana između Početnog datuma promatranja i
odnosnog Datuma promatranja (k).]
Događaj prijevremenog iskupa znači da je R (k) (kako je utvrđeno u C.19.)
jednak ili veći od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni/e [Datum
promatranja (k)] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je definirano
u C.16.).]
[„Razina prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na Datum prijevremene
otplate (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k) pomnožen R-om (početnim).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji je jednak Najvišem iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere [i ako je R (konačni) (kako je
utvrđeno u C.19.) jednak ili veći od [Izvršne cijene] [R-a (početnog)]], iskup
se vrši isplatom Iznosa iskupa [koji odgovara Nominalnom iznosu
pomnoženom R-om (konačnim) i podijeljenom [Izvršnom cijenom] [R-om
(početnim)]. Iznos iskupa nije veći od Nominalnog iznosa. [koji odgovara
Nominalnom iznosu.]]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i ako je R (konačni) niži od
[Izvršne cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isporukom količine
Temeljnog instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom
dodatnog gotovinskog iznosa.]
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] manja od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na bilo koji Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne
barijere.] [R (konačni) je [jednak ili] niži od Zaštitne barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
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utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i]
[Razdoblje promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razina(e) prijevremenog
iskupa (k)] [Faktor prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Vrijeme ukamaćivanja]
[,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne cijene] [,] [i] [Najviši iznos] [i]
[Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u
Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 8: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Vrijednosnih
papira s Dodatnim iznosom:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačni) (kako je utvrđeno u
C.19.). [Osim toga, za Vrijednosne papire omogućena je isplata Dodatnog
uvjetnog iznosa (m) na svaki Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m)
ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m). Osim toga,
Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima automatski
prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k).] [Osim toga, za
Vrijednosne papire omogućena je isplata Dodatnog uvjetnog iznosa (k) na
svaki Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) ako je nastupio Događaj
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se
pod određenim okolnostima automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu
prijevremenog iskupa (k)].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
[Dodatni uvjetni iznos (m)
[Isplata Dodatnog uvjetnog iznosa (m) ovisi o nastupu Događaja isplate
dodatnog uvjetnog iznosa (m).
„Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m)” znači da je Referentna
cijena jednaka ili viša od odgovarajuće Razine isplate dodatnog uvjetnog
iznosa (m) na odgovarajući Datum promatranja (m).
[„Razina isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m)” znači odnosni Faktor
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m) pomnožen R-om (početnim).]
[•
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Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m) na
Datum promatranja (m) [i ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere],
odnosni Dodatni uvjetni iznos (m) bit će isplaćen na odnosni Datum
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m), umanjen za sve Dodatne uvjetne
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iznose (m) isplaćene na prethodne Datume plaćanja dodatnih uvjetnih
iznosa (m). ]
[•

Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m) na
Datum promatranja (m) [i ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere],
odnosni Dodatni uvjetni iznos (m) isplaćuje se na odnosni Datum
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m).]

[•

Ako nije nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m) na
Datum promatranja (m) ne isplaćuje se Dodatni uvjetni iznos (m) na
odnosni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m).

[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, ne isplaćuje se Dodatni uvjetni
iznos (m) na bilo koji naredni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m).]]
[Dodatni uvjetni iznos (k)
Isplata Dodatnog uvjetnog iznosa (k) ovisi o nastupu Događaja isplate
dodatnog uvjetnog iznosa (k).
„Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k)” znači da je Referentna
cijena jednaka ili viša od odgovarajuće Razine isplate dodatnog uvjetnog
iznosa (k)[ na odgovarajući Datum promatranja (k)][unutar Razdoblja
promatranja dodatnog iznosa(k)].
[„Razina isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k)” znači odgovarajući Faktor
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) pomnožen R-om (početnim).]
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[[•

Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) na
Datum promatranja (k) [i ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere],
odnosni Dodatni uvjetni iznos (k) bit će isplaćen na odnosni Datum
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) umanjen za sve Dodatne uvjetne
iznose (k) isplaćene na prethodne Datume plaćanja dodatnih uvjetnih
iznosa (k).]

[•

Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) na
Datum promatranja (k) [i ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere],
odnosni Dodatni uvjetni iznos (k) isplaćuje se na odgovarajući Datum
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).]

•

Ako nije nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) na
Datum promatranja (k), ne isplaćuje se Dodatni uvjetni iznos (k) na
odnosni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).]

[•

Ako je nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) unutar
Razdoblja promatranja dodatnog iznosa (k) kako je utvrđeno u
Konačnim uvjetima [i ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere],
odnosni Dodatni uvjetni iznos (k) bit će isplaćen na odnosni Datum
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) [umanjen za sve Dodatne uvjetne
iznose (k) isplaćene na prethodne Datume plaćanja dodatnih uvjetnih
iznosa (k).] Dodatni uvjetni iznos (k) bit će isplaćen samo jednom, čak
i ako je Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) nastupio više
nego jednom tijekom Razdoblja promatranja dodatnog uvjetnog iznosa
(k).

•

Ako nije nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) unutar
Razdoblja promatranja dodatnog uvjetnog iznosa, kako je utvrđeno u
Konačnim uvjetima, neće se isplatiti odnosni Dodatni uvjetni iznos (k)
na odgovarajući Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).]
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[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere ne isplaćuje se Dodatni uvjetni
iznos (k) na bilo koji naredni Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).]]
[Ako je Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) nastupio na Datum
promatranja (k) (kako je utvrđeno u C.16.), Imatelji vrijednosnih papira
imaju pravo na sljedeće isplate:


Odnosni Dodatni uvjetni iznos (k) na odgovarajući Datum isplate
dodatnog uvjetnog iznosa (k);



Na svaki Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k) nakon toga,
Dodatni uvjetni iznos (k) u pogledu takvog Datuma isplate dodatnog
uvjetnog iznosa (k) plaća se ne uzimajući u obzir nastupanje Događa
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).

Ako nije nastupio Događaj isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k), neće biti
isplaćen Dodatni uvjetni iznos (k) Imateljima vrijednosnih papira na bilo koji
Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).]]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa [a nije nastupio Događaj
zaštitne barijere], Vrijednosni papiri bit će automatski prijevremeno
iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene otplate (k)[i] isplatom
odnosnog Iznosa prijevremenog iskupa (k) [kako je utvrđeno u Prilogu ovom
Sažetku]. [Iznos prijevremenog iskupa (k) znači Nominalni iznos x [1 +
Faktor za određivanje iznosa prijevremenog iskupa (k) (kako je utvrđeno u
Prilogu ovom Sažetku) x Vrijeme ukamaćivanja)].
„Vrijeme ukamaćivanja” znači N/365.
„N” označava broj kalendarskih dana između Početnog datuma promatranja i
odnosnog Datuma promatranja (k).]
Događaj prijevremenog iskupa znači da je R (k)[i] (kako je utvrđeno u C.19.)
jednak ili veći od Razine prijevremenog iskupa (k)[i] na odnosni/e [Datum
promatranja (k[i])] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je
definirano u C.16.).]
[„Razina prijevremenog iskupa (k)[i]”, s obzirom na Datum prijevremenog
iskupa (k[i]), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k)[i] pomnožen R-om (početnim).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji je jednak Najvišem iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere [i ako je R (konačni) jednak ili
veći od [Izvršne cijene] [R-a (početnog)]], iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji [odgovara Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i
podijeljenom [Izvršnom cijenom] [R-om (početnim)].Iznos iskupa nije veći
od Nominalnog iznosa.] [koji odgovara Nominalnom iznosu.]]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, a R (konačni) je niži od [Izvršne
cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isporukom količine Temeljnog
instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom dodatnog
gotovinskog iznosa.]
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
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Temeljnog instrumenta [jednaka ili] manja od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na bilo koji Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne
barijere.] [R (konačni) je [jednak ili] niži od Zaštitne barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[„Razdoblje promatranja dodatnog uvjetnog iznosa” su Datumi
promatranja (k)i; s i=1,….n,.]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i]
[Razdoblje promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Datum(i) promatranja (k)[i]]
[,] [i] [Datumi promatranja uprosječivanja (k)] [,] [i] [Razina][Faktor(i)]
isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k)] [,] [i] [[Razina][Faktor(i)] isplate
dodatnog uvjetnog iznosa (m)] [,] [i] [Razina [Razine] prijevremenog iskupa
(k)[i]] [Faktor prijevremenog iskupa (k)[i]] [,] [i] [Vrijeme ukamaćivanja] [,]
[i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne cijene] [,] [i] [Najviši iznos] [i]
[Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] utvrđen(o)(a)(i)(e) [je] [su] u
Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 9: [Proizvod tipa 9: U slučaju Autocallable Performance
Vrijednosnih papira (Cap) primjenjuje se sljedeće:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačni) (kako je utvrđeno u
C.19.). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima
automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) [kako
je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa, Vrijednosni papiri bit će
automatski prijevremeno iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene
otplate (k) isplatom odgovarajućeg Iznosa prijevremenog iskupa (k).
Događaj prijevremenog iskupa znači da je R (k) (kako je utvrđeno u C.19.)
jednak ili veći od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni/e [Datum
promatranja (k)] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je definirano
u C.16.).]
Iskup na Datum konačne otplate
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Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu plus umnožak (i) Nominalnog
iznosa i (ii) ovisno o tome koji je veći, bilo (1) Razine donjeg praga bilo
(2) umnoška (a) kvocijenta (x) razlike R-a (konačnog) i Izvršne cijene, i
(y) R-a (početnog) i (b) Povećanog čimbenika sudjelovanja, [; Iznos
iskupa neće biti veći od Najvišeg iznosa].
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši isplatom Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu umanjenom za umnožak (i)
Nominalnog iznosa, (ii) kvocijenta (1) razlike Izvršne cijene i R-a
(konačnog) i (2) R-a (početnog), i (iii) Smanjenog čimbenika
sudjelovanja; Iznos iskupa neće biti niži od Najnižeg iznosa. Najniži
iznos je manji od Nominalnog iznosa.
„Događaj zaštitne barijere” znači da je R (konačni) [jednak ili] niži od
Zaštitne barijere.
[„Zaštitne barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
Povećani čimbenik sudjelovanja, Smanjeni čimbenik sudjelovanja, Datum[i]
promatranja (k) [Razina [Razine] prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Iznos
[Iznosi] prijevremenog iskupa (k)] [,] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne
cijene] [,] [i] [Najviši iznos,] [,] [i] Najniži iznos [i] [Zaštitna barijera]
[Razina zaštitne barijere] [je] [su] određen[i] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 10: U slučaju Best Express Vrijednosnih papira (Cap)
primjenjuje se sljedeće:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R (konačni) (kako je utvrđeno u
C.19.). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima
automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) [kako
je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa, Vrijednosni papiri bit će
automatski prijevremeno iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene
otplate (k) isplatom odgovarajućeg Iznosa prijevremenog iskupa (k).
Događaj prijevremenog iskupa znači da je R (k) (kako je utvrđeno u C.19.)
jednak ili veći od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni/e [Datum
promatranja (k)] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je definirano
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u C.16.).]
[„Razina prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na Datum prijevremenog
iskupa (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k) pomnožen R-om (početnim).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa koji:


ako je nastupio Događaj konačnog iskupa, odgovara Nominalnom
iznosu plus umnožak (i) Nominalnog iznosa i (ii) veće od vrijednosti
(1) Razine donjeg praga ili (2) umnoška (a) kvocijenta (x) razlike R
(konačnog) i Izvršne cijene i (y) R (početnog) i (b) Čimbenika
sudjelovanja [; Iznos iskupa neće biti veći od Najvišeg iznosa]
 ako nije nastupio Događaj konačnog iskupa, odgovara Iznosu
konačnog iskupa.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim)
i podijeljenom Izvršnom cijenom; Iznos iskupa neće biti veći od
Nominalnog iznosa.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i ako je R (konačni) jednak ili veći
od [Izvršne cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isplatom Iznosa iskupa
koji odgovara Nominalnom iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, a R (konačni) je niži od [Izvršne
cijene] [R-a (početnog)], iskup se vrši isporukom količine Temeljnog
instrumenta izražene kao Omjer i, ako je primjenjivo, isplatom dodatnog
gotovinskog iznosa.]
„Događaj konačnog iskupa” znači da je Referentna cijena jednaka ili veća
od Razine konačnog iskupa na Konačni datum promatranja.
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] manja od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.
[R (konačni) je [jednak ili] niži od Zaštitne barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
određen kao Razina izvršne cijene puta R (početni).
Čimbenik sudjelovanja, Datum[i] promatranja (k) [Razina [Razine]
prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Razina donjeg praga] [,] [Izvršna cijena] [,]
[i] [Razina izvršne cijene] [,] [i] [Iznos konačnog iskupa,] [,] [i] [Najveći
iznos] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] [je] [su] određen[i] u
Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 11: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Short Express
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Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako se
vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, vrijednost Vrijednosnih papira
redovito poraste. Ako vrijednost Temeljnog instrumenta poraste, vrijednost
Vrijednosnih papira redovito se smanji.
Iskup na Datum konačne otplate ovisi o R-u (konačnom) (kako je utvrđeno u
C.19.). Nadalje, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima
automatski prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) [kako
je utvrđeno u Prilogu ovom Sažetku].
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa, Vrijednosni papiri bit će
automatski prijevremeno iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene
otplate (k) isplatom odgovarajućeg Iznosa prijevremenog iskupa (k).
Događaj prijevremenog iskupa znači da je R (k) (kako je definiran u C.19)
jednak ili niži od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni/e [Datum
promatranja (k)] [Datume promatranja uprosječivanja (k)] (kako je definiran
u C.16).]
[„Razina prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na Datum prijevremene
otplate (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k) pomnožen R-om (početnim).]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa koji:


ako je nastupio Događaj konačnog iskupa, odgovara Najvišem iznosu
ili
 ako nije nastupio Događaj konačnog iskupa, odgovara Iznosu
konačnog iskupa.
„Događaj zaštitne barijere” znači da je [bilo koja objavljena [cijena] [stopa]
Temeljnog instrumenta [jednaka ili] viša od Zaštitne barijere tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.]
[bilo koja Referentna cijena na odnosni Datum promatranja zaštitne barijere
[jednaka ili] viša od Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] viša od Zaštitne barijere.
[R (konačni) je [jednak ili] veći od Zaštitne barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
Događaj konačnog iskupa znači da je Referentna cijena jednaka ili niža od
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Razine konačnog iskupa na Konačni datum promatranja.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu pomnoženom razlikom između (i)
2 i (ii) kvocijenta između R (konačnog) i Izvršne cijene; međutim, Iznos
iskupa nije veći od Nominalnog iznosa.
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[Datumi promatranja uprosječivanja povezani s Datumom promatranja
zaštitne barijere (b)] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i]
[Razdoblje promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razina[e] prijevremenog
iskupa (k)] [,] [i] [Iznos[i] prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Faktor
prijevremenog iskupa] [Vrijeme ukamaćivanja][,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i]
[Razina izvršne cijene] [,] [i] [Iznos konačnog iskupa] [,] [i] [Najviši iznos]
[i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] [je] [su] određen[i] u Prilogu
ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 12: [Proizvod tipa 12: U slučaju (Fund) Reverse Convertible
(Classic) Vrijednosnih papira primjenjuje se sljedeće:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
[Vrijednosni papiri nose kamate tijekom razdoblja njihovog trajanja.] Ako je
R (konačni) (kako je definiran u C.19) jednak ili veći od Izvršne cijene, iskup
se vrši plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu.
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako je R (konačni) jednak ili veći od Izvršne cijene, iskup se vrši plaćanjem
Iznosa iskupa u Utvrđenoj valuti koja odgovara Nominalnom iznosu.
Ako je R (konačni) niži od Izvršne cijene, iskup se vrši [plaćanjem Iznosa
iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i
podijeljenom s Izvršnom cijenom] [isporukom količine Temeljnog
instrumenta izraženog Omjerom te, ako je primjenjivo, plaćanjem dodatnog
gotovinskog iznosa.]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[Omjer] [Faktor omjera] [i] [Izvršna cijena] [Razina izvršne cijene] [je] [su]
određen[i] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 13: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Barrier Reverse
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Convertible Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
[Vrijednosni papiri nose kamate tijekom njihovog razdoblja trajanja (kako je
definirano u C.8).] Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši
na Datum konačne otplate plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu. Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup ovisi o
Referentnoj cijeni na Konačni datum promatranja (kako je definiran u C.19).
Događaj zaštitne barijere znači da je [bilo koja objavljena cijena Temeljnog
instrumenta [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere tijekom Razdoblja
promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.] [bilo koja
Referentna cijena na bilo koji Datum promatranja zaštitne barijere niža od
Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom Razdoblja
promatranja zaštitne barijere niža od Zaštitne barijere.]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa u Utvrđenoj valuti koji odgovara Nominalnom iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere [i R (konačni) je jednak ili veći od
Izvršne cijene], iskup se vrši [plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i podijeljenom s
Izvršnom cijenom; međutim, Iznos iskupa nije veći od Nominalnog iznosa.]
[plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu.]]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i R (konačni) je niži od Izvršne
cijene, iskup se vrši isporukom količine Temeljnog instrumenta izražene
Omjerom te, ako je primjenjivo, plaćanjem dodatnog gotovinskog iznosa.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i]
[Razdoblje promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina
izvršne cijene] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] [je] [su]
određen[i] u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 14: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom):
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Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
[Vrijednosni papiri nose kamate tijekom njihovog razdoblja trajanja (kako je
definirano u C.8).] Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši
na Datum konačne otplate plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu. Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup ovisi o
Referentnoj cijeni na Datum događaja zaštitne barijere.
Događaj zaštitne barijere znači da je, na odnosni Datum promatranja (t)
(kako je definiran u C.16), R (t) (kako je definiran u C.19) niži od Izvršne
cijene (t). Datum događaja zaštitne barijere znači onaj Datum promatranja (t)
na koji je nastupio Događaj zaštitne barijere.
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
[Dodatni uvjetni iznos (k)
Isplata Dodatnog uvjetnog iznosa (k) ovisi o nastupu Događaja zaštitne
barijere.


ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere tijekom Razdoblja
promatranja dodatnog uvjetnog iznosa (k) na bilo koji Datum
promatranja (t), Dodatni uvjetni iznos (k) bit će isplaćen na
odgovarajući Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).
 ako je nastupio Događaj zaštitne barijere barem jednom tijekom
Razdoblja promatranja dodatnog uvjetnog iznosa (k), Dodatni uvjetni
iznos (k) neće biti isplaćen.
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši za sve Vrijednosne
papire plaćanjem Iznosa iskupa u Utvrđenoj valuti, koji odgovara
Nominalnom iznosu.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa u Utvrđenoj valuti, koji odgovara Nominalnom iznosu
pomnoženom razlikom između (i) 1 i (ii) umnoška (1) Čimbenika
sudjelovanja i (2) kvocijenta (x) Izvršne cijene (b) minus R (b) (kako je
definiran u C.19) i (y) R (b-1) (kako je definiran u C.19). Međutim, Iznos
iskupa nije veći od Nominalnog iznosa.
"Izvršna cijena (b)" znači primjenjiva Izvršna cijena (t) s obzirom a Datum
događaja zaštitne barijere.
"Izvršna cijena (t)" znači u odnosu na Datum promatranja (t), Razina
izvršne cijene x R (t-1).
Razina izvršne cijene je određena u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 15: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Barrier Reverse
Convertible Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o vrijednosti Temeljnog instrumenta (kako je
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utvrđeno u C.20.), uz utjecaj drugih čimbenika koji utječu na cijenu (kao što
su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni prinos). Ako vrijednost
Temeljnog instrumenta poraste, redovito poraste i vrijednost Vrijednosnih
papira. Ako se vrijednost Temeljnog instrumenta smanji, redovito se smanji i
vrijednost Vrijednosnih papira.
[Vrijednosni papiri nose kamate tijekom njihovog razdoblja trajanja (kako je
definirano u C.8).] Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši
na Datum konačne otplate plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu. Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup ovisi o
Referentnoj cijeni na Konačni datum promatranja (kako je definiran u C.19).
Uz to, Vrijednosni papiri mogu se pod određenim okolnostima automatski
prijevremeno iskupiti po Iznosu prijevremenog iskupa (k) koji odgovara
Nominalnom iznosu.
Događaj zaštitne barijere znači da je [bilo koja objavljena cijena Temeljnog
instrumenta [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere tijekom Razdoblja
promatranja zaštitne barijere u slučaju kontinuiranog promatranja.] [bilo koja
Referentna cijena na bilo koji Datum promatranja zaštitne barijere niža od
Zaštitne barijere.] [bilo koja Referentna cijena tijekom Razdoblja
promatranja zaštitne barijere niža od Zaštitne barijere.]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
[„Element kvanto izvedenica” znači konverzija Iznosa iskupa iz Valute
temeljnog instrumenta u Utvrđenu valutu s faktorom konverzije 1:1.]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je nastupio Događaj prijevremenog iskupa [a nije nastupio Događaj
zaštitne barijere], Vrijednosni papiri bit će automatski prijevremeno
iskupljeni odmah nakon Datuma prijevremene otplate (k) isplatom
odgovarajućeg Iznosa prijevremenog iskupa (k).
Događaj prijevremenog iskupa znači da je Referentna cijena jednaka ili veća
od Razine prijevremenog iskupa (k) na odnosni Datum promatranja (k) (kako
je definiran u C.16).
Iskup na Datum konačne otplate
Ako nije nastupio Događaj prijevremenog iskupa, iskup se vrši na Datum
konačne otplate kako slijedi:
Ako nije nastupio Događaj zaštitne barijere, iskup se vrši plaćanjem Iznosa
iskupa u Utvrđenoj valuti koji odgovara Nominalnom iznosu.
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere [i R (konačni) je jednak ili veći od
Izvršne cijene], iskup se vrši [plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara
Nominalnom iznosu pomnoženom R-om (konačnim) i podijeljenom
Izvršnom cijenom; međutim, Iznos iskupa nije veći od Nominalnog iznosa.]
[plaćanjem Iznosa iskupa koji odgovara Nominalnom iznosu.]]
[Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i R (konačni) je niži od Izvršne
cijene, iskup se vrši isporukom količine Temeljnog instrumenta izražene
Omjerom te, ako je primjenjivo, plaćanjem dodatnog gotovinskog iznosa.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
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utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
[„Omjer” je utvrđen kao Nominalni iznos podijeljen Izvršnom cijenom.
[Omjer će se [pomnožiti] [podijeliti] faktorom konverzije valute.]]
[Omjer] [Faktor omjera] [,] [i] [Datum promatranja zaštitne barijere] [,] [i]
[Razdoblje promatranja zaštitne barijere] [,] [i] [Razina[e] prijevremenog
iskupa (k)] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina izvršne cijene] [i] [Zaštitna
barijera] [Razina zaštitne barijere] [je] [su] određen[i] u Prilogu ovom
Sažetku.]
[Proizvod tipa 16: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o cijeni Temeljnog instrumenta. Ako nije
nastupio Događaj zaštitne barijere i ovisno o drugim čimbenicima koji utječu
na cijenu (kao što su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni
prinos[, Povećani najviši iznos, Smanjeni najviši iznos]), vrijednost
Vrijednosnih papira načelno se povećava, ako se cijena Temeljnog
instrumenta poveća ili ako se cijena Temeljnog instrumenta umjereno smanji.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i ovisno o učinku drugih čimbenika
koji utječu na cijenu (kao što su očekivana volatilnost, kamatna stopa,
dividendni prinos[, Povećani najviši iznos, Smanjeni najviši iznos]),
vrijednost Vrijednosnih papira načelno se povećava ako se cijena Temeljnog
instrumenta poveća, te se smanjuje ako se cijena Temeljnog instrumenta
smanji.
["Događaj zaštitne barijere" znači da je Referentna cijena na odnosni
Datum promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.]
["Događaj zaštitne barijere" znači da je bilo koja cijena Temeljnog
instrumenta s kontinuiranim promatranjem tijekom Razdoblja promatranja
zaštitne barijere jednaka [ili niža] od Zaštitne barijere.]
["Događaj zaštitne barijere" znači da je bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne
barijere.] [„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog
instrumenta koji je utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om
(početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
Iskup na Datum konačne otplate
"Iznos iskupa" utvrđuje se kako slijedi:
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Ako je R (konačni) jednak ili viši od Izvršne cijene, Iznos iskupa jednak
je Nominalnom iznosu pomnoženom zbrojem (a) jedinice i (b) umnoška
(i) Povećanog čimbenika sudjelovanja i (ii) razlike (x) R (konačnog)
podijeljenog Izvršnom cijenom i (y) jedinice. [Međutim, u ovom slučaju
Iznos iskupa ni u kojoj situaciji nije viši od Povećanog najvišeg iznosa.]



Ako je R (konačni) niži od Izvršne cijene i nije nastupio Događaj zaštitne
barijere, Iznos iskupa jednak je Nominalnom iznosu pomnoženom
zbrojem (a) jedinice i (b) umnoška (i) Smanjenog čimbenika
sudjelovanja i (ii) razlike (x) jedinice i (y) R (konačnog) podijeljenog
Izvršnom cijenom. [Međutim, u ovom slučaju Iznos iskupa nije ni u kojoj
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situaciji viši od Smanjenog najvišeg iznosa.]


Ako je R (konačni) niži od Izvršne cijene i ako je nastupio Događaj
zaštitne barijere, Iznos iskupa jednak je Nominalnom iznosu
pomnoženom R-om (konačnim)[, Čimbenikom sudjelovanja] i
podijeljenom Izvršnom cijenom.

[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
Povećani čimbenik sudjelovanja, Smanjeni čimbenik sudjelovanja[,
Čimbenik sudjelovanja], Datum promatranja zaštitne barijere[,] [Povećani
najviši iznos, Smanjeni najviši iznos] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i] [Razina
izvršne cijene] [,] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere] određeni su
u Prilogu ovom Sažetku.]
[Proizvod tipa 17: Sljedeće se primjenjuje u slučaju Express Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira:
Vrijednost Vrijednosnih papira tijekom razdoblja trajanja Vrijednosnih
papira na odlučujući način ovisi o cijeni Temeljnog instrumenta. Ako nije
nastupio Događaj zaštitne barijere i ovisno o drugim čimbenicima koji utječu
na cijenu (kao što su očekivana volatilnost, kamatna stopa, dividendni
prinos[, Povećani najviši iznos, Smanjeni najviši iznos]), vrijednost
Vrijednosnih papira načelno se povećava, ako se cijena Temeljnog
instrumenta poveća ili ako se cijena Temeljnog instrumenta umjereno smanji.
Ako je nastupio Događaj zaštitne barijere i ovisno o učinku drugih čimbenika
koji utječu na cijenu (kao što su očekivana volatilnost, kamatna stopa,
dividendni prinos[, Povećani najviši iznos, Smanjeni najviši iznos]),
vrijednost Vrijednosnih papira načelno se povećava ako se cijena Temeljnog
instrumenta poveća, te se smanjuje ako se cijena Temeljnog instrumenta
smanji.
„Događaj zaštitne barijere” znači da je Referentna cijena na odnosni Datum
promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne barijere.
[„Događaj zaštitne barijere” znači da je bilo koja cijena Temeljnog
instrumenta s kontinuiranim promatranjem tijekom Razdoblja promatranja
zaštitne barijere jednaka [ili niža] od Zaštitne barijere.]
[„Događaj zaštitne barijere” znači da je bilo koja Referentna cijena tijekom
Razdoblja promatranja zaštitne barijere [jednaka ili] niža od Zaštitne
barijere.]
[„Zaštitna barijera” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina zaštitne barijere pomnožena R-om (početnim).]
[Imatelj vrijednosnog papira nije izložen utjecaju kretanja valutnog tečaja
(Kvanto izvedenica).]
Automatski prijevremeni iskup
Ako je na Datum promatranja (k) nastupio Događaj prijevremenog iskupa,
Vrijednosni papiri automatski će se prijevremeno iskupiti plaćanjem
odnosnog Iznosa prijevremenog iskupa (k) na prvi sljedeći Datum
prijevremene otplate (k).
"Događaj prijevremenog iskupa" nastupa ako je Referentna cijena na
odnosni Datum promatranja (k) jednaka ili veća od odnosne Razine
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prijevremenog iskupa (k).
[„Razina prijevremenog iskupa (k)”, s obzirom na Datum prijevremene
otplate (k), je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je utvrđen
kao odnosni Faktor prijevremenog iskupa (k) pomnožen R-om (početnim).]
Iskup na Datum konačne otplate
"Iznos iskupa" utvrđuje se kako slijedi:


Ako je R (konačni) jednak ili viši od Izvršne cijene, Iznos iskupa jednak
je Nominalnom iznosu pomnoženom zbrojem (a) jedinice i (b) umnoška
(i) Povećanog čimbenika sudjelovanja i (ii) razlike (x) R (konačnog)
podijeljenog Izvršnom cijenom i (y) jedinice. [Međutim, u ovom slučaju
Iznos iskupa ni u kojoj situaciji nije viši od Povećanog najvišeg iznosa.]



Ako je R (konačni) niži od Izvršne cijene i nije nastupio Događaj zaštitne
barijere, Iznos iskupa jednak je Nominalnom iznosu pomnoženom
zbrojem (a) jedinice i (b) umnoška (i) Smanjenog čimbenika
sudjelovanja i (ii) razlike (x) jedinice i (y) R (konačnog) podijeljenog
Izvršnom cijenom. [Međutim, u ovom slučaju Iznos iskupa nije ni u kojoj
situaciji viši od Smanjenog najvišeg iznosa.]



Ako je R (konačni) niži od Izvršne cijene i nastupio je Događaj zaštitne
barijere, Iznos iskupa jednak je Nominalnom iznosu pomnoženom R-om
(konačnim)[, Čimbenikom sudjelovanja] i podijeljenom Izvršnom
cijenom.

[„Izvršna cijena” je iznos izražen u valuti Temeljnog instrumenta koji je
utvrđen kao Razina izvršne cijene pomnožena R-om (početnim).]
Povećani čimbenik sudjelovanja, Smanjeni čimbenik sudjelovanja[,
Čimbenik sudjelovanja], Datum promatranja zaštitne barijere[,] [Povećani
najviši iznos, Smanjeni najviši iznos] [,] [i] [Datum[i] promatranja (k)] [,] [i]
[Cijena[cijene] prijevremenog iskupa (k)] [,] [i] [Izvršna cijena] [,] [i]
[Razina izvršne cijene] [,] [i] [Zaštitna barijera] [Razina zaštitne barijere]
određeni su u Prilogu ovom Sažetku.]
C.16

Istek ili datum
dospijeća
izvedenica datum izvršenja
ili konačni
referentni
datum

[„Konačni datum[i] promatranja”] [,] [i] [„Datum konačne otplate”] [,]
[i] [odnosni „Datum promatranja (k)[i]”] [,] [i] [odnosni „Datumi
promatranja uprosječivanja (k)”] [,] [i] [odnosni „Datum promatranja
(m)”] [,] [i] [„Datum prijevremene otplate (k)”] određeni su u tablici u
Prilogu ovom sažetku.] [„Datum promatranja (k)” znači svaki datum
izračuna s „Razdobljem promatranja” određenim u tablici u Prilogu ovom
Sažetku, uključujući njegov prvi i posljednji dan.]
[„Datum promatranja” znači [unijeti dan] Bankarski radni dan prije svakog
Datuma iskupa odnosno svaki Datum opoziva [i Datum konačne otplate]
[„Datum promatranja (t)” znači svaki datum izračuna unutar Razdoblja
promatranja zaštitne barijere pri čemu je „Razdoblje promatranja zaštitne
barijere” određeno u tablici u Prilogu ovom Sažetku, uključujući njegov prvi
i posljednji dan.]

C.17
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Postupak
namire
vrijednosnih
papira

Sve isplate [i/ili isporuka Temeljnog instrumenta] izvršavaju se [automatski]
[bez ručnog izvršavanja (automatskog izvršavanja)] na [unijeti naziv i adresu
platnog agenta] („Glavni platni agent”). Glavni platni agent dužan je platiti
dospjele iznose [i/ili isporučiti Temeljni instrument] Klirinškom društvu za
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kreditiranje na odnosne račune depozitnih banaka za transfer Imateljima
vrijednosnih papira.
Isplata [i/ili isporuka] Klirinškom društvu oslobađa Izdavatelja njegovih
obveza na temelju Vrijednosnih papira u iznosu takve isplate [i/ili isporuke].
„Klirinško društvo” znači [Unijeti].
C.18

Opis načina na
koji se odvija
povrat po
izvedenim
vrijednosnim
papirima

[U slučaju Vrijednosnih papira s gotovinskom namirom, unijeti:
Plaćanje Iznosa iskupa na Datum konačne otplate [.]]
[U slučaju Vrijednosnih papira povezanih s Udjelom ili Udjelom u fondu s
fizičkom dostavom primjenjuje se sljedeće:
Plaćanje Iznosa iskupa na Datum konačne otplate ili isporuka Temeljnog
instrumenta i (plaćanje Dodatnog gotovinskog iznosa) u roku od pet
Bankarskih radnih dana nakon odnosnog Datuma konačne otplate [.]]
[U slučaju Vrijednosnih papira s automatskim prijevremenim iskupom
primjenjuje se sljedeće:
ili plaćanje odnosnog Iznosa prijevremenog iskupa (k) na odnosni Datum
prijevremene otplate (k).]

C.19

Cijena
izvršenja ili
konačna
referentna
cijena
temeljnog
instrumenta

[U slučaju Vrijednosnih papira čiji je R (početni) već određen, primjenjuje se
sljedeće:
„R (početni)” znači R (početni) kako je naveden u tablici u Prilogu ovom
Sažetku.]
[U slučaju Vrijednosnih papira s promatranjem početne Referentne cijene,
primjenjuje se sljedeće:
„R (početni)” znači Referentna cijena (kako je navedena u tablici u Prilogu
ovom Sažetku) na Početni datum promatranja (kako je naveden u tablici u
Prilogu ovom Sažetku).]
[U slučaju Vrijednosnih papira s promatranjem početnog prosjeka,
primjenjuje se sljedeće:
„R (početni)” znači jednako ponderirani prosjek (aritmetička sredina)
Referentnih cijena (kako su navedene u tablici u Prilogu ovom Sažetku) koje
su utvrđene na Početne datume promatranja (kako su navedeni u tablici u
Prilogu ovom Sažetku).]
[U slučaju Vrijednosnih papira s promatranjem [best] [worst]-in, primjenjuje
se sljedeće:
„R (početni)” znači [najviša] [najniža] Referentna cijena (kako je navedena u
tablici u Prilogu ovom Sažetku) na [svaki od Početnih datuma promatranja
(kako su navedeni u tablici u Prilogu ovom Sažetku)] [svaki [upisati
relevantni(e) datum(e)] između Početnog datuma promatranja (kako je
naveden u tablici u Prilogu ovom Sažetku) (uključujući) i Posljednjeg dana
[Best] [Worst]-in razdoblja (kako je naveden u tablici u Prilogu ovom
Sažetku) (uključujući)].]
[U slučaju Vrijednosnih papira s promatranjem konačne Referentne cijene,
primjenjuje se sljedeće:
„R (konačni)” znači Referentna cijena (kako je navedena u tablici u Prilogu
ovom Sažetku) na Konačni datum promatranja.]
[U slučaju Vrijednosnih papira s promatranjem konačnog prosjeka,
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primjenjuje se sljedeće:
„R (konačni)” znači jednako ponderirani prosjek (aritmetička sredina)
Referentnih cijena (kako su navedene u tablici u Prilogu ovom Sažetku) koji
se utvrđuje na Konačne datume promatranja.
[U slučaju vrijednosnih papira s promatranjem [best] [worst]-out,
primjenjuje se sljedeće:
„R (konačni)” znači [najvišu] [najnižu] Referentnu cijenu (kako je navedena
u tablici u Prilogu ovom Sažetku) na [svaki od Konačnih datuma
promatranja] [svaki [upisati relevantni(e) datum(e)] između Prvog dana
[Best] [Worst]-out razdoblja (uključujući) i Konačnog datuma promatranja
(uključujući)].]
[U slučaju Barrier Reverse Convertible Stability Vrijednosnih papira (s
dodatnim uvjetnim iznosom), primjenjuje se sljedeće:
„R (b)” znači R (t) na Datum događaja zaštitne barijere.
„R (b-1)” znači, s obzirom na Datum događaja zaštitne barijere, R (t-1).
„R (t)” znači Referentna cijena na relevantan Datum promatranja (t).
„R (t-1)” znači Referentna cijena na relevantan prethodni Datum promatranja
(t-1).]
[„R (k)[i]” znači [Referentna cijena na odnosni Datum promatranja (k)[i].]
[jednako ponderirani prosjek (aritmetička sredina) Referentnih cijena na
Datume promatranja uprosječivanja (k).]
[„Referentna cijena” znači Referentna cijena kako je navedena u Prilogu
ovom Sažetku.]
C.20

D.
D.2
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Vrsta
temeljnog
instrumenta i
gdje se mogu
pronaći
informacije o
temeljnom
instrumentu

[Dionica] [i] [potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima] [indeks] [(u
obliku referentnog strateškog indeksa)] [roba] [budućnosnica] [udio u fondu]
[valutni tečaj] koji čini Temeljni instrument naveden je u tablici u Prilogu
ovom Sažetku. Za više informacija o prošlim i budućim rezultatima
Temeljnog instrumenta i njegovoj volatilnosti molimo pogledajte Internetsku
stranicu koja je navedena u tablici u Prilogu ovom Sažetku.

RIZICI
Ključne
Potencijalni investitori trebaju biti svjesni da u slučaju pojave jednog od
informacije o
dolje navedenih čimbenika rizika vrijednosni papiri mogu izgubiti na
ključnim
vrijednosti te da mogu pretrpjeti potpuni gubitak svoje investicije.
rizicima koji su
 Rizici povezani s financijskim položajem izdavatelja: Rizik
specifični za
likvidnosti
Izdavatelja
(i) Rizici da HVB Grupa neće moći ispuniti svoje obveze plaćanja na vrijeme
ili u cijelosti te (ii) rizici da HVB Grupa neće moći postići dovoljnu
likvidnost kada to bude potrebno ili (iii) da će likvidnost jedino biti dostupna
po višim kamatnim stopama i (iv) sistemski rizik.
 Rizici povezani s financijskim položajem izdavatelja: Rizici koji
proizlaze iz mirovinskih obveza
Rizik da će davatelj mirovina morati pribaviti dodatna sredstva za
servisiranje preuzetih mirovinskih obveza.
 Rizici povezani sa specifičnim poslovnim aktivnostima izdavatelja:
Rizik od kreditnog poslovanja (kreditni rizik)
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(i) Rizik neispunjavanja kreditnih obveza (uključujući rizik druge ugovorne
strane, izdavatelja ili države); (ii) Rizik pogoršanja smanjenja vrijednosti
instrumenata osiguranja kredita ili u slučaju prisilne naplate dugova; (iii)
Rizik poslovanja s izvedenicama / trgovačkog poslovanja; (iv) Rizici od
kreditne izloženosti prema društvu majci; (v) Rizici izloženosti prema
državama / javnom sektoru.
 Rizici od trgovačkih aktivnosti (tržišni rizik)
Rizici se u glavnom javljaju u poslovnom segmentu Korporativnog i
Investicijskog bankarstva (KIB): (i) Rizik po poslovne knjige od pogoršanja
tržišnih uvjeta; (ii) Rizik u strateškim investicijama ili u portfeljima rezervi
likvidnosti; (iii) Rizik zbog smanjenja tržišne likvidnosti te (iv) Kamatne
stope i valutni rizik.
 Rizici od drugih poslovnih aktivnosti
(i) Rizici povezani s ulaganjima u nekretnine i financijskim ulaganjima:
Rizik od gubitaka koji proizlaze iz promjena tržišne vrijednosti nekretnina iz
portfelja HVB Grupe i (ii) rizici opadanja vrijednosti investicijskog portfelja
HVB Grupe.
 Opći rizici povezani s poslovnim aktivnostima izdavatelja: Rizik
poslovanja
Rizici gubitaka koji proizlaze iz neočekivanih negativnih promjena u opsegu
poslovanja i/ili maržama.
 Opći rizici povezani s poslovnim aktivnostima izdavatelja: Rizik od
koncentracije rizika i prihoda
Rizici od koncentracije rizika i prihoda ukazuju na povećani potencijal
gubitka te predstavljaju rizik poslovne strategije za HVB Grupu.
 Opći rizici povezani s poslovnim aktivnostima izdavatelja:
Operativni rizik
Rizici koji proizlaze iz korištenja informacijske i komunikacijske
tehnologije, rizici zbog ometanja i/ili prekida ključnih poslovnih postupaka i
rizici u toku outsourcinga aktivnosti i postupaka vanjskim pružateljima
usluga.
 Reputacijski rizik
Rizik negativnog učinka na račun dobiti i gubitka uzrokovanih negativnim
reakcijama imatelja udjela zbog promijenjenog javnog mišljenja o HVB
grupi.
 Pravni i regulatorni rizik: Pravni i porezni rizici
Rizici od pravnih postupaka te značajna nesigurnost u pogledu ishoda
postupaka te iznosa potencijalne naknade štete
 Pravni i regulatorni rizik: Rizik usklađenosti s pravom
Rizik povezan s kršenjem ili nepridržavanjem zakona, propisa, zakonskih
odredbi, ugovora, obvezujuće prakse i etičkih standarda.
 Pravni i regulatorni rizik:
Rizici koji nastaju u vezi s nadzorom HVB Grupe unutar jedinstvenog
nadzornog mehanizma (SSM); (ii) Rizici povezani s regulatornim režimima u
raznim lokalnim jurisdikcijama te njihovim razlikama; Rizik poduzimanja
dalekosežnih mjera zbog promjena u regulatornom režimu; Rizik povezan s
planiranjem sanacije mjerama sanacije te zahtjeva da se ispuni minimalni
zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze (MREL); Rizici od mjera
stres testova nametnutih HVB Grupi te učinak na postupak nadzorne provjere
ocjene (SREP) na poslovne rezultate HVB-a.
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 Strateški i makroekonomski rizici
Rizici koji proizlaze u pogledu ekonomskih kretanja u Njemačkoj te po
kretanjima na međunarodnim financijskim tržištima i tržištima kapitala;
Rizici u pogledu razina kamatnih stopa.
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D.6

Ključne
informacije o
ključnim
rizicima koji su
specifični za
vrijednosne
papire

Izdavatelj smatra da ključni rizici navedeni u nastavku mogu, u odnosu na
Imatelja vrijednosnih papira, negativno utjecati na vrijednost Vrijednosnih
papira i/ili iznose koje treba distribuirati (uključujući isporuku bilo koje
količine Temeljnih instrumenata ili njihovih komponenti koje treba predati)
na temelju Vrijednosnih papira i/ili na mogućnost Imatelja vrijednosnih
papira da Vrijednosne papire proda po razumnoj cijeni prije Datuma konačne
otplate Vrijednosnih papira.
 Mogući sukobi interesa
Rizik sukoba interesa (kako je naveden u E.4) odnosi se na mogućnost da
Izdavatelj, distributeri ili bilo koji od njihovih povezanih društava, u odnosu
na određene funkcije ili transakcije, mogu ostvarivati interese koji mogu
nepovoljno utjecati na interese Imatelja vrijednosnih papira ili koji ne
uzimaju u obzir interese Imatelja vrijednosnih papira.
 Ključni rizici koji se odnose na Vrijednosne papire
Ključni rizici koji se odnose na tržište
U određenim okolnostima Imatelj vrijednosnih papira možda neće biti u
mogućnosti prodati svoje Vrijednosne papire, uopće ili po primjerenoj cijeni,
prije njihova iskupa. Čak i u slučaju postojećeg sekundarnog tržišta ne može
se isključiti da Imatelj vrijednosnih papira neće moći otuđiti Vrijednosne
papire u slučaju nepovoljnog kretanja Temeljnog instrumenta [ili njegovih
komponenti] ili nepovoljne promjene valutnog tečaja, primjerice ako se
takvo kretanje ili promjena dogodi izvan vremena trgovanja Vrijednosnim
papirima.
Na tržišnu vrijednost Vrijednosnih papira utjecat će kreditna sposobnost
Izdavatelja i brojni drugi čimbenici (primjerice, valutni tečajevi,
prevladavajuće kamatne stope i stope prinosa, tržište za slične vrijednosne
papire, opći ekonomski, politički i ciklički uvjeti, utrživost Vrijednosnih
papira i čimbenici povezani s Temeljnim instrumentom) te ona može biti
značajno niža od Nominalnog iznosa ili kupovne cijene.
Imatelji vrijednosnih papira ne mogu se pouzdati u to da će se moći u
dovoljnoj mjeri zaštititi od cjenovnih rizika koji mogu u bilo kojem trenutku
proizaći iz Vrijednosnih papira.
Ključni rizici koji se odnose općenito na Vrijednosne papire
Izdavatelj možda neće ispuniti svoje obveze na temelju Vrijednosnih papira,
u cijelosti ili djelomično, primjerice u slučaju Izdavateljeve insolventnosti ili
zbog intervencije vlasti ili regulatora. Takav rizik nije zaštićen sustavom
osiguranja depozita ili sličnim sustavom naknade štete. Nadležno tijelo za
sanaciju može primijeniti sanacijske instrumente koji, među ostalim,
uključuju instrument unutarnje sanacije („bail-in”) (primjerice, konverziju
Vrijednosnih papira u vlasnički instrument ili otpis). Primjena sanacijskih
instrumenata može materijalno utjecati na prava Imatelja vrijednosnih papira.
Ulaganje u Vrijednosne papire za potencijalnog ulagatelja može biti
nezakonito ili nepovoljno, ili neprimjereno s obzirom na njegovo znanje ili
iskustvo i njegove financijske potrebe, ciljeve i situaciju. Stvarna stopa
povrata ulaganja u Vrijednosne papire može biti umanjena, svedena na nulu
ili čak negativna (primjerice zbog popratnih troškova u vezi s kupnjom,
držanjem i otuđenjem Vrijednosnih papira, buduće deprecijacije novca
(inflacija) ili zbog poreznih učinaka). Iznos iskupa može biti manji od Cijene
izdanja ili odnosne kupovne cijene, te u određenim okolnostima neće biti
isplate kamata ili kontinuiranih plaćanja.
Prihodi od Vrijednosnih papira možda neće biti dovoljni za plaćanje kamata
ili glavnice koji proizlaze iz financiranja kupnje Vrijednosnih papira te će
zahtijevati dodatna sredstva.
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Rizici koji se odnose na Vrijednosne papire vezane uz Temeljni instrument
Rizici koji proizlaze iz utjecaja Temeljnog instrumenta [ili njegovih
komponenti] na tržišnu vrijednost Vrijednosnih papira
Tržišna vrijednost Vrijednosnih papira i iznosi koji se isplaćuju na temelju
Vrijednosnih papira značajno ovise o cijeni Temeljnog instrumenta [ili
njegovih komponenti]. Nije moguće predvidjeti kretanje cijene Temeljnog
instrumenta [ili njegovih komponenti] u budućnosti. Usto, na tržišnu cijenu
Vrijednosnih papira utjecat će niz čimbenika povezanih s Temeljnim
instrumentom.
Rizici koji proizlaze iz činjenice da se Temeljni instrument [ili njegove
komponente] promatraju samo na određene datume ili trenutke ili u
određenim razdobljima
Zbog činjenice da se promatranje Temeljnog instrumenta [ili njegovih
komponenti] može obavljati samo na određene datume, trenutke ili u
određenim razdobljima, iznosi koji se isplaćuju na temelju Vrijednosnih
papira mogu biti znatno niži nego što je možda ukazivala cijena Temeljnog
instrumenta [ili njegovih komponenti].
[U slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih papira, Reverse Bonus Cap
Vrijednosnih papira, Double Bonus Vrijednosnih papira, Bonus Plus
Vrijednosnih papira, Express (Glider) Vrijednosnih papira, Express Plus
Vrijednosnih papira, Express Vrijednosnih papira s Dodatnim iznosom,
Autocallable Performance Vrijednosnih papira (Cap), Best Express
Vrijednosnih papira (Cap), Short Express Vrijednosnih papira, Reverse
Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih
papira, Barrier Reverse Convertible Stability Vrijednosnih papira (s
Dodatnim uvjetnim iznosom), Express Barrier Reverse Convertible
Vrijednosnih papira, Twin Win (Cap) Vrijednosnih papira, i Express Twin
Win (Cap) Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na uvjetnu minimalnu isplatu
Vrijednosni papiri predviđaju uvjetnu minimalnu isplatu u vezi s iskupom.
Imatelj vrijednosnih papira može izgubiti cijeli ili znatni dio uloženog iznosa
ako se cijena Temeljnog instrumenta [ili njegovih komponenti] promijeni
nepovoljno za Imatelja vrijednosnih papira ili ako se Vrijednosni papiri
povuku, opozovu ili prodaju prije Datuma konačne otplate Vrijednosnih
papira.]
Rizici koji se odnose na uvjetnu minimalnu isplatu: Utjecaj pragova ili
graničnih vrijednosti
Isplata i/ili opseg takvih iznosa ovise o rezultatima Temeljnog instrumenta
[ili njegovih komponenti].
Određeni iznosi mogu se isplatiti samo ako se postignu određeni pragovi ili
granične vrijednosti ili ako nastupe određeni događaji.
[Primjenjuje se [best-in][worst-in][best-out][worst-out] promatranje.
Primjenjivat će se [najviša][najniža] referentna cijena tijekom razdoblja
promatranja u pogledu utvrđivanja [graničnih vrijednosti i pragova] [te će
primjenjivati [najviša][najniža] referentna cijena tijekom razdoblja
promatranja u pogledu] [konačnog promatranja Temeljnog instrumenta] što
može negativno utjecati na isplate na temelju Vrijednosnih papira.]
[U slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih papira, Reverse Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira, Bonus Plus Vrijednosnih papira, Express (Glider)
Vrijednosnih papira, Express Plus Vrijednosnih papira, Express
Vrijednosnih papira s Dodatnim iznosom, Autocallable Performance
Vrijednosnih papira (Cap), Best Express Vrijednosnih papira (Cap), Short
Express Vrijednosnih papira, Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih
papira, Barrier Reverse Convertible Stability Vrijednosnih papira (s
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Dodatnim uvjetnim iznosom), Express Barrier Reverse Convertible
Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Događaj zaštitne barijere
Ako nastupi Događaj zaštitne barijere, osobito, uvjetna minimalna isplata [U
slučaju Express (Glider) Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće: i/ili
uvjetna kontinuirana isplata] može biti izgubljena [U slučaju Vrijednosnih
papira s fizičkom dostavom, primjenjuje se sljedeće: može nastupiti Fizička
namira] i Imatelj vrijednosnih papira može u cijelosti ili djelomično izgubiti
svoj uloženi kapital.]
[U slučaju Twin Win (Cap) Vrijednosnih papira i Express Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Događaj zaštitne barijere
Ako nastupi Događaj zaštitne barijere, osobito, može se prestati primjenjivati
povoljnija formula za isplate i/ili isplata na temelju Vrijednosnih papira može
biti ograničena. Imatelj vrijednosnih papira može u cijelosti ili djelomično
izgubiti svoj uloženi kapital.]
[U slučaju Double Bonus Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Događaj zaštitne barijere
Promatraju se dvije različite zaštitne barijere. Ako nastupi Događaj zaštitne
barijere1 , prestaje se primjenjivati povoljnija formula isplate te se smanjuju
isplate na temelju Vrijednosnih papira. Ako nastupi Događaj zaštitne
barijere2, gubi se minimalna isplata i [isplate na temelju Vrijednosnih papira
mogu se dodatno smanjiti] [može nastupiti Fizička namira].]
[U slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih papira, Reverse Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira, Top Vrijednosnih papira, Double Bonus Vrijednosnih
papira, Bonus Plus Vrijednosnih papira, Express (Glider) Vrijednosnih
papira, Express Plus Vrijednosnih papira, Express Vrijednosnih papira s
Dodatnim iznosom, Autocallable Performance Vrijednosnih papira (Cap),
Best Express Vrijednosnih papira (Cap), Short Express Vrijednosnih papira,
(Fund) Reverse Convertible (Classic) Vrijednosnih papira, Barrier Reverse
Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse Convertible Stability
Vrijednosnih papira [s Dodatnim uvjetnim iznosom], Express Barrier
Reverse Convertible Vrijednosnih papira, Twin Win (Cap) Vrijednosnih
papira i Express Twin Win (Cap) Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Rizici koji se odnose na Izvršnu cijenu
Imatelj vrijednosnih papira može u manjoj mjeri sudjelovati u povoljnim
rezultatima ili u većoj mjeri u nepovoljnim rezultatima Temeljnog
instrumenta [ili njegovih komponenti].]
[U slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih papira, Autocallable Performance
Vrijednosnih papira (Cap), Best Express Vrijednosnih papira (Cap), Barrier
Reverse Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim
iznosom), Twin Win (Cap) Vrijednosnih papira, Express Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na čimbenik sudjelovanja
Imatelj vrijednosnih papira može u manjoj mjeri sudjelovati u povoljnim
rezultatima Temeljnog instrumenta [ili njegovih komponenti] ili u većoj
mjeri sudjelovati u nepovoljnim rezultatima Temeljnog instrumenta [ili
njegovih komponenti].]
[U slučaju Bonus Vrijednosnih papira, Reverse Bonus (Cap) Vrijednosnih
papira, Top Vrijednosnih papira, Double Bonus Vrijednosnih papira,
Express (Glider) Securities, Express Plus Securities, Express Vrijednosnih
papira s Dodatnim iznosom, Autocallable Performance Vrijednosnih papira
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(Cap), Best Express Vrijednosnih papira (Cap), Short Express Vrijednosnih
papira, Twin Win (Cap) Vrijednosnih papira i Express Twin Win (Cap)
Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Najviši iznos
Potencijalni povrat sredstava na temelju Vrijednosnih papira može biti
ograničen.]
[U slučaju Bonus (Cap) Vrijednosnih papira, Reverse Bonus (Cap)
Vrijednosnih papira, Top Vrijednosnih papira, Double Bonus Vrijednosnih
papira, Express (Glider) Vrijednosnih papira, Express Plus Vrijednosnih
papira, Express Vrijednosnih papira s Dodatnim iznosom, Best Express
Vrijednosnih papira (Cap), (Fund) Reverse Convertible (Classic)
Vrijednosnih papira, Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira i
Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Rizici koji se odnose na Omjer
Omjer može dovesti do toga da je Vrijednosni papir u ekonomskom smislu
sličan izravnom ulaganju u relevantan Temeljni instrument [ili njegove
komponente], ali ipak nije u potpunosti usporediv s takvim izravnim
ulaganjem.]
Rizik ponovnog ulaganja
Imatelji vrijednosnih papira mogu ponovno uložiti glavnicu koju su primili
na temelju prijevremene otplate Vrijednosnih papira samo uz manje povoljne
uvjete.
[U slučaju Express (Glider) Vrijednosnih papira, Express Plus Vrijednosnih
papira, Express Vrijednosnih papira s Dodatnim iznosom, Autocallable
Performance Vrijednosnih papira (Cap), Best Express Vrijednosnih papira s
DIP-om (Cap), Short Express Vrijednosnih papira, Express Barrier Reverse
Convertible Vrijednosnih papira, Express Twin Win Vrijednosnih papira,
Express Twin Win Cap Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici povezani s Događajima prijevremenog iskupa
Imatelj vrijednosnih papira neće sudjelovati u budućim rezultatima
Temeljnog instrumenta [ili njegovih komponenti] niti će imati pravo na
buduće isplate na temelju Vrijednosnih papira nakon prijevremenog iskupa.]
[U slučaju Express (Glider) Vrijednosnih papira, Express Plus Vrijednosnih
papira, Express Vrijednosnih papira s Dodatnim iznosima, Short Express
Vrijednosnih papira i Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih
papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Događaj zaštitne barijere u vezi s Događajem
prijevremenog iskupa
Imatelj vrijednosnih papira može izgubiti mogućnost primitka isplate Iznosa
prijevremenog iskupa.]
[Valutni rizik i rizik Valutnog tečaja u odnosu na Temeljni instrument [ili
njegove komponente]
S obzirom na to da [je] [su] Temeljni instrument [ili njegove komponente]
denominirani u valuti koja nije Utvrđena valuta, postoji rizik Valutnog
tečaja.]
[U slučaju Reverse Bonus Cap Vrijednosnih papira i Short Express
Vrijednosnih papira, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na reverzne strukture
Ako cijena Temeljnog instrumenta [ili njegovih komponenti] raste, vrijednost
Vrijednosnih papira pada te se Iznosi iskupa smanjuju. Mogući prihod na
temelju Vrijednosnih papira je ograničen.]
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[U slučaju Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom) i
Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Rizici koji se odnose na Vrijednosne papire s nepromjenjivom stopom
Tržišna vrijednost Vrijednosnih papira s nepromjenjivom stopom može biti
vrlo volatilna ovisno o volatilnosti kamatnih stopa na tržištu kapitala.]
[U slučaju (Fund) Reverse Convertible (Classic) Vrijednosnih papira,
Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom) i
Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Rizici koji se odnose na Vrijednosne papire s promjenjivom stopom
Imatelji vrijednosnih papira izloženi su riziku promjenjivih kamatnih stopa i
nesigurnih kamatnih prihoda.]
[U slučaju (Fund) Reverse Convertible (Classic) Vrijednosnih papira,
Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom) i
Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Posebni rizici koji se odnose na referentne stope
Na rezultat temeljne referentne stope utječe niz čimbenika. Referentne stope
na kojima se temelje Vrijednosni papiri možda neće biti dostupne tijekom
cijelog razdoblja trajanja Vrijednosnih papira.]
[U slučaju (Fund) Reverse Convertible (Classic) Vrijednosnih papira,
Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, Barrier Reverse
Convertible Stability Vrijednosnih papira (s Dodatnim uvjetnim iznosom) i
Express Barrier Reverse Convertible Vrijednosnih papira, primjenjuje se
sljedeće:
Rizici zbog ograničenja kamatne stope na najvišu kamatnu stopu
Isplate kamata po promjenjivoj kamatnoj stopi mogu biti ograničene.]
Rizici koji se odnose na Događaj usklađenja
Usklađenja mogu imati značajan negativan učinak na vrijednost i buduće
rezultate Vrijednosnih papira kao i na iznose koji se trebaju distribuirati na
temelju Vrijednosnih papira. Događaji usklađenja također mogu dovesti do
izvanrednog prijevremenog povlačenja Vrijednosnih papira.
[Rizici koji se odnose na Događaj za opoziv
U slučaju nastupanja Događaja za opoziv Izdavatelj ima pravo na izvanredan
opoziv Vrijednosnih papira po njihovoj tržišnoj vrijednosti. Ako je u
relevantnom trenutku tržišna cijena Vrijednosnih papira niža od Cijene
izdanja ili kupovne cijene, odnosni Imatelj vrijednosnih papira snosit će
djelomični ili potpuni gubitak svojeg uloženog kapitala čak i ako se
Vrijednosnim papirima predviđa uvjetna minimalna isplata.]
Rizici koji se odnose na Događaje poremećaja na tržištu
Agent za izračun može odgoditi procjene i isplate te donositi odluke u skladu
sa svojom razumnom diskrecijom [djelujući u skladu s relevantnom tržišnom
praksom i u dobroj vjeri]. Imatelji vrijednosnih papira nemaju pravo na
kamatu zbog takve zakašnjele isplate.
Rizici koji proizlaze iz negativnih učinaka zaštitnih aranžmana koje
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Izdavatelj utvrđuje za Vrijednosne papire
Poduzimanje ili likvidacija zaštitnih transakcija od strane Izdavatelja može u
pojedinačnim slučajevima nepovoljno utjecati na cijenu Temeljnog
instrumenta [ili na njegove komponente].
[U slučaju Vrijednosnih papira s fizičkom dostavom, primjenjuje se sljedeće:
Rizici koji se odnose na Fizičku namiru
Vrijednosni papiri mogu se iskupiti na Datum konačne otplate Vrijednosnih
papira isporukom određene količine Temeljnih instrumenata.]
 Ključni rizici povezani s Temeljnim instrumentom [ili njegovim
komponentama]
Opći rizici
Nema prava vlasništva nad Temeljnim instrumentom [ili njegovim
komponentama]
Temeljni instrument [ili njegove komponente] neće držati Izdavatelj u korist
Imatelja vrijednosnih papira, a Imatelji vrijednosnih papira kao takvi neće
steći nikakva prava vlasništva (npr., prava glasa, prava na primitak dividendi,
plaćanja ili drugih raspodjela ili druga prava) u pogledu Temeljnog
instrumenta [ili njegovih komponenti].
[U slučaju Vrijednosnih papira s dionicom ili indeksom povezanim s
dionicama kao Temeljnim instrumentom primjenjuje se sljedeće:
Ključni rizici povezani s dionicama
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s dionicama [(tj. Vrijednosnih
papira povezanih s indeksima kao Temeljnim instrumentom i dionicama kao
komponentama indeksa)] ovisi o uspješnosti odgovarajućih dionica, što može
podlijegati određenim čimbenicima. Isplate dividendi mogu imati negativan
učinak na Imatelja vrijednosnih papira. [Imatelj potvrda o deponiranim
vrijednosnim papirima može izgubiti prava na temeljne dionice koja
potvrđuje potvrda o udjelu, što može dovesti do toga da potvrde o
deponiranim vrijednosnim papirima postanu bezvrijedne.]
[Temeljne dionice izdaje [UniCredit S.p.A., ] [još jedno] društvo iz Grupe
UniCredit, kojoj pripada i Izdavatelj Vrijednosnih papira (dionice Grupe).]
[Zbog moguće kombinacije kreditnog i tržišnog rizika povećan je rizik od
gubitka.]
[S obzirom na to da Izdavatelj vrijednosnih papira i izdavatelj Temeljnog
instrumenta pripadaju istom gospodarskom sektoru i/ili državi, postoji i rizik
od gubitka povezan sa sektorom.]
[Postoji i rizik od gubitka povezan s mogućim sukobima interesa na razini
grupe, s obzirom na to da su Izdavatelj Vrijednosnih papira i izdavatelj
Temeljnog instrumenta pod zajedničkom kontrolom (dionice Grupe).]]
[U slučaju Vrijednosnih papira s indeksom kao Temeljnim instrumentom
primjenjuje se sljedeće:
Ključni rizici povezani s indeksima
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s indeksom ovisi o uspješnosti
odgovarajućih indeksa, što uvelike ovisi o sastavu i uspješnosti komponenti
indeksa. [Isključivo indeksni sponzor razvija i određuje strategiju ulaganja i
provodi je, u skladu sa smjernicama opisa indeksa, u granicama svojeg
širokog diskrecijskog prava. Izdavatelj, Agent za izračun i agent za izračun
indeksa, kao niti jedna neovisna treća strana, ne pregledavaju Strategiju
ulaganja.] [Izdavatelj ne utječe na odgovarajući indeks i na koncept indeksa.]
[Izdavatelj djeluje i kao sponzor ili agent za izračun indeksa. To može
dovesti do sukoba interesa.] Općenito, indeksni sponzor ne preuzima
odgovornost. Općenito govoreći, indekse se može izmijeniti, povući ili
zamijeniti slijednim indeksom u bilo kojem trenutku. [Indeksni sponzor i/ili
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neka ključna osoba mogu u bilo kojem trenutku prekinuti svoj doprinos u
pogledu provedbe strategije ulaganja.] [U načelu, ako indeksni sponzor
prekine svoje aktivnosti, ni Izdavatelj niti ijedna treća strana neće nastaviti
provoditi strategiju ulaganja. Posljedično, Izdavatelj može opozvati
Vrijednosne papire.] [Imatelji vrijednosnih papira ne sudjeluju u
dividendama ili drugim raspodjelama u vezi s komponentama indeksa ili u
njima sudjeluju samo djelomično.] [Nepovoljni događaji u zemlji, regiji ili
industrijskom sektoru mogu nerazmjerno negativno utjecati na indekse.]
[Indeksi mogu uključivati naknade koje negativno utječu na njihovu
uspješnost.] [Zbog regulatornih mjera u budućnosti indeks se, inter alia,
možda neće koristiti kao Temeljni instrument vrijednosnih papira ili će samo
podlijegati promijenjenim uvjetima.]]
[U slučaju Vrijednosnih papira s budućnosnicom ili indeksom povezanim s
budućnosnicama kao Temeljnim instrumentom primjenjuje se sljedeće:
Ključni rizici povezani s budućnosnicama
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s budućnosnicama [(tj.
Vrijednosnih papira povezanih s indeksima kao Temeljnim instrumentom i
budućnosnicama kao komponentama indeksa)] ovisi o uspješnosti
odgovarajućih budućnosnica, što može podlijegati određenim čimbenicima
utjecaja. Razlike u cijeni između različitih uvjeta ugovora (npr. u slučaju
prijenosa) mogu negativno utjecati na Vrijednosne papire. Nadalje, cijene
budućnosnica mogu se znatno razlikovati od promptnih cijena. Osim toga,
budućnosnice podliježu sličnim rizicima u usporedbi s izravnim ulaganjem u
temeljnu referentnu imovinu.]
[U slučaju Vrijednosnih papira s robom ili budućnosnicom u pogledu robe ili
indeksom povezanim s robom kao Temeljnim instrumentom primjenjuje se
sljedeće:
Ključni rizici povezani s robom
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s robom[(tj. Vrijednosnih papira
povezanih s indeksima kao Temeljnim instrumentom i robom kao
komponentama indeksa)] [(tj. Vrijednosnih papira povezanih s
budućnosnicama u pogledu robe kao Temeljnim instrumentom)] ovisi o
uspješnosti odgovarajuće robe, što podliježe određenim čimbenicima
utjecaja. Ulaganje u robu povezano je s većim rizicima od ulaganja u druge
kategorije imovine. Globalno trgovanje koje se gotovo neprestano odvija u
različitim vremenskim zonama može dovesti do različitih cijena na različitim
mjestima, od kojih nisu sve relevantne za izračun Vrijednosnih papira.]
[U slučaju Vrijednosnih papira s udjelom u fondu ili indeksom povezanim s
udjelima u fondovima kao Temeljnim instrumentom primjenjuje se sljedeće:
Ključni rizici povezani s udjelima u fondovima
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s fondovima[(tj. Vrijednosnih
papira povezanih s indeksima kao Temeljnim instrumentom i udjelima u
fondovima kao komponentama indeksa)] ovisi o uspješnosti odgovarajućeg
udjela u fondu, što može podlijegati određenim čimbenicima utjecaja.
Uspješnost udjela u fondu najviše ovisi o uspjehu aktivnosti ulaganja
relevantnog investicijskog fonda i imovini koju taj investicijski fond stekne (i
riziku povezanom s time), kao i o naknadama investicijskog fonda. Nadalje,
udjeli u fondovima mogu biti povezani s rizikom procjene, rizikom od
obustave iskupa udjela u fondovima, rizikom od pogrešnih odluka ili
protupropisnog postupanja rukovodstva fonda i rizikom od određenih tehnika
upravljanja portfeljem (kao što su poluga, kratka prodaja, pozajmljivanje
vrijednosnih papira ili ugovori o reotkupu). Udjeli u fondovima i investicijski
fondovi podliježu znatnim poreznim rizicima, regulatornim rizicima i ostalim
pravnim rizicima. [Investicijski fondovi koji spadaju u fondove čijim se
udjelima trguje na burzi podliježu riziku od nepotpune replikacije učinka
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izvorne referentne vrijednosti, riziku od toga da fondovi čijim se udjelima
trguje na burzi ne mogu trgovati ili mogu trgovati samo po nižoj cijeni i, u
slučaju upotrebe tehnike sintetičke replikacije, kreditnom riziku povezanom s
drugim ugovornim stranaka u zamjeni.]
[U slučaju Vrijednosnih papira s indeksom referentne strategije s
komponentama koje se sastoje od vrijednosnih papira kao Temeljnog
instrumenta primjenjuje se sljedeće:
Ključni rizici povezani s vrijednosnim papirima
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s indeksom referentne strategije s
komponentama koje se sastoje od jednog vrijednosnog papira ili više njih
(takvi vrijednosni papiri nazivaju se „Vrijednosni papiri povezani s
komponentama indeksa”), prvenstveno ovisi o uspješnosti odgovarajućih
Vrijednosnih papira povezanih s komponentama indeksa te plaćanjima u
okviru njih. Posebno, Vrijednosni papiri povezani s komponentama indeksa
snose rizik od nepostojanja aktivnog tržišta, rizik od ovisnosti o temeljnom
instrumentu, rizik od složenih struktura i rizik od nedostatka kreditne
sposobnosti izdavatelja Vrijednosnih papira povezanih s komponentama
indeksa i nedostatka njegove sposobnosti i volje da izvrši svoje dužnosti.]
[U slučaju Vrijednosnih papira povezanih s tečajevima valuta, primjenjuje se
sljedeće:
Ključni rizici povezani s tečajevima valuta
Uspješnost Vrijednosnih papira povezanih s tečajevima prvenstveno ovisi o
uspješnosti odgovarajućeg tečaja, što podliježe određenim čimbenicima
utjecaja. Globalno trgovanje koje se gotovo neprestano odvija u različitim
vremenskim zonama može dovesti do različitih cijena na različitim mjestima,
od kojih nisu sve relevantne za izračun Vrijednosnih papira. Tečajevi valuta
iz različitih izvora informacija isto se tako mogu razlikovati. Stoga se tečaj
valute povoljan za ulagatelja možda neće upotrijebiti za izračun ili, ovisno o
slučaju, navođenje Iznosa iskupa. [Neizravno utvrđivanje relevantnog tečaja
putem izračuna dvaju drugih tečajeva valuta može dovesti do povećanog
rizika povezanog s tečajevima i negativno utjecati na Vrijednosne papire.]]
Vrijednosni papiri nisu kapitalno zaštićeni. Ulagatelji mogu izgubiti
vrijednost svojeg ulaganja u cijelosti ili djelomično.
E.
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Opis općih
uvjeta ponude

Nije primjenjivo; neto sredstva od svakog izdanja Vrijednosnih papira
Izdavatelj će upotrijebiti u svrhu obavljanja općeg poslovanja, tj. za
ostvarenje zarade i/ili zaštitu od određenih rizika.

[Datum prve javne ponude: [Umetnuti]]
[Početak nove javne ponude: [Umetnuti] [(nastavak javne ponude prethodno
izdanih vrijednosnih papira)] [(povećanje prethodno izdanih vrijednosnih
papira)].]
[Vrijednosni papiri [inicijalno] se nude tijekom Razdoblja upisa[ te
kontinuirano nakon njega]. Razdoblje upisa: [Umetnuti datum početka
razdoblja upisa] do [Umetnuti datum završetka razdoblja upisa]
[(uključujući oba datuma)].]
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[Cijena izdanja: [Umetnuti]]
[Javna ponuda bit će dana u [Bugarskoj][,] [i] [Hrvatskoj][,] [i] [Češkoj
Republici][,] [i] [Francuskoj][,] [i] [Mađarskoj][,] [i] [Italiji][,] [i]
[Luksemburgu] [,] [i] [Poljskoj] [,] [i] [Slovačkoj Republici].]
[Najmanja prenosiva [jedinica][serija][iznos] jest [Umetnuti].]
[Najmanja utrživa[jedinica][serija][iznos] jest [Umetnuti].]
[Vrijednosni papiri bit će ponuđeni [kvalificiranim ulagateljima][] [i/ili]
[malim ulagateljima] [i/ili] [institucionalnim ulagateljima] [putem [privatnog
plasmana] [javne ponude]] [plasmanom putem financijskih posrednika].]
[Od [datuma prve javne ponude] [početka nove javne ponude] Vrijednosni
papiri nudit će se kontinuirano.]
[Kontinuirana ponuda bit će dana po trenutačno ponuđenim cijenama
Izdavatelja.]
[Izdavatelj može u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja prekinuti javnu
ponudu.]
[Učinkovitost ponude podliježe [donošenju odredbe o uvrštenju za trgovanje
na [Umetnuti relevantna tržišta ili mjesta trgovanja] prije Datuma izdanja]
[potvrdi, prije Datuma izdanja, od strane [Umetnuti relevantna tržišta ili
mjesta trgovanja] o izvršivosti isplate s početkom trgovanja [umetnuti broj
dana] radnih dana nakon Datuma izdanja]. Izdavatelj se obvezuje zatražiti
uvrštenje za trgovanje na [Umetnuti relevantna tržišta ili mjesta trgovanja]
na vrijeme za donošenje odredbe o uvrštenju do Datuma izdanja.]
[[Zahtjevi za upis neopozivi su[,] [osim za odredbe [u pogledu „prodaje od
vrata do vrata”, u vezi s kojom će se zahtjevi za upis prihvaćati od [Umetnuti
prvi dan razdoblja upisa] do [Umetnuti zadnji dan razdoblja upisa od vrata
do vrata]] [i] [u pogledu „prodaje na daljinu”, u vezi s kojom će se zahtjevi
za upis prihvaćati od [Umetnuti prvi dan razdoblja upisa] do [Umetnuti
zadnji dan razdoblja upisa prodaje na daljinu]] – osim u slučaju zatvaranja
unaprijed i bez prethodne obavijesti –] te će biti ispunjeni unutar granica
maksimalnog broja Vrijednosnih papira u ponudi.]
[U slučaju ponude Vrijednosnih papira potrošačima iz Italije, primjenjuje se
sljedeće:
Relevantni Distributer Vrijednosne papire može plasirati putem [„prodaje od
vrata do vrata” (putem financijskih prodajnih agenata, u skladu s člancima
30. i 31. talijanske Zakonodavne uredbe br. 58 od 24, veljače 1998.)] [ili]
[„prodaje na daljinu” (u skladu s člankom 67-duodecies, st. 4. talijanske
Zakonodavne uredbe br. 206 od 6. rujna 2005.)]. Stoga će učinci ugovora o
upisu biti obustavljeni [sedam dana za „prodaju od vrata do vrata”] [,] [i]
[četrnaest dana za „prodaju na daljinu” ] od datuma upisa ulagatelja. Unutar
tih rokova ulagatelj se može povući obaviješću financijskom promotoru ili
Distributerima bez ikakve obveze, troškova ili drugih naknada prema
uvjetima ugovora o upisu.]
E.4
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Svi interesi koji
su bitni za
izdanje/ponudu,
uključujući one
gdje postoje
sukobi interesa

Svi distributeri i/ili s njima povezana društva mogu biti klijenti ili korisnici
kredita od Izdavatelja i s njime povezanih društava. Osim toga, bilo koji od
tih distributera i/ili njihovih povezanih društava mogu biti uključeni, i mogu
se ubuduće uključiti, u transakcije investicijskog bankarstva i/ili
komercijalnog bankarstva s Izdavateljem i njegovim povezanim društvima u
okviru redovnog poslovanja te im mogu pružati usluge.
[U pogledu trgovanja Vrijednosnim papirima, Izdavatelj je u sukobu interesa
kada je i Održavatelj tržišta na [Umetnuti relevantna tržišta, MTP-ove ili
mjesta trgovanja][;][.]] [nadalje] [[][][Umetnuti relevantna tržišta, MTP-ove
ili mjesta trgovanja] [] [] organizira i njime upravlja [Umetnuti naziv],
društvo u kojem UniCredit S.p.A. – holding društvo društva UniCredit Bank
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AG kao Izdavatelja – ima udjel.] [Izdavatelj je isto tako i [organizator] [i]
[Agent izračuna] Vrijednosnih papira.] [Izdavatelj ili neko od njegovih
povezanih društava[mogu] djelovati[] kao agent izračuna ili platni agent.]
Ujedno, sukobi interesa u odnosu na Izdavatelja ili osobe koje su zadužene
za ponudu mogu nastati iz sljedećih razloga:
 Izdavatelj određuje Cijenu izdanja.
 Izdavatelj i jedno od njegovih povezanih društava je Održavatelj tržišta
(engl. Market Maker) vrijednosnih papira (međutim, bez obveze).
 Distributeri mogu primati poticaje od Izdavatelja.
 Izdavatelj, bilo koji Distributer i bilo koje od njihovih povezanih društava
djeluju u svojstvu Agenta za izračun ili Platnog agenta glede
Vrijednosnih papira.
 S vremena na vrijeme Izdavatelj, bilo koji Distributer i bilo koje od
njegovih povezanih društava može biti uključeno u transakcije za njihov
vlastiti račun ili za račun njihovih klijenata, a koje utječu na likvidnosti ili
cijenu Temeljnog instrumenta ili njegovih komponenti.
 Izdavatelj, bilo koji Distributer i njihova povezana društva mogu izdavati
vrijednosne papire u vezi s Temeljnim instrumentom ili njegovim
komponentama glede kojih su već izdani drugi vrijednosni papiri.
 Izdavatelj, bilo koji Distributer i bilo koje od njihovih povezanih društava
može posjedovati ili steći značajne informacije o Temeljnom instrumentu
ili njegovim komponentama (uključujući informacije koje nisu dostupne
javnosti) u vezi s njegovim poslovnim aktivnostima ili drugim.
 Izdavatelj, bilo koji Distributer i bilo koje od njihovih povezanih društava
mogu biti uključeni u poslovne aktivnosti s izdavateljem Temeljnog
instrumenta ili njegovih komponenti, njegovim povezanim društvima,
konkurentima ili jamcima.
 Izdavatelj, bilo koji Distributer i bilo koje od njihovih povezanih društava
mogu također djelovati u svojstvu člana sindikata banaka, kao financijski
savjetnik ili banka sponzora ili izdavatelja Temeljnog instrumenta ili
njegovih komponenti.
 [Izdavatelj ili neko od njegovih povezanih društava djeluje kao indeksni
sponzor, agent za izračun indeksa, indeksni savjetnik ili indeksni odbor.]
 [Izdavatelj ili neko od njegovih povezanih društava djeluje kao
investicijski savjetnik ili upravitelj fonda koji se koristi kao Temeljni
instrument.]
 [Temeljni instrument izdaje [UniCredit S.p.A., ] [još jedno] društvo iz
Grupe UniCredit Group (dionice Grupe), kojoj pripada i Izdavatelj
Vrijednosnih papira.]
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[Prodajna koncesija: [Avansna naknada u iznosu od [Umetnuti] je uključena
u Cijenu izdanja.] [Umetnuti podatke]]
[Druge provizije: [Koncesije i provizije u ukupnom iznosu do [●] % mogu
biti isplaćene distributerima] [Umetnuti podatke]]
[Nije primjenjivo. Izdavatelj ili distributer neće ulagatelju naplatiti takve
troškove. Međutim, mogu se naplatiti drugi izdaci kao skrbničke naknade ili
transakcijske naknade.]
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(C.15)] [(C.16)]
[Umetnuti
datum(e)]

[WKN] [[[Kamata] [Datum[i]
[ISIN] [Referentna] isplate
(C.1)
stopa]
kamata
[Kupon]
(C.8)]
(C.8)]
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[Čimbenik [Smanjeni [Povećani
sudjelovanja čimbenik
čimbenik
(C.15)]
sudjelova sudjelovanja
nja
(C.15)]
(C.15)]

[Umetnuti datum ili razdoblje]

[Datum
početka
kamate
(C.8)]

[Datum
završetka
kamate]
(C.8)]

[Umetnuti]

[Omjer
[(početni)]
[Faktor]
(C.15)]

[Reverse
[Iznos]
[Razina]
(C.15)]

[Umetnuti]

[Bonus
iznos
(C.15)]

[Bonus
razina
(C.15)]

[Umetnuti] [Umetnut [Umetnu
i]
ti]

[Konačni
datum[i]
promatranja
(C.16)]

[Datum isteka
(Data di
Scadenza)

[Posljednji dan
[best] [worst] -in
razdoblja
(C.19)]

[Datum
konačne
otplate
(C.16)]

[Umetnuti
datum(e)]

[Umetnuti
datum]

[Umetnuti]

[Umetnuti
datum]

[Najniža kamatna
stopa (C.8)]

[Najviša kamatna
stopa (C.8)]

[Vrijeme ukamaćivanja
(C.8)]

[[Razina]
gornjeg
praga]
[Razina
[donjeg
praga]
(C.15)]

[[Najviši]
[Najniži]
[iznos[1]]
[Smanjeni]

[Umetnuti]

[Umetnuti]

[Dodatni
uvjetni
iznos] ]
(C.15)]

Temeljni
instrument
(C.20)

[[Najviši
iznos[2]
[Povećani]]
[Razina
gornjeg
praga]
[Iznos
konačnog
iskupa]
(C.15)]
[Umetnuti]

Internetska
stranica
(C.20)

[Umetnuti naziv i,
[Umetnuti
prema potrebi, web-stranicu]
ISIN]

[Pozitivna razlika
(C.8)]

[Negativna razlika
(C.8)]

[Umetnuti [Umetnuti] [Umetnuti]
WKN ili
ISIN]

[Umetnuti]

[WKN]
[ISIN]
(C.1)

[k]

[Umetnuti
WKN ili ISIN]

[k]

[Umetnuti
datum]

[Ako je
primjenjiv
o,
umetnuti
dodatni
uzastopni
broj k za
svaki

[Ako je
primjenjivo,
umetnuti
dodatni
datum]2

2

[Umetnuti]

[Umetnuti]

[Umetnuti]

[Umetnuti]

[Umetnuti]

[Datum
[Plaćanje
[Datum isplate [Dodatni uvjetni
[Datum
[Prijevremeni [Klizni prijevremeni iskup
promatranja
dodatnog
dodatnog
iznos (k) (C.8)] prijevremene iskup [Razina]
[Razina] [Faktor]
(k)][[Zaštitna uvjetnog iznosa uvjetnog iznosa
otplate (k)
[Utvrđivanje
(C.15)]
barijera]
[Razina]
(k) (C.8)]
(C.16)]
iznosa] [Faktor]
Razdoblje
[Faktor] (k)
(k)
promatranja]
(C.15)]
(C.15)]
[Datumi
promatranja
uprosječivanja
(k)]
(C.16)]]
[Umetnuti
razinu/faktor]

[Umetnuti datum] [Umetnuti iznos]

[Ako je
[Ako je
[Ako je
primjenjivo,
primjenjivo,
primjenjivo,
umetnuti dodatne umetnuti dodatni umetnuti dodatni
razine/faktore]Ak
datum]4
iznos]5
o je primjenjivo,
umetnuti dodatni
datum]3
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[Iznos prijevremenog
iskupa (k)
(C.8)]

[Umetnuti
datum]

[Umetnuti
razinu/faktor]

[Umetnuti razinu/faktor]

[Umetnuti iznos]

[Ako je
primjenjivo,
umetnuti
dodatni
datum]6

[Ako je
primjenjivo,
umetnuti dodatne
razine/faktore ]7

[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatne
razine/faktore ]8

[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatni iznose]9

Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Datume promatranja (k) /[Zaštitnu barijeru] Razdoblje promatranja/Datume promatranja uprosječivanja (k).
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatnu Razinu/Faktor plaćanja dodatnih uvjetnih iznosa (m).
4
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za Datume isplate dodatnog uvjetnog iznosa (k).
5
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za daljnje Dodatne uvjetne iznose (k).
6
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Datume prijevremene otplate (k).
7
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Razine/Faktore prijevremenog iskupa (k).
8
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Razine/Faktore kliznog prijevremeni iskup (k).
9
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Iznose prijevremenog iskupa (k).
3

[Umetnuti]

Datum
promatra
nja (k)
i/ili
Datum
prijevrem
ene
otplate
(k)]1

[WKN] [ISIN]
(C.1)

[m]

[Datum
promatranja (m)
(C.16)]

[Plaćanje dodatnog
uvjetnog iznosa [Razina]
[Faktor] (m)
(C.15)]

[Datum isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m)
(C.8)]

[Dodatni uvjetni iznos (m)
(C.8)]

[Umetnuti
WKN ili ISIN]

[m]

[Umetnuti datum]

[Umetnuti razinu/faktor]

[Umetnuti datum]

[Umetnuti iznos]

1

[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatni
uzastopni broj m za
svaki Datum
promatranja (m) i/ili
Datum prijevremene
otplate (m)]10

[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatni
datum]11

[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatne
razine/faktore]12

[Ako je primjenjivo, umetnuti dodatni datum]

Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne uzastopne brojeve k.
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne uzastopne brojeve k.
11
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne Datume promatranja (k).
12
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatnu Razinu/faktor plaćanja dodatnih uvjetnih iznosa (m).
13
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za Datume isplate dodatnog uvjetnog iznosa (m).
14
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za daljnje Dodatne uvjetne iznose (m).
10
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13

[Ako je primjenjivo, umetnuti dodatni iznos]14

[WKN] [ISIN]
(C.1)

[l]

[Umetnuti WKN ili ISIN]

[1]

[Datum isplate
[Dodatni bezuvjetni
dodatnog
iznos (l)
bezuvjetnog iznosa
(C.8)]
(l)
(C.8)]
[Umetnuti datum]

[Ako je primjenjivo, [Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatne
umetnuti dodatni
uzastopne brojeve l za
datum]16
svaki Datum isplate
dodatnog bezuvjetnog
iznosa (l)]15

15

[Umetnuti iznos]
[Ako je primjenjivo,
umetnuti dodatni
iznos]17

Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za dodatne uzastopne brojeve l.
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za Datume isplate dodatnog bezuvjetnog iznosa (l).
17
Ako je primjenjivo, umetnuti dodatne retke za daljnje Dodatne bezuvjetne iznose (l).
16
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