AZ ALAPTÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók “Elemek”-nek nevezett tájékoztatási követelményekből épülnek fel. Az A – E (A.1 – E.7) Részekben az
Elemek sorszámozottak. A jelen Összefoglaló az ezen fajtájú Értékpapírokkal, Kibocsátókkal és Garanciavállalókkal
kapcsolatos összefoglalókba beillesztendő összes Elemet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy egyes Elemek beillesztése
nem kötelező, előfordulhat, hogy az Elemek sorszámozása nem folyamatos. Előfordulhat, hogy egy adott Elem
tekintetében a vonatkozó információ nem adható meg akkor sem, ha az adott Elem összefoglalóba történő beillesztése –
az Értékpapírok, a Kibocsátó és a Garanciavállaló(k) fajtájára tekintettel – egyébként szükséges lenne. Ebben az esetben
az összefoglalónak az adott Elem rövid bemutatását kell tartalmaznia, továbbá annak magyarázatát, hogy az adott Elem
alkalmazására miért nem kerül sor.
Section A – Bevezetés és figyelmeztetések
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A.1

Figyelmeztetés arra
vonatkozóan, hogy az
összefoglaló az
Alaptájékoztató
bevezetőjének
tekintendő, valamint a
keresetindítással
kapcsolatos
rendelkezések

•

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges
Feltételek bevezetőjének tekintendő. Ebben az összefoglalóban
hacsak az másként meghatározásra nem kerül, valamint ahogy
az a D3 Elem első bekezdésében használatra került, az
„Alaptájékoztató” jelenti a BNPP B.V. és a BNPP
alaptájékoztatóját, mely 2019. június 3-én került kiadásra,
valamint időről időre a BNPP B.V., a BNPP, és a BNP Paribas
Fortis finanszírozási Kötvényei, Warrantok és Certifikát
Programok kiegészítését képezik. Ahogy az a D3 Elem első
bekezdésében használatra került, az „Alaptájékoztató” jelenti a
BNPP B.V. és a BNPP alaptájékoztatóját, mely 2019. június 3án került kiadásra, valamint időről időre a BNPP B.V., a BNPP,
és a BNP Paribas Fortis finanszírozási Kötvényei, Warrantok és
Certifikát Programokban szerepel.

•

Az Értékpapírok vonatkozásában befektetői döntést csak az
Alaptájékoztató egészét – beleértve bármely, az abba
hivatkozással beleépített dokumentumokat és a vonatkozó
Végleges Feltételeket is – figyelembe véve lehet meghozni.

•

Ha a jelen Alaptájékoztatóban és a vonatkozó Végleges
Feltételekben foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai
Gazdasági Térség valamely Tagállamában keresetindításra
kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzeti
jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás
megindítását megelőzően az Alaptájékoztató és a vonatkozó
Végleges Feltételek fordítási költségeit.

•

Polgári jogi felelősség terheli a Kibocsátót és a Garanciavállalót
(amennyiben alkalmazandó) a fenti Tagállamokban kizárólag a
jelen összefoglaló tekintetében, ideértve az összefoglaló bármely
fordítását is, de csak akkor, ha az összefoglaló félrevezető,
pontatlan vagy nincs összhangban a jelen Alaptájékoztató és a
vonatkozó Végleges Feltételek egyéb részeivel vagy amennyiben
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– a 2010/73/EU Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek az
Európai Gazdasági Térség adott Tagállamában végbemenő
átültetését követően – az összefoglaló az Alaptájékoztatóval és a
vonatkozó Végleges Feltételekkel együtt olvasva sem
tartalmazza a Tájékoztató Irányelv 2.1(s) pontja szerinti, a
befektetők Értékpapírra vonatkozó befektetési döntését
elősegítő kiemelt információkat.

A.2

Az Alaptájékoztató
felhasználásával
kapcsolatos
hozzájárulás, az ajánlati
időszak megjelölése és
egyéb feltételek
megadása

A 100 000 euró összegnél (vagy az összegnek megfelelő értékű bármely
egyéb devizaösszegnél) kisebb névértékű értékpapírok egyes kibocsátásaira
olyan körülmények között is sor kerülhet amelyek vonatkozásában a
Tájékoztató Irányelv nem tartalmaz a tájékoztató közzétételével kapcsolatos
kötelezettség alóli kivételt. Ezen forgalomba hozatalok a „Nem Mentesített
Forgalomba Hozatalok”.
A Kibocsátó az alábbiakban részletezett
feltételeknek megfelelően hozzájárulását adja a jelen Alaptájékoztatónak az
Értékpapírok valamely Nem Mentesített Forgalomba Hozatalával
kapcsolatos, az alábbi személyek által történő felhasználásához: a Szervezők,
a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott Felhatalmazott
Ajánlattevő valamint bármely pénzügyi közvetítő akinek a neve a BNPP
honlapján
(https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/
Public/LegalDocs.aspx) közzétételre került és akit az adott Nem Mentesített
Forgalomba Hozatal tekintetében Felhatalmazott Ajánlattevőként jelöltek
meg továbbá (amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételekben az “Általános
Hozzájárulás” című elem megjelölésre került) bármely a fenti forgalomba
hozatalok lebonyolítására a Pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU
irányelvet az adott tagállam jogrendszerébe átültető jogszabály alapján
jogosult azon pénzügyi közvetítő aki az alábbi bekezdésben foglalt
információt (az abban szögletes zárójellel jelölt részek megfelelő kitöltését
követően) a honlapján közzéteszi (a továbbiakban a “Felhatalmazott
Ajánlattevő”):
„Alulírott, [az adott pénzügyi tanácsadó jogi neve beillesztendő],
hivatkozunk a Kibocsátó által a [dátum beillesztendő]-n kelt és a [
]
(a „Kibocsátó”) által közzétett Végleges Feltételekben (a „Végleges
Feltételek”) meghatározott [az adott Értékpapír neve beillesztendő] (az
„Értékpapírok”) ajánlatára.
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó
beleegyezését adja arra, hogy használjuk a (Végleges Feltételekben
meghatározott) Alaptájékoztatót – a Végleges Feltételekben meghatározott
Nem Mentesített Forgalomba Hozatallal Érintett Országokban a
Forgalomba Hozatali Időszakban forgalomba hozott Értékpapírokkal
kapcsolatban és a beleegyezés más kikötéseinek megfelelően; ahogy azt a
Alaptájékoztató pontosítja – ezennel elfogadjuk a Kibocsátó ajánlatát a
Felhatalmazott
Forgalmazókra
vonatkozó
Feltételekkel
(az
Alaptájékoztatóban pontosítva) összhangban és igazoljuk, hogy ennek
megfelelően használjuk az Alaptájékoztatót.”
Forgalomba hozatali időszak: A Kibocsátónak az Értékpapíroknak a
Forgalomba Hozatali Időszak alatt történő Nem Mentesített Forgalomba
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Hozatalával kapcsolatos hozzájárulását a vonatkozó Végleges Feltételek
tartalmazzák.
A hozzájárulás feltételei: A (fentiekben hivatkozott feltételek mellett) a
Kibocsátó hozzájárulásának feltétele, hogy az adott hozzájárulás (a) csak a
vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott Forgalomba Hozatali
Időszak alatt érvényes; és (b) a jelen Alaptájékoztató felhasználását csak az
adott Értékpapír Részletnek a vonatkozó Végleges Feltételekben
meghatározott Nem Mentesített Forgalomba Hozatallal Érintett Országokban
történő Nem Mentesített Forgalomba Hozatalai tekintetében engedi meg.
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AMENNYIBEN AZ ÉRTÉKPAPÍROKAT VÁSÁRLÓ VAGY
VÁSÁROLNI KÍVÁNÓ SZEMÉLY AZ ÉRTÉKPAPÍROKAT EGY
FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓTÓL NEM MENTESÍTETT
FORGALOMBA HOZATAL SORÁN SZERZI MEG VAGY
KÍVÁNJA MEGSZEREZNI, AZ ÉRTÉKPAPÍROK ILY MÓDON
TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT ÉS KIKÖTÉSEIT
AZ ADOTT FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓ ÉS AZ
ÉRTÉKPAPÍROKAT VÁSÁRLÓ VAGY VÁSÁROLNI KÍVÁNÓ
SZEMÉLY
KÖZÖTTI
–
EGYEBEK
MELLETT
AZ
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRÁRA, ALLOKÁCIÓJÁRA,
KÖLTSÉGÉRE ILLETVE ELSZÁMOLÁSÁRA IS KITERJEDŐ –
KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS FOGJA TARTALMAZNI.
A
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT A FELHATALMAZOTT
FORGALMAZÓ FOGJA BIZTOSÍTANI A FORGALOMBA
HOZATAL IDEJÉN.

Section B – Kibocsátók és Garanciavállalók
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B.1

A Kibocsátó jogi és
kereskedelmi neve

Az értékpapírok ezen Alaptájékoztató szerint a Kötvény, a Warrant és
Certificate Programoknak megfelelően a BNP Paribas Issuance B.V. („BNPP
B.V.”) vagy a BNP Paribas („BNPP” vagyis a „Bank” és vele együtt a BNPP
B.V., mint a „Kibocsátó”-k) által kerülnek kibocsátásra.

B.2

Székhely / jogi forma /
a működésre irányadó
jog / bejegyzés országa

•

A BNPP B.V. egy holland jog szerinti zártkörű korlátolt felelősségű
társaság melynek székhelye a Herengracht 595, 1017 CE,
Amszterdam, Hollandia cím alatt található; és

•

a BNPP egy francia jog szerinti banki engedéllyel rendelkező
részvénytársaság (société anonyme) melynek székhelye a 16,
boulevard des Italiens – 75009, Párizs, Franciaország cím alatt
található;

B.4b

Trendek bemutatása

A BNPP tekintetében:
Makrogazdasági környezet
A piac és a makrogazdasági feltételek befolyásolják a BNPP eredményeit. A
BNPP üzleti tevékenységeinek jellege különösen érzékennyé teszi az európai
makrogazdasági és piaci körülményekkel szemben.
2018-ban a globális növekedés (az IMF szerint) egészséges mértékű maradt,
3,7% körül volt, ami a fejlett gazdaságok (+2,4%, miután 2017-ben +2,3%
volt) és a feltörekvő gazdaságok (+4,6%, miután 2017-ben +4,7% volt) stabil
növekedését tükrözi. Mivel a nagy fejlett országok gazdasága a a ciklusának
csúcsán volt, a központi bankok továbbra is szigorították az alkalmazkodó

4

Elem

Cím
monetáris politikát, vagy tervezték a leépítését. Mivel az inflációs szintek
továbbra is mérsékeltek voltak, a központi bankok képesek voltak
fokozatosan kezelni az átmenetet, ezzel korlátozták a gazdasági
tevékenységek feltűnő visszaesésének kockázatát. Ezek miatt az IMF
elvárásai szerint a fejlett gazdaságokban várható enyhe lassulás ellenére az
elmúlt két évben tapasztalt növekedés 2019-ben is folytatódni fog (+3,5%).
Ebben a kontextusban a következő két kockázati tényezőt azonosíthatjuk:
A monetáris politikák irányításából adódó pénzügyi bizonytalanság
kockázata:
Két kockázatot kell kihangsúlyozni: a kamatlábak meredek emelkedése és a
jelenlegi alkalmazkodó monetáris politikai túl hosszú ideig való fenntartása.
Egyrészről az egyesült államokbeli monetáris politika folytatódó szigorítása
(amely 2015-ben kezdődött), és az eurózóna kevésbé alkalmazkodó monetáris
politikája (csökkent az eszközvásárlás 2018 januárjától 2018 decemberéig)
pénzügyi zavarok és a vártnál nagyon gazdasági lelassulás kockázatát
vonhatja maga után. Külön kihangsúlyozható a hosszú távú kamatlábak
emelkedésének helytelen kezelésével járó kockázat, főleg, ha váratlanul
növekszik az infláció vagy előre nem láthatóan szigorodnak a monetáris
politikák. Ha ez a kockázat bekövetkezik, az negatív hatással lesz az
eszközpiacokra, különösen azokra, ahol a kockázati díjak a múltbeli átlaghoz
képest rendkívül alacsonyak, az évtized hosszú alkalmazkodó politikákat
követően (hitel nem befektetési minősítésű vállalatoknak vagy országokban,
a részvény és kötvénypiacok bizonyos ágazatai, ingatlan stb.), valamint a
kamatlábakra érzékeny bizonyos ágazatokra.
Másrészről a 2016 közepe óta történő fellendülés ellenére továbbra is
alacsonyak a kamatok, ami bizonyos pénzügyi piaci szereplőket túlzott
kockázatvállalásra ösztönözhet, mint például: finanszírozás és tartott
eszközök lejáratának meghosszabbodása, kevésbé szigorú hitelpolitika, a
tőkeáttételes finanszírozás növekedése. Egyes szereplők (biztosítóintézetek,
nyugdíjalapok, eszközkezelők stb.) egy egyre rendszerszintűbb környezetben
működnek és egy piaci zavar esetén (ami például a kamatlábak meredek
emelkedéséhez és/vagy meredek árkorrekcióhoz köthető) úgy dönthetnek,
hogy viszonylag gyenge piaci likviditás közepette nagy pozíciókat rendeznek.
A növekvő adóssággal kapcsolatos rendszerszintű kockázatok
Makrogazdasági szempontból azon országok számára lehet jelentős a
kamatlábak növekedésének hatása, ahol magas a GDP-hez mért köz- és/vagy
magánadósság. Ez különösen vonatkozik egyes európai országokra
(különösen: Görögország, Olaszország, és Portugália), ahol a közadósság
GDP-hez mért aránya meghaladja a 100%-ot, de ez érinti a feltörekvő
országokat is.
2008 és 2018 között az utóbbiak az adósság jelentős növekedését észlelték,
ideértve a külföldi hitelezőkkel szembeni külföldi devizaadósságot. Az
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adósságnövekedés fő forrása a magánszektor, de kis mértékben a közszektor
is felelős, különösen Afrikában. Ezek az országok különösen sebezhetőek a
fejlett gazdaságok szigorodó monetáris politikáinak kilátásaival szemben. A
tőkekiáramlás hatással lehet az átváltási árfolyamokra, növelheti az adósság
visszafizetésének költségeit, inflációt importálhat, és azt okozhatja, hogy a
feltörekvő országok központi bankjai szigorítják a hitelfeltételeket. Ez az
előrejelzett gazdasági növekedés lassulásához, az államadósságok potenciális
leminősítéséhez, és a bankokat érő kockázatok növekedéséhez vezethet. Bár
korlátozott a BNP Paribas Csoport feltörekvő országoknak való kitettsége,
ezeknek az országoknak a sebezhetősége megzavarhatja a globális pénzügyi
rendszert, ami hatással lehet a Csoportra, és potenciálisan hatással lehet a
Csoport eredményeire.
Meg kell jegyezni, hogy az adóssággal kapcsolatos kockázatok nemcsak a
kamatlábak meredek emelkedésekor valósulhatnak meg, hanem negatív
növekedési sokk esetén is.
A pénzintézetekre vonatkozó törvények és rendeletek
A pénzügyi intézményekre vonatkozó törvények és rendeletek jelenlegi és
jövőbeni változásai jelentős hatással lehetnek a BNPP-re. A BNPP-t érintő
vagy esetlegesen érintő, mostanában elfogadott vagy tervezett intézkedések
(vagy alkalmazási intézkedés) sorába tartoznak különösen:
-

tőkét szabályozó rendeletek: a tőkekövetelményekről szóló IV.
irányelv („CRD 4”) / tőkekövetelményekről szóló rendelet
(„CRR”), a teljes veszteségelnyelő képesség nemzetközi szabványa
(„TLAC”) és a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) által a BNPP
kijelölése mint rendszerszintű fontosságú pénzügyi intézet;

-

a 2013. július 26-i francia banktörvényt alkotó strukturális reformok,
ami megkövetelik, hogy a bankok hozzanak létre e célból
leányvállalatokat vagy különítsék el a „spekulatív” sajátszámlás
műveleteket a hagyományos lakossági banki tevékenységeiktől; az
Egyesült Államok Volcker-szabálya, ami korlátozza az amerikai és
a külföldi bankok számára a sajátszámlás tranzakciókat, a fedezeti
alapok és a tőkealapok szponzorálását vagy ezekbe való befektetést;

-

a 2014. november 6-i
mechanizmus és rendelet;

-

a betétbiztosítási rendszerekre, a felhatalmazásokra és végrehajtási
rendeletekre vonatkozó 2014. április 16-i irányelv, a bankhelyreállítási és szanálási keretrendszert felállító 2014. május 15-i
irányelv, az Egységes Szanálási Tanácsot és az Egységes Szanálási
Alapot felállító Egységes Szanálási Mechanizmus;

-

az amerikai Federal Reserve végső szabálya, ami szigorúbb
prudenciális szabályokat ír elő a nagy külföldi bankok amerikai
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tranzakcióira, nevezetesen, előírja az amerikai leányvállalataik
önálló közvetítő holdingtársaságának létrehozását;
-

új szabályok a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek terén végzett
tevékenységek szabályozására a Dodd-Frank Wall Street reform és
fogyasztóvédelmi törvény VII. bekezdésével összhangban,
nevezetesen a swap-kereskedők, a jelentős swap-résztvevők,
értékpapírok swap-kereskedői, és az értékpapírok jelentős swaprésztvevői által kereskedett elszámolatlan származtatott termékek és
származtatott értékpapírok letéti követelményei, továbbá az amerikai
Értékpapír- és Tőzsdebizottság szabályai, amelyek megkövetelik a
származtatott termékek piacán aktív bankok és jelentős swaprésztvevők regisztrációját, és a származtatott tranzakciók
átláthatóságát és jelentését;

-

a pénzügyi eszközök piacairól szóló új irányelv („MiFID II”) és a
pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet („MiFID”), és bizonyos
tőzsdén kívüli származékos ügyletek központi felek általi
elszámolását, és értékpapír-finanszírozási ügyletek központi
szerveknek való közzétételét szabályozó európai rendeletek;

-

az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 2018. május 25-én
lépett hatályba. A rendelkezés célja előmozdítani az európai
adatvédelmi előírásokat és javítani a személyes adatok védelmét az
Európai Unióban. Az üzleti vállalkozások súlyos büntetéseket
kaphatnak, ha nem felelnek meg a GDPR előírásainak. Ez a rendelet
vonatkozik minden bankra, amelyik szolgáltatásokat biztosít az
európai ügyfeleknek; és

-

a Basel 3 véglegesítése, amit a Bázeli Bizottság 2017 decemberében
tett közzé, bemutatva a kockázattal súlyozott eszközökre vonatkozó
hitelértékelési kiigazítás kockázat, a hitelkockázat, és a működési
kockázat mérésének felülvizsgálatát. Az intézkedések várhatóan
2022 januárjában lépnek életbe, (sztenderd megközelítéseken
alapuló) lépcsőzetes teljesítmény vonatkozik majd rá, amit
fokozatosan fognak alkalmazni 2022-től a végső szint eléréséig,
2027-ig.

Továbbá ez a szabályozási környezet szigorúbb, és a bankszektor számára
jelentős kockázatot jelent a hatályos törvények és rendeletek, különösképpen
a vevők érdekeit és a személyes adatokat védő szabályozások be nem tartása,
ami potenciálisan jelentős veszteséghez és pénzbírsághoz vezethet. A BNP
Paribas Csoport a kifejezetten ilyen típusú kockázatokat kezelő megfelelőségi
rendszerén túl az értékei középpontjába helyezi a vevői, szélesebb körben
pedig az érdekeltjei érdekeit. Ezért a BNP Paribas Csoport 2016-ban
elfogadott új magatartási kódexe részletesen ismerteti a terület értékeit és
magatartási szabályait.
Kiberbiztonság és technológiai kockázat
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A BNPP üzleti tevékenységének végzése szorosan összefügg az elektronikus
tranzakciók gördülékeny működésével, valamint az információk és
technológiai eszközök védelmével és biztonságával.
A technológiai változás a digitális átalakulással, és ebből eredően a
kommunikációs áramkörök számának növekedésével, az adatforrások
sokasodásával, a növekvő folyamatautomatizálással, és az elektronikus banki
tranzakciók gyakoribb használatával együtt gyorsul.
A technológiai változás előrehaladása és gyorsulása új lehetőségeket ad a
kiberbűnözőknek az adatok módosítására, ellopására, vagy közzétételére. A
támadások száma növekszik, egyre elterjedtebbek és kifinomultabbak minden
ágazatban, köztük a pénzügyi szolgáltatások ágazatában is.
Emellett a kiszervezett folyamatok növekvő száma strukturális
kiberbiztonsági és technológiai kockázatoknak teszi ki a BNP Paribas
Csoportot, amely a kiberbűnözők által kiaknázható támadási lehetőségek
megjelenéséhez vezet.
Következésképpen, a BNP Paribas Csoport a kockázatkezelési funkción belül
egy második védelmi vonalat állított fel a technológiai és kiberbiztonsági
kockázatok kezelése. Ennélfogva a működési normák rendszeresen
módosításra kerülnek, hogy támogassák a BNPP digitális fejlődését és az
innovációt, és ezzel egy időben kezeljék a létező és felmerülő fenyegetéseket
(mint például a kiberbűnözést, kémkedést stb.).
A BNPP tekintetében:
A BNPP B.V. függ a BNPP-től. A BNPP B.V. a BNPP kizárólagos tulajdonú
leányvállalata, amely kifejezetten részt vesz a BNP Paribas Csoport (ideértve
a BNPP) más cégei által létrehozott, összeállított és befektetőknek eladott
értékpapírok, mint például kötvények, warrantok, certifikátok és más
kötelezettségek kibocsátásában. Ahogy az a lenti D.2 Elemben olvasható, az
értékpapírok fedezetéül a BNP Paribastól és BNP Paribas társaságaitól
szerzett fedezeti eszközök és biztosíték szolgálnak. Ennek következtében a
BNPP-re vonatkozó Trend Információk a BNPP B.V.-re is vonatkoznak.

B.5

Vállalatcsoport
bemutatása

A BNPP egy vezető európai szolgáltató a banki és pénzügyi szolgáltatások
területén, és az alábbi négy belföldi lakossági bankpiaccal rendelkezik:
Franciaország, Belgium, Olaszország és Luxemburg. 71 országban van jelen
összesen több mint 201 000 munkavállalóval, ebből több mint 153 000
munkavállaló dolgozik Európában. A BNPP a BNP Paribas Csoport (együtt:
a „BNPP Csoport”) anyavállalata. A BNPP B.V. BNPP kizárólagos
tulajdonú leányvállalata.

B.9

Nyereség-előrejelzés
vagy -becslés

Nem vonatkozik, ugyanis nem készültek nyereség-előrejelzések vagy
becslések a Kibocsátó vonatkozásában az Alaptájékoztatóban, amire ez az
Összefoglaló vonatkozik.
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B.10

A könyvvizsgálói
jelentésben jelzett
fenntartások

B.12

Kiemelt múltbéli pénzügyi tájékoztatás:

Nem alkalmazandó; az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi
információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak
fenntartásokat.

A BNPP B.V. tekintetében:
Összehasonlító éves pénzügyi adatok - euróban

Árbevétel
Nettó árbevétel,
szintű

Vállalatcsoporti

Teljes Mérleg
Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

2018/12/31
(auditálva)

2017/12/31
(auditálva)

439 645

431 472

27 415

26 940

56 232 644 939

50 839 146 900

542 654

515 239

Összehasonlító időközi pénzügyi adatok a 2019. június 30-ával bezáró hathónapos időszakra –
euróban
2019/06/30 (nem auditált)

2018/06/30 (nem auditált)

257 597

193 729

17 416

12 238

2019.06.30.

2018.12.31.

(nem auditált)

(auditált)

67 132 835 358

56 232 644 939

560 070

542 654

Árbevétel
Nettó árbevétel,
szintű

Vállalatcsoporti

Teljes Mérleg
Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)
A BNPP tekintetében:

Összehasonlító éves pénzügyi adatok – millió euróban
2018.12.31.*

2017.12.31.

(auditált)

(auditált)

Árbevétel

42 516

43 161

Kockázati költség

(2 764)

(2 907)
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Nettó árbevétel,
szintű

Vállalatcsoporti

7 759
7 526

Alapvető Tőke (Tier 1) Mutató
(Bázel 3 teljesen feltöltött, CRD4)

Teljes Konszolidált Mérleg

2018.12.31.

2017.12.31.

11,8%

11,8%

2018.12.31.*

2017.12.31.

(auditált)

(auditált)

2 040 836

1 960 252

Konszolidált, ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és ügyfelektől esedékes
követelések

765 871

Konszolidált,
elemek

796 548

ügyfeleknek

727 675

járó

766 890

Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

101 467

101 983

* Az itt foglalt 2018. december 31-ei adatok az új IFRS 9 számviteli standardokon alapulnak. Az új IFRS 9 számviteli
standard első alkalmazásának hatásai korlátozottak voltak, és azok 2018. január 1-jétől teljes mértékben figyelembe
vannak véve. -1,1 milliárd euró hatás a saját tőkére nincs átértékelve (2,5 milliárd euró hatás át van értékelve) ~-10
bázispont a teljesen feltöltött Basel 3 alapvető tőke (Tier 1) mutatóra.

Összehasonlító időközi pénzügyi adatok a 2019. június 30-ával bezáró hathónapos időszakra –
millió euróban
IH19*
(nem auditált)

IH18
(nem auditált)

Árbevétel

22 368

22 004

Kockázati költség

(1 390)

(1 182)

4 386

3 960

2019.06.30.*

2018.12.31.

11,9%

11,8%

2019.06.30.*
(nem auditált)

2018.12.31.
(auditált)

2 372 620

2 040 836

Nettó árbevétel,
szintű

Vállalatcsoporti

Alapvető Tőke (Tier 1) Mutató
(Bázel 3 teljesen feltöltött, CRD 4)

Teljes Konszolidált Mérleg
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Konszolidált, ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és ügyfelektől esedékes
követelések

793 960

765 871

Konszolidált,
elemek

833 265

796 548

104 135

101 467

ügyfeleknek

járó

Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

* A 2019. június 30-ai adatok az új IFRS 16 számviteli standardokon alapulnak. Az új IFRS 16 („Lízing”) számviteli
standardok első alkalmazásának hatása 2019. január 1-jén ~-10 bázispont a Bázel 3 alapvető tőke (Tier 1) mutatón.

Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos nyilatkozatok
2019. június 30-a (az utolsó üzleti év vége, amelyre időközi pénzügyi kimutatást tettünk közzé) óta nem
következett be lényeges változás a BNPP Csoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában.
2018. december 31-e (az utolsó üzleti év vége, amelyre auditált pénzügyi kimutatást tettünk közzé) óta
nem következett be lényeges hátrányos változás a BNPP vagy a BNPP Csoport kilátásaiban.
2019. június 30-a (az utolsó üzleti év vége, amelyre időközi pénzügyi kimutatást tettünk közzé) óta nem
következett be lényeges változás a BNPP B.V pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában, és
2018. december 31-e (az utolsó üzleti év vége, amelyre auditált pénzügyi kimutatást tettünk közzé) óta
nem következett be lényeges hátrányos változás a BNPP B.V. kilátásaiban.
B.13

A Kibocsátó
fizetőképességét
befolyásoló események
ismertetése

Nem alkalmazandó, a Kibocsátó legjobb vonatkozó tudomása szerint 2019.
június 30-a óta a Kibocsátóval összefüggő, a Kibocsátó vonatkozó
fizetőképességének értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli
eseményre nem került sor.

B.14

Függőségi kapcsolat a
többi csoporton belüli
társasággal

Az alábbi bekezdésben foglaltak kivételével a BNPP nem függ a BNPP
Csoport többi tagjaitól. A BNPP B.V. függ a BNPP Csoport többi tagjától.

2004 áprilisában a BNPP elkezdte kiszervezni az IT Infrastruktúra Irányítási
Szolgáltatásokat a BNP Paribas Partners for Innovationhöz (BP²I), amely egy
az IBM France-szal együttműködésben 2003 végén létrehozott közös vállalat.
A BP²I IT Infrastruktúra Irányítási Szolgáltatásokat nyújt a BNPP-nek és a
BNPP számos leányvállalatának Franciaországban (köztük: BNP Paribas
Personal Finance, BP2S, és BNP Paribas Cardif), Svájcban és
Olaszországban. Az IBM France-szal kötött szerződéses megállapodás
évente sikeresen meghosszabításra került 2021 végéig, majd egy 5 éves
időtartamra lesz meghosszabítva (azaz 2026-ig), különösképpen az IBM
felhőszolgáltatásainak integrálása érdekében.
A BP²I tevékenységeit az IBM France irányítja. A BNP Paribasnak jelentős
befolyása van e társaságban, és az IBM France-szal közösen 50-50% arányban
birtokolják. A BP²I rendelkezésére bocsátott BNP Paribas személyzet teszi ki
a BP²I állandó személyzetének a felét. Az épületei és feldolgozó központjai a
BNPP Csoport tulajdonában állnak, és az érvényben lévő irányítási rendszer
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biztosítja a BNP Paribasnak a szerződéses jogot a társaság felügyeletére és
szükség esetén a BNPP Csoportba való visszavezetésére.
Az IBM Luxembourg felelős a BNP Paribas Luxembourg egyes jogalanyai
részére történő infrastrukturális és adatelőállítási szolgáltatásokért.
A BancWest adatfeldolgozó tevékenységei ki vannak szervezve a Fidelity
Information Servicesnek. A Cofinoga France adatfeldolgozó tevékenységei
ki vannak szervezve a IBM Serviceshez.
A BNPP B.V. függ a BNPP-től. A BNPP B.V. a BNPP kizárólagos tulajdonú
leányvállalata, amely kifejezetten részt vesz a BNPP Csoport (ideértve a
BNPP) más cégei által létrehozott, összeállított és befektetőknek eladott
értékpapírok, mint például kötvények, warrantok, certifikátok és más
kötelezettségek kibocsátásában. Ahogy az a lenti D.2 Elemben olvasható, az
értékpapírok fedezetéül a BNP Paribastól és BNP Paribas társaságaitól
szerzett fedezeti eszközök és biztosíték szolgálnak.
Lásd a fenti B.5 Elemet is.

B.15

Főbb tevékenységek

A BNP Paribas két főbb területen rendelkezik jelentős pozíciókkal:
•

Lakossági banki üzletág és szolgáltatások, amely kiterjed:
•

•

•

Hazai piacok, ami magában foglalja:
•

francia Lakossági Banki Üzletág (French Retail
Banking (FRB)),

•

BNL banca commerciale (BNL bc), olasz
lakossági banki üzletág,

•

belga Lakossági Banki Üzletág (BRB),

•

egyéb Hazai Piacok, ideértve a luxemburgi
Lakossági Banki Üzletágat (LRB);

Nemzetközi
foglalja:

pénzügyi

szolgáltatások,

•

Európa – Földközi tengeri térség,

•

BancWest,

•

személyes pénzügyek,

•

biztosítás,

•

vagyon- és eszközkezelés,

ami

magában

Vállalati és intézményi banki tevékenység (CIB), ami magában
foglalja:
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B.17
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Ellenőrző részvényesek

Hitelminősítések

•

vállalati banki tevékenység,

•

globális piacok,

•

értékpapír-szolgáltatások.

•

A BNPP B.V. fő tevékenységét a bármilyen jellegű pénzügyi
eszközök kibocsátása és/vagy megszerzése, valamint az ezzel
kapcsolatos megállapodásoknak a BNPP Csoporton belüli
társaságok részére történő megkötése képezi.

•

A jelenlegi részvényesek egyike sem rendelkezik közvetlenül vagy
közvetetten a BNPP feletti ellenőrzéssel. 2018. december 31-én a
főbb részvényesek: a belga kormány részéről eljáró nyílt
részvénytársaság (public-interest société anonyme), a Société
Fédérale de Participations et d’Investissement („SFPI”), amely a
jegyzett tőke 7,7 százalékát birtokolja, továbbá a jegyzett tőke 5,1%át birtokló BlackRock Inc., és a jegyzett tőke 1,0%-át birtokló
Luxemburgi Nagyhercegség. A BNPP tudomása szerint az SFPI-n és
a BlackRock Inc.-en kívül nincs a jegyzett tőke vagy a szavazati
jogok 5 százalékát meghaladó mértékű részesedéssel rendelkező
részvényes.

•

A BNP Paribas a BNPP B.V. jegyzett tőkéjének 100 százalékos
tulajdonosa.

A BNPP B.V. hosszú távú hitelminősítése: A+ besorolás stabil kilátással
(S&P Global Ratings Europe Limited) és a BNPP B.V. rövid távú
hitelminősítése A-1 besorolás (S&P Global Ratings Europe Limited).
A BNPP hosszú távú hitelminősítései: A+ besorolás, stabil kilátással (S&P
Global Ratings Europe Limited), Aa3 besorolás, stabil kilátással (Moody's
Investors Service Ltd.) és AA- besorolás, stabil kilátással (Fitch France
S.A.S.), és AA (alacsony) stabil kilátással (DBRS Limited), továbbá a BNPP
rövid távú hitelminősítései: A-1 besorolás (S&P Global Ratings Europe
Limited), P-1 besorolás (Moody's Investors Service Ltd.), F1 besorolás (Fitch
France S.A.S.), és R-1 (közepes) (DBRS Limited).
Az Alaptájékoztató alapján kibocsátott Értékpapírok rendelkezhetnek
hitelminősítéssel.
Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok
vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a hitelminősítést
nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy
visszavonhatja.

B.18

A Garancia bemutatása

A BNPP B.V. által kibocsátott angol jog szerint nem biztosított
Értékpapírokat egy a BNPP által 2019. június 3-én vagy az időtájban aláírt
angol jog alatti garanciaokmánynak megfelelően feltétlenül és
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visszavonhatatlanul garantálja. A garancia szerinti kötelezettségek a BNPP
senior preferált kötelezettségeit (a francia Monetáris és pénzügyi kódex
L.613-30-3–I-3° cikkével összhangban) és biztosítatlan kötelezettségeit
képezik, és azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni minden jelenlegi és
jövőbeni senior preferált és biztosítatlan kötelezettségével, kivéve a francia
törvények által időről időre előírt kötelező kivételeket.
Abban az esetben, ha a BNPP-nél történik adósságleírás (bail-in), ám a BNPP
B.V.-nél nem, a vonatkozó szabályozó csökkenteni fogja a BNPP garancia
szerinti kötelezettségeit és/vagy tartozott összegeit, hogy azok tükrözzék a
BNPP adósságleírásának alkalmazásából eredő és a BNPP kötelezettségeire
vonatkozó csökkenéseket vagy módosításokat (beleértve azt a helyzetet is,
ahol a garancia maga nem képezi az adósságleírás tárgyát).
A BNPP a BNPP B.V. által kibocsátott angol jog szerint biztosított
Értékpapírokat egy a BNPP által 2019. június 3-én vagy az időtájban aláírt
angol jog alatti garanciaokmánynak megfelelően feltétlenül és
visszavonhatatlanul garantálja. A garancia szerinti kötelezettségek a BNPP
senior preferált kötelezettségeit (a francia Monetáris és pénzügyi kódex
L.613-30-3–I-3° cikkével összhangban) és biztosítatlan kötelezettségeit
képezik, és azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni minden jelenlegi és
jövőbeni senior preferált és biztosítatlan kötelezettségével, kivéve a francia
törvények által időről időre előírt kötelező kivételeket.
A BNPP a BNPP B.V. által kibocsátott francia jog alatti nem biztosított
Értékpapírokat egy a BNPP által 2019. június 3-én vagy az időtájban aláírt
francia jog alatti garanciaokmánynak (garantie) megfelelően feltétlenül és
visszavonhatatlanul garantálja. A garantie szerinti kötelezettségek a BNPP
senior preferált kötelezettségeit (a francia Monetáris és pénzügyi kódex
L.613-30-3–I-3° cikkével összhangban) és biztosítatlan kötelezettségeit
képezik, és azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni minden jelenlegi és
jövőbeni senior preferált és biztosítatlan kötelezettségével, kivéve a francia
törvények által időről időre előírt kötelező kivételeket.
Abban az esetben, ha a BNPP-nél történik adósságleírás (bail-in), ám a BNPP
B.V.-nél nem, a vonatkozó szabályozó csökkenteni fogja a BNPP garancia
szerinti kötelezettségeit és/vagy tartozott összegeit, hogy azok tükrözzék a
BNPP adósságleírásának alkalmazásából eredő és a BNPP kötelezettségeire
vonatkozó csökkenéseket vagy módosításokat (beleértve azt a helyzetet is,
ahol a grancia maga nem képezi az adósságleírás tárgyát).
A BNPP a BNPP B.V. által kibocsátott francia jog alatti nem biztosított
Értékpapírokat egy a BNPP által 2019. június 3-én vagy az időtájban aláírt
francia jog alatti garanciaokmánynak (garantie) megfelelően feltétlenül és
visszavonhatatlanul garantálja. A garantie szerinti kötelezettségek a BNPP
senior preferált kötelezettségeit (a francia Monetáris és pénzügyi kódex
L.613-30-3–I-3° cikkével összhangban) és biztosítatlan kötelezettségeit
képezik, és azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni minden jelenlegi és
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jövőbeni senior preferált és biztosítatlan kötelezettségével, kivéve a francia
törvények által időről időre előírt kötelező kivételeket.

B.19

Garanciavállalókkal
kapcsolatos tájékoztatás

Lásd a BNPP-vel kapcsolatos fenti B.1 – B.17-es Elemeket.

B.20

Nyilatkozat arról, hogy
a Kibocsátó azon célból
került-e létrehozásra,
hogy a kibocsátott
Eszközök fedezetéül
szolgáljon

Csak a BNPP B.V. bocsáthat ki Biztosított Értékpapírokat. A BNPP C.V. nem
mint különleges célú gazdasági egység, vagy mint entitás került létrehozásra,
nem azon célból, hogy a kibocsátott Eszközök fedezetéül szolgáljon.

B.21

A kibocsátó fő üzleti
tevékenységei, és a
felek tranzakcióinak
áttekintése (beleértve a
közvetlen, vagy a
közvetett tulajdonjogot)

A BNPP B.V. a BNP Paribas Group által kibocsátási eszköze, amely
kifejezetten része a sturktúrált értékpapírok kibocsátásának, amely a csoport
más cégeinek általi befektetők számára került létrehozásra, összeállításra, és
eladásra. A kibocsátások fedezetéül a BNP Paribas Arbitrage S.N.C. vagy a
BNPP-vel kötött megfelelő derivatív szerződések és/vagy fedezeti
szerződések szolgálnak, amelyek biztosítják a BNPP B.V. eszközeinek és
kötelezettségeinek való megfelelést.
A BNP Paribas Arbitrage S.N.C. aki szervezőként működik közre a Kötvény,
a Warrant és a Certificate Programokban, és mint bizonyos Értékpapírok
kibocsátásában számítást végző ügynök szerepel, és a BNP Paribas Securities
Services luxemburgi fiókjaként működik, többek között, mint fő értékpapír
ügynök az Értékpapírok bizonyos sorozatai kapcsán, valamint mint a BNP
Paribas („BNPP”) biztosíték kezelő leányvállalata, amely mint egy, vagy több
swap ügyfélként, repo ügyfélként, vagy biztosíték csere partnerként működik
az Elvi Értékű Áthelyezett Értékpapírok tekintetében.

B.22

Nyilatkozat a
működések meg nem
kezdéséről, és a nem
pénzügyi
kimutatásokról

Nem alkalmazható, ugyanis a BNPP B.V. már elkezdte a működéseit,
valamint közzétette az auditált pénzügyi beszámolóit a 2017. december 31-el,
és a 2018. december 31-el záródó évekre vonatkoztatva.

B.23

Kiválasztott, kiemelt
múltbéli pénzügyi
tájékoztató a Kibocsátó
részére:

Lásd a B.12 Elemet.

B.24

Bármilyen hátrányos
anyagi változás leírása,
a Kibocsátó által
kiadott, auditált
pénzügyi kimutatások
legutóbbi kiadási
dátuma óta

Nem alkalmazható, mivel a BNPP B.V. pénzügyi helyzetére, vagy kilátásaira
nézve 2018. december 31-e óta nem volt hátrányos anyagi változás.
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B.25

A fedezeti eszközök
leírása

Azon Értékpapírok vonatkozásában, melyek az Elvi Értékű Áthelyezett
Biztosított Értékpapírok közé tartoznak, a Zálogjoggal terhelt eszközök olyan
eszközök, amelyek esetén az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok
biztosítottak, valamint olyan jellemzőkkel bírnak, amelyek mutatják a tőke
képességet, melyek biztosítják az esedékes kifizetéseket, és a fizethetőséget
az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok vonatkozásában.
A „Zálogjoggal terhelt eszközök” közé tartoz(ik)/(nak):
(a)

Egy, vagy több tőzsdén kívüli derivatív szerződés, amely/ek a
keretmegállapodásban került/ek dokumentálásra, a Nemzetközi
Swap és Derivatív Ügyletek Egyesület („ISDA”) által került/ek
publikálásra, a Kibocsátó, és a Swap Ügyfél között, továbbá egy
megerősítés, amely az ISDA által publikált, bizonyos
meghatározásokat tartalmazó referencia, mely időről időre
módosításra kerül az ehhez kapcsolódó hitel támogató
dokumentummal együtt, (valamint a „Swap Megállapodás”-sal
együtt);

(b)

ha vonatkozik az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok
sorozatára, akkor bizonyos értékpapírok („Referencia Biztosítéki
Eszközök”);

(c)

Ahol az Elvi Értékű Áthelyezett Értékpapír sorozatokhoz
alkalmazható, egy visszavásárlási megállapodás kerül megkötésre a
Kibocsátó és a BNPP között (a „Repo ügyfél”) (a „Visszavásárlási
Megállapodás”) (ahogy az a B.29.elembe a továbbiakban
részletezésre került);

(d)

Ahol az Elvi Értékű Áthelyezett Értékpapír sorozatokhoz
alkalmazható, egy biztosíték csere megállapodás kerül megkötésre a
Kibocsátó és a BNPP között (a „Biztosíték Csere Ügyfél”) (a
„Biztosíték Csere Megállapodás”) (ahogy az a B.29. elembe a
továbbiakban részletezésre került); továbbá

(e)

A Biztosíték Kezelő, és a fő értékpapír ügynökkel kapcsolatos,
Ügynöki Szerződés tartalmazza a BNPP jogait a vonatkozó
Biztosított Értékpapír sorozatokkal kapcsolatosan.

A Swap Ügyfél a BNP Paribas lesz (a „Swap Ügyfél").
A BNP Paribas neve, címe, és rövid leírása fent a B.2. A BNP Paribas egy
francia jog szerinti banki engedéllyel rendelkező részvénytársaság (société
anonyme), mely Franciaországban kerül bejegyzésre. A BNP Paribas
bejegyzett címe Franciaországban van: 16 boulevard des Italiens - 75009
Párizs (Franciaország).
Ha egy Visszavásárlási Megállapodás lép érvénybe a Biztosított Értékpapír
sorozatok kapcsán, a Visszavásárlási Megállapodás szerint, akkor a Kibocsátó
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egy sor visszavásárlási tranzakciót indít el (azaz egyenkénti „Repo
Tranzakció”-kat) a Repo Ügyféllel, az értékpapírokkal kapcsolatosan,
amelyek a „Repo Biztosíték Értékpapírok” lesznek.
Az ilyen Visszavásárlási Tranzakciók szerint a Repo Ügyfél válik a Repo
Biztosíték Értékpapírok értékesítőjévé, valamint a Kibocsátó lesz a vásárló.
A Visszavásárlási Megállapodás szerint az egyes visszavásárlási dátumokon
a Repo Ügyfél vissza fogja vásárolni az értékpapírokat, amelyek
egyenértékűek az általa forgalmazott Repo Biztosíték Értékpapírokkal, az
előző vásárlási dátumon, mely ellentételezés megegyezik a Repo Tranzakció
kamattal növelt beszerzési árával (ezek együttesen az egyes esetekben jelentik
a „Visszavásárlási Ár”-at).
A Repo Ügyfél új Repo Biztosíték Értékpapírokat küldhet a Kibocsátónak, a
jelenlegi Repo Biztosíték Értékpapírok helyettesítése, vagy cseréje gyanánt,
feltéve, hogy az új Repo Biztosíték Értékpapírok értéke legalább a kezdetben
megvásárolt, ám helyettesítésre kerülő értékpapírok értékével egyezik meg.
Ahol egy Biztosíték Csere Megállapodás lépett érvénybe a Biztosított
Értékpapírok kapcsán, a Biztosíték Csere Megállapodás szerint, akkor a
Biztosíték Csere Ügyfél saját belátása szerint tranzakciókat indíthat (azaz
külön „Csere Tranzakció”-t) a Kibocsátóval, a vonatkozó Referencia
Biztosítéki Eszközök figyelembe vételével. Az ilyen Csere Tranzakciók
alapján a Kibocsátó átruházza a Biztosíték Csere Ügyfél részére az összes
Referencia Biztosítéki Eszközt, vagy annak egy részét (a „Megkapott
Biztosíték”). Ha a Biztosíték Csere Megállapodás lehetővé teszi az eszközök
kétirányú átruházását, akkor a Biztosíték Csere Ügyfél átruházza a
Helyettesítő Biztosíték Eszközöket a Kibocsátó részére. Az adott
körülményektől függően a Biztosíték Csere Megállapodás korábban is
megszűnhet (ahogy az az alább leírásra került), a Csere Tranzakciók a
referencia Biztosítéki eszközök lejárati dátumán fejeződhetnek be (vagy egy
korábbi dátumon, melyet a Biztosíték Csere Ügyfél határozott meg, vagy a
Biztosíték Csere Megállapodás ír el), továbbá a Biztosíték Csere Ügyfél
átruházza a Megkapott Biztosítéknak megfelelő értékpapírokat, amelyeket a
Kibocsátó kap meg egy adott dátumon, emellett ha vonatkozik, a Kibocsátó
átruházza a Helyettesítő Biztosíték Eszközöknek megfelelő értékpapírokat,
amelyeket megkapott.
A Swap Megállapodás, a Referencia Biztosítéki Eszközök, a Visszavásárlási
Megállapodás, és a Biztosíték Csere Megállapodás alapján várható
pénzforgalmakkal kapcsolatosan további részleteket a B.29-es elemben talál.
A Zálogjoggal Terhelt Eszközök kizárólagosan a biztosított felek (az egyes
Értékpapír Ellenőrzők, bármely Értékpapír megkapó (angol jog alatti
Értékpapírok esetén) vagy Francia Biztosíték Értékpapír Ügynök (francia jog
alatti Értékpapírok esetén), vagy birtokos, a Swap Ügyfél, a Repo Ügyfél (ha
van ilyen) , és a Biztosíték Csere Ügyfél (ha van ilyen) követeléseinek
kielégítésére szolgál.
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A Zálogjoggal Terhelt Eszközök nem képeznek valós tulajdont, továbbá a
Kibocsátó által vagy a befektetők részére nem kerülnek jelentések elkészítésre
a Zálogjoggal Terhelt Eszközök értékéről.

B.26

A paraméterek, melyek
megadják, hogy mely
befektetések kerülnek
az eszközállomány
tükrében kezelésre,
azok szolgálnak a
kibocsátás fedezetéül.

Nem alkalmazandó, mivel a Zálogjoggal terhelt Eszközökkel nem
szándékoznak kereskedni, valamint más módon sem kívánja a Kibocsátó
aktívan kezelni azokat.

B.27

Nyilatkozat a
helyettesítő
kibocsátások kapcsán

A Kibocsátó további értékpapírokat is bocsáthat ki, amelyek Certifikátokkal
kerülnek helyettesítésre.

B.28

A tranzakciók
szerkezetének leírása

Az Elvi Értékű Áthelyezett Értékpapírokhoz tartozó értékpapír a vonatkozó,
kiegészítő vagyonkezelési megállapodással együtt értendő, amelyek mint
vonatkozó Certifikátok tartalmazzák a vagyonkezelő feltételeit, amelyben a
Kibocsátó, és az Értékpapír Ellenőrző (azaz az „Értékpapír Vagyonkezelési
Megállapodás”) megegyezett (angol jog alatti Értékpapírok esetén), vagy a
vonatkozó francia biztosíték értékpapír ügynökségi és zálogszerződéssel
együtt értendő, amelyekben a vonatkozó Certifikátok tekintetében a
Kibocsátó és a Francia Biztosíték Értékpapír Ügynök (azaz a „Francia
Biztosíték Értékpapír Ügynökségi és Zálogszerződés”) megegyezett
(francia jog alatti Értékpapírok esetén).
A Kibocsátási Dátumon, vagy azt megelőzően a Kibocsátó Swap
Megállapodást köt, és a Kibocsátási Dátumon, vagy az időtájban (amely az
alkalmazandó megegyezés türelmi időszakától függ), és ha vonatkozik a
Kibocsátó megkapja a Referencia Biztosítéki Eszközöket.
A Swap Megállapodás szerint a kibocsátó a kamat fizetési kötelezettségeit (ha
van ilyen), továbbá a Készpénz Kiegyenlítési Összeget fedezi a Biztosított
Értékpapírok tekintetében, amelyek az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított
Értékpapírokhoz tartoznak.

B.29

A Pénzforgalmak
leírása

Swap Megállapodás
Az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír Kibocsátási Dátumán vagy
az időtájban a Kibocsátó kifizeti a Swap Ügyfélnek a vonatkozó Értékpapír
kibocsátás nettó átruházási értékét, és a Kibocsátási Dátumon, vagy az
időtájban, ahol vonatkozik, a Swap Ügyfél ki fogja fizetni a vonatkozó
Referencia Biztosítéki Eszközök vételi árával megegyező összeget a
Kibocsátónak, amelyet a Kibocsátó arra fog használni, hogy megvásárolja a
vonatkozó Referencia Biztosítéki Eszközöket, vagy ahol Visszavásárlási
Szerződés került megkötésre, ott kifizesse a Repo Ügyfél számára a
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vonatkozó Repo Biztosítéki Eszközök megvásárlási árának megfelelő
összeget.
A Swap Megállapodás szerint, ahol Visszavásárlási Szerződés is megkötésre
kerül, az egyes visszavásárlási dátumokon, vagy az időtájban a Kibocsátó ki
fogja fizetni a Repo Ár Különbségnek Megfelelő Összeget (ha van ilyen)
(ahogy az az alább meghatározásra került), amelynek megérkezése a Swap
Ügyfél felé a vonatkozó visszavásárlási dátumon esedékes, feltéve hogy
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás (ahol ez egyáltalán felmerül), Lejárat
Előtti visszaváltás, vagy Felmondás sem történik.
A Referencia Biztosítéki Eszközök szerint meghatározott egyes kamat fizetési
dátumokon vagy az időtájban a Kibocsátó a Referencia Értékpapírokon
megnevezett pénznemben fogja kifizetni az összeget, amely megegyezik a
Referencia Értékpapír Kamatszelvény Összegével (ahogy az az alább
meghatározásra került), amelynek megérkezését a Kibocsátó biztosítja a
vonatkozó visszavásárlási Referencia Biztosíték Kamat Fizetési Dátumon
(ahogy az az alább meghatározásra került) a Swap Ügyfél felé, feltéve hogy
Lejárat Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem történik.
Ha az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok vonatkozásában egy,
vagy több kamat, vagy prémium összegek kifizetése esedékes, akkor a Swap
Ügyfél ki fogja fizetni a Kibocsátónak az Értékpapírok kamatának és/vagy
prémiumának megfelelő összeget (ez az „Időközi Kifizetési Összeg”) azon
dátumon, vagy előtte, amikor az ilyen kifizetés esedékessé válik a Kibocsátó
által, feltéve, hogy Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás (ha van ilyen),
Lejárat Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem történik.
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás esetén a Swap Ügyfél fogja a
kapcsolódó Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Dátumon, vagy azt
megelőzően a Kibocsátó számára az összeget kifizetni, amely megegyezik a
kapcsolódó Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Összeggel, feltéve, hogy
Lejárat Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem történik, továbbá a
Kibocsátó fogja fizetni az átruházásokat, amelyeket a Repo Ügyféltől kap a
Swap Ügyfél felé szóló Visszavásárlási Megállapodás alapján, feltéve, hogy
Lejárat Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem történik.
A Visszaváltási Dátumon, vagy azt megelőzően a Swap Ügyfél ki fogja fizetni
a Kibocsátó számára a Végső Készpénz Kiegyenlítési Összegek
összesítésének megfelelő értéket, így a Kibocsátó ütemezni fogja a fizetést az
Értékpapírok vonatkozásában, feltéve hogy Automatikus Lejárat Előtti
Visszaváltás (ahol ez egyáltalán felmerül), Lejárat Előtti visszaváltás, vagy
Felmondás sem történik.
Ha a Kibocsátó az Értékpapírok sorozatával kapcsolatban Referencia
Biztosítéki Eszközöket szerzett, a Swap Megállapodás szerint a Kibocsátó
kötelessége kifizetni a Swap Ügyfél felé a Referencia Biztosítéki Eszközök
szerinti tőkeösszeg ütemezésének megfelelő részét, vagy azon összegeket,
amelyeket a Repo Ügyféltől ütemezetten fog kapni, a Visszavásárlási
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Megállapodás hatályba lépésekor, függetlenül attól, hogy a Kibocsátótól
megkapja-e a teljes összeget, és ha csak nem Recovery Hozzáférés van
megadva az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír sorozatok
vonatkozásában, akkor a Swap Ügyfél számára a Referencia Biztosíték
Eszközöknek megfelelően az esedékes, ütemezett kamatot fizeti, feltéve hogy
a Recovery Hozzáférés az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír
sorozatok vonatkozásában nem alkalmazandó, a Kibocsátó a Swap
Megállapodás értelmében ki fogja fizetni a Swap Ügyfélnek a Referencia
Biztosíték Eszközök aktuális kamatát.
Referencia Biztosítéki Eszközök
Ha vonatkozik, a Kibocsátó a Swap Megállapodás keretében kapott összeget
a Referencia Biztosítéki Eszközök megvásárlására fogja használni, az Elvi
Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír sorozatok vonatkozásában, vagy
ahol Visszavásárlási Megállapodás van érvénybe, ott kifizeti a Repo
Ügyfélnek a Repo Biztosítéki Eszközök megvásárlási árát.
A Referencia Értékpapírok (ez a ”Referencia Biztosítéki Kamat Fizetési
Dátum”) szerinti kamat fizetési napon a Referencia Biztosítéki Eszközök
kibocsátója ki fogja fizetni a kamat összegét a Kibocsátónak a Kibocsátó által
az ezen időszakban birtokolt Referencia Értékpapírok tőkeösszegére
vonatkozó kamatot (ez a „Referencia Biztosítéki Kamatszelvény Összege").
A Kibocsátó ki fogja fizetni a Referencia Biztosítéki Kamatszelvény
Összegét, amelyet a Referencia Biztosítéki Eszközök alapján kap, és amelyet
a Swap Megállapodás szerint fizet a Swap Ügyfél számára.
A végső visszaváltási dátumán a Referencia Biztosítéki Eszközök kibocsátója
ki fogja fizetni a Kibocsátónak a végős viszaváltási összeget a Referencia
Biztosítéki Eszközök vonatkozásában (ez az „Ütemezett Végső Kötvény
Kifizetés”), mely szerint a Kibocsátó ezt az összeget a Swap Megállapodás
szerint a Swap Ügyfél felé ki fogja fizetni, feltéve hogy Automatikus Lejárat
Előtti Visszaváltás (ha van ilyen), Lejárat Előtti visszaváltás, vagy Felmondás
nem történik
Visszavásárlási Megállapodás
Ahol az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír sorozatok
vonatkozásában a Visszavásárlási Megállapodás lép érvénybe a Kibocsátó a
Swap Ügyféltől kapott összeget fogja felhasználni a Repo Biztosítéki
Eszközök megvásárlására, amelyek értéke a Visszavásárlási Megállapodás
értelmében megegyezik az adott sorozatú, összesített Névleges Összeggel
(vagy ezen összeg arányos részével).
A Visszavásárlási Megállapodásnak megfelelő, minden egyes visszavásárlási
dátumon a Repo Ügyfél ki fogja fizetni az éppen befejezett Repo
Tranzakcióhoz tartozó összeget, mely megegyezik a vásárlási ár, és a Repo
Tranzakció során felhalmozódott ár különbség összegével (ez az összeg a
„Repo Ár Különbségnek Megfelelő Összeg"). A Kibocsátó a Repo Ár
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Különbségének Megfelelő Összeget fogja kifizetni a Swap Ügyfélnek,
amelyet a Visszavásárlási Megállapodás alapján kapott.
A Visszavásárlási Megállapodás szerinti végső visszavásárlási dátumon a
Repo Ügyfél a Kibocsátó számára ki fogja fizetni a vonatkozó Repo
Tranzakció (ez a „Végső Visszavásárlási Ár Kifizetés”) vásárlási árának
megfelelő összeget, valamint a Kibocsátó a Swap Ügyfél felé kifizet egy a
visszavásárlási Megállapodásban megnevezett, adott pénznemben szereplő
összeget (ha van ilyen), mely megegyezik a Kibocsátó által megkapott Végső
Visszavásárlási Ár Összegével az adott dátumon, feltéve, hogy Automatikus
Lejárat Előtti Visszaváltás, Lejárat Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem
történik
Ha az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás történik, feltéve, hogy Lejárat
Előtti Visszaváltás, vagy Felmondás nem történik, akkor a Kibocsátó a Swap
Ügyfél részére ki fog fizetni egy adott összeget (ha van ilyen) abba a
pénznemben amely a Visszavásárlási Megállapodásban szerepel, mely
megegyezik a Visszavásárlási Megállapodás szerint a Kibocsátó által a Repo
Ügyféltől az Automatikus Lejárat Előtti Visszavásárlási Dátumon, vagy ez
időtájt megkapott összeggel.
Biztosíték Csere Megállapodás
Ha a Biztosíték Csere Megállapodás az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított
Értékpapír sorozatok vonatkozásában érvényben van, akkor a biztosíték Csere
Ügyfél ki fogja fizetni a megkapott összeget (nettó levonások, vagy fenntartás
az adózáshoz, ahol azt meghatározzák az alkalmazandó Végleges Feltételek)
a Megkapott Biztosíték vonatkozásában a Kibocsátó számára, és ha a
Kibocsátó Helyettesítő Biztosíték Eszközöket kapott a Biztosíték Csere
Ügyféltől, akkor a Kibocsátó ki fogja fizetni a megkapott összeget a
Helyettesítő Biztosíték Eszközök (nettó levonások, vagy fenntartás az
adózáshoz) vonatkozásában a Biztosíték Csere Ügyfélnek. Ezen túlmenően a
Biztosíték Csere Ügyfél egy díjat is fizet a Kibocsátó felé, melyet a Kibocsátó
a Swap Ügyfél felé továbbítani fog. Ha az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított
Értékpapír sorozatok vonatkozásában ez meg van határozva, akkor a
Biztosíték Csere Megállapodás felei egy vagy több ügynököt használhatnak a
Helyettesítő Biztosíték Eszközök átruházásának kezelésére és irányítására.
Kérjük, hogy nézze meg a B.25-ös elemet.

B.30

A biztosított
értékpapírok
kibocsátóinak neve, és
adatai

A BNP Paribas ügyfélként szerepel a Swap Megállapodásban, és adott esetben
a Biztosított Értékpapír sorozatoknál, továbbá a BNP Paribas ügyfélként
szerepel a Visszavásárlási Megállapodásban, és a Biztosíték Csere
Megállapodásban.
Adott esetben a Referencia Biztosítéki Eszközök kibocsátó(ja)/(i)
határozza/(ák) meg az alkalmazandó Végleges Feltételeket.
Kérjük, hogy nézze meg a B.25-ös elemet.
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C.1

Értékpapírok fajtája és
osztálya/ISIN

A Certifikátok („Certifikátok” vagy „Értékpapírok”) ezen Alaptájékoztató
szerint kerülnek kibocsátásra.
A BNPP B.V. és a BNPP az angol és francia jog szerinti Certifikátokat
bocsáthat ki.
A BNPP B.V. biztosított és nem biztosított Certifikátokat bocsáthat ki.
Az Értékpapírok Sorozatainak ISIN számai a Végleges Feltételekben
kerülnek meghatározásra. Ha vonatkozik, akkor a Közös és a Mnemonic
Kódot, a CFI-t és/vagy a FISN-n is meg fogja határozni az alkalmazandó
Végleges Feltételek.
Ha a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák, az Értékpapírok
konszolidálva lesznek és egy sorozatot alkotnak korábbi Értékpapírrészletekkel, ahogy azt a Végleges Feltételek meghatározzák.
Az Értékpapírok lehetnek készpénz elszámolásúak („Készpénz Elszámolású
Certifikátok”) vagy eszközök átadásával megvalósuló fizikai elszámolásúak
(„Fizikai Átadású Certifikátok”).

C.2

Deviza

Az Értékpapírok bármely devizában kibocsátásra kerülhetnek, feltéve hogy
ez megfelel az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek és irányelveknek.

C.5

A szabad
korlátai

átruházás

Az Értékpapírok szabadon átruházhatóak az Amerikai Egyesült Államok, az
Európai Gazdasági Közösség, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország,
Luxemburg, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország,
Svédország, az Egyesült Királyság, Japán és Ausztrália forgalomba hozatali
és értékesítési korlátozásai függvényében, valamint a Prospektus
Irányelvnek, továbbá mindazon országok jogszabályainak megfelelően,
amelyekben az adott értékpapír forgalomba hozatalra vagy értékesítésre
kerül.

C.8

Az
Értékpapírokhoz
fűződő jogok

Az Alaptájékoztató kibocsátott Értékpapírok többek között az alábbi
feltételek szerint kerülnek kibocsátásra:
Státusz
A BNPP B.V. által kibocsátott Értékpapírok esetében:
Az Értékpapírok biztosítottként vagy nem biztosított értékpapírokként
kerülhetnek kibocsátásra. A nem biztosítottként kibocsátott Értékpapírok és
(amennyiben alkalmazandó) a kapcsolódó Kamatszelvények a Kibocsátó
nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségei és egymással szemben
azonos ranghelyen (pari passu) rangsoroltak.
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A biztosítottként kibocsátott Értékpapírok („Biztosított Értékpapírok”) és
(amennyiben alkalmazandó) a kapcsolódó Kamatszelvények a Kibocsátó
nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit képezik és egymással
szemben azonos ranghelyen (pari passu) lesznek rangsorolva.
A jelentős kamatváltozások hátrányosan érinthetik a BNPP bevételeit vagy
nyereségességét.
Az Értékpapírok és (amennyiben alkalmazandó) a kapcsolódó
Kamatszelvények a Kibocsátó nem alárendelt és nem biztosított
kötelezettségei és egymással szemben azonos ranghelyen (pari passu)
rangsoroltak. A „nem alárendelt kötelezettségek” a senior preferált
kötelezettségekre utalnak, amik a francia Monetáris és pénzügyi kódex
L.613-30-3–I-3° cikkében leírt kötelezettségek közé tartoznak vagy annak
vannak kinyilvánítva. Továbbá az Alaptájékoztatóval összhangban a BNPP
nem bocsáthat ki senior nem preferált értékpapírokat.
Biztosított Értékpapírok
A Biztosított Értékpapírok tekintetében, amelyek nem Elvi Értékű
Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak a BNPP B.V. a bankvagy a letétkezelői számlákon (mindegyik: Biztosítéki Számla) tartott
eszközökön (amely eszközök a Biztosíték Tárgyát Képező Eszközök) a
BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, vagy a Végleges Feltételekben
biztosítéki ügynökként megnevezett más entitás (a Biztosítéki Ügynök)
számára a Biztosítéki Ügynök vagy az egyes Értékpapír-tulajdonosok
nevében biztosítékot alapít.
A Biztosított Értékpapírok és angol jog alatti Értékpapírok tekintetében,
amelyek Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak a
BNPP B.V. a bank- vagy a letétkezelői számlákon (mindegyik: „Biztosítéki
Számla”) tartott eszközökön (amely eszközök a „Biztosíték Tárgyát
Képező Eszközök”) a The Law Debenture Trust Corporation p.l.c, vagy a
Végleges Feltételekben biztosítéki ügynökként megnevezett más entitás (a
„Biztosítéki Ügynök”) számára a Biztosítéki Ügynök vagy az egyes
Értékpapír-tulajdonosok nevében biztosítékot alapít.
A Biztosított Értékpapírok és francia jog alatti Értékpapírok tekintetében,
amelyek Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak a
BNPP B.V. a bank- vagy a letétkezelői számlákon (mindegyik: „Biztosítéki
Számla”) tartott eszközökön (amely eszközök a „Biztosíték Tárgyát
Képező Eszközök”) , vagy a Végleges Feltételekben Francia Biztosítéki
Értékpapír Ügynökként megnevezett entitás (a „Francia Biztosítéki
Értékpapír Ügynök”) számára a Francia Biztosítéki Értékpapír Ügynök
vagy az egyes Értékpapír-tulajdonosok számára biztosítékot alapít.
A Biztosíték Tárgyát Képező Eszközök ugyanazon csoportja a Biztosított
Értékpapírok egy vagy több sorozatát is biztosíthatja (a „Biztosítéki
Csomag”). A Biztosítéki Csomagban lévő Biztosíték Tárgyát Képező
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Eszközöknek az alkalmazandó Végleges Feltételek szerint megfelelő
biztosítéknak kell minősülniük. Az alkalmazandó Végleges Feltételek
meghatározzák azokat a Biztosíték Tárgyát Képező Eszközöket a Biztosított
Értékpapírok sorozataira vonatkozóan.
Azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, amelyek nem tartoznak az
Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé, a Végleges Feltételek
meghatározzák azokat a Biztosíték Tárgyát Képező Eszközöket amelyek a
Biztosított Értékpapírok sorozatának biztosítására rendelt Biztosítéki
Csomagot alkotják és azt, hogy a Kibocsátó az adott Biztosított Értékpapírok
név szerinti összege (névérték) (Névértéki Biztosíték), az adott Biztosított
Értékpapírok névértékének egy része (Részleges Névértéki Biztosíték), az
adott Biztosított Értékpapírok piaci értékelés szerint korrigált értéke (MTM
Biztosíték) vagy az adott Biztosított Értékpapírok piaci értékelés szerint
korrigált értékének egy része (Részleges MTM Biztosíték) vonatkozásában
nyújt-e biztosítékot, vagy hogy a Biztosított Értékpapírok „Biztosítéki
Eszközökhöz Kötött Értékpapírok”-e.
Amennyiben a Biztosított
Értékpapírok Biztosítéki Eszközökhöz Kötött Értékpapírok, a Kibocsátó
biztosítékot nyújt az adott Biztosított Értékpapírok névértékének vagy az
adott Biztosított Értékpapírok névértékének egy része vonatkozásában
(Referencia Biztosítéki Eszközök), és ezen felül egy olyan opció piaci
értékelés szerint korrigált értékének vonatkozásában is, amelyhez a
Biztosított Értékpapír Végleges Kifizetése kötve van (MTM Módosítható
Eszközök), kivéve, ha a Biztosított Értékpapírok „Elvi Értékű Biztosítéki
Eszközökhöz Kötött Értékpapírok” vagy „Részleges Elvi Értékű Biztosítéki
Eszközökhöz Kötött Értékpapírok”, amely esetben semmilyen ilyen
biztosíték nincs, és az ilyen opció piaci értéke biztosítatlan lesz.
Azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, melyek nem tartoznak az
Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé, a Kibocsátó a
Biztosított Értékpapírok tekintetében nem lesz a Biztosítéki Eszközök
tulajdonosa, amennyiben azok a Kibocsátó valamely kapcsolt vállalkozása
tulajdonában állnak.
Azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, melyek az Elvi Értékű
Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak, a Végleges Feltételek
fogják meghatározni, hogy a Kibocsátó szerezni fog-e biztosítékot a
vonatkozó Biztosított Értékpapírok névleges értékére nézve, vagy a
vonatkozó Biztosított Értékpapírok (azaz ”Referencia Biztosítéki
Eszközök"). névleges értékének egy részére nézve. Elvi Értékű Áthelyezett
Értékpapírok bizonyos sorozata tekintetében a Kibocsátó birtokolhat
Referencia Biztosítéki Eszközöket, amelyeknek magasabb a névleges értéke,
mint az adott Értékpapírok Elvi Értéke.
A Biztosított Értékpapírokat érintő egy vagy több szerződésszegési esemény
bekövetkeztét követően (amely szerződésszegési eseményekbe beleértendő a
BNPP B.V. vagy a Garanciavállaló Biztosított Értékpapírral kapcsolatban
fennálló kötelezettségeinek meg nem fizetése, nem teljesítése és be nem
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tartása, továbbá a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló fizetésképtelensége és
végelszámolása), és azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, amelyek
nem tartoznak az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé, azt
követően, hogy a Biztosított Értékpapírok tulajdonosának a BNPP B.V. által
nem vitatott értesítése (többek között) a Biztosítéki Ügynök részére
kézbesítésre került, a Biztosítéki Ügynök érvényesíti az egyes Biztosítéki
Csomagokon fennálló biztosítékokat, vagy azon Biztosított Értékpapírok
vonatkozásában, amelyek az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok
közé tartoznak, azt követően, hogy az Értékpapír Ellenőrző vagy a Francia
Biztosítéki Értékpapír Ügynök, ahogy vonatkozik, felszólítást küldött, az
Értékpapír Ellenőrző (angol jog alatti Értékpapírok esetén) vagy a Francia
Biztosítéki Értékpapír Ügynök (francia jog alatti Értékpapírok esetén)
érvényesíti az egyes Biztosítéki Csomagokon fennálló biztosítékokat.
Ha a Biztosítéki Csomagra vonatkozó biztosíték érvényesítését vagy
végrehajtását követően a Biztosított Értékpapírok sorozataiért az Értékpapírtulajdonosoknak fizetett összeg kevesebb, mint a Biztosított Értékpapír
érvényesítése vagy végrehajtása esetén fizetendő összeg, ezen különbözet
tekintetében a BNPP visszavonhatatlanul garanciát vállal.
A Biztosított Értékpapírok egyes sorozataival kapcsolatosan, melyek nem
tartoznak az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé,
meghatározásra kerülhet, hogy a Biztosítéki Csomag érvényesítésekor a
Biztosíték Tárgyát Képező Eszközöket és/vagy az olyan Biztosíték Tárgyát
Képező Eszközök révén realizált összeget, amelyet a végrehajtással és az
átadással kapcsolatban adtak el, az Értékpapír-tulajdonosok részére át kell
adni és nem kerül sor a különbözet kiszámítására.
A Biztosított Értékpapírokra vonatkozó fizetendő összeg az értékpapír
megvalósulását, vagy érvénybe lépését követően a Biztosítéki Csomagra fog
vonatkozni, ahogy az az alkalmazandó Végleges Feltételekben
meghatározásra került, az Értékpapír Érték Megszűnésének Összege, az
Értékpapír Érték Megvalósítási Folyamatai, a Részleges Névérték Biztosíték
Megvalósítási Folyamatai, a Névérték Összege, vagy a Hiány Értékének
Összege, vagy Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapírok esetén a
Megvalósítási Folyamatok, a Névérték Megvalósítási Folyamatai, a
Részleges Névérték Biztosíték Megvalósítási Folyamatai, a Biztosíték
Fizikai Kézbesítése vagy az Értékpapír Megszűnési Összege (azaz
„Értékpapír Megszűnési Összeg”). Amennyiben a Biztosított Értékpapírok
Biztosítéki Eszközökhöz Kötött Értékpapírok, átadásra kerülnek a megfelelő
Értékpapír-tulajdonosoknak a Referencia Biztosítéki Eszközök és/vagy a
végrehajtással és az átadással kapcsolatban eladott Referencia Biztosítéki
Eszközök révén realizált összegek, továbbá fizetendő lesz az Értékpapírtulajdonosoknak az Értékpapír Megszűnési MTM Összeg, és csak Részleges
Elvi Értékű Biztosítéki Eszközökhöz Kötött Értékpapírok esetén a teljes Elvi
Különbözeti Összeggel egyező összeg. Ha a Biztosítéki Csomagra
vonatkozó biztosíték érvényesítését vagy végrehajtását követően az
Értékpapírok tulajdonosainak az MTM Módosítható Eszközök vagy csak az
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Elvi Értékű Biztosítéki Eszközökhöz Kötött Értékpapírok vonatkozásában a
BNPP B.V. által azon opció piaci értékelés szerint korrigált értéke
tekintetében fizetett összeg, amit a BNPP B.V. vállal a kötelezettségeinek
fedezete céljából, kevesebb, mint ezen érvényesítést vagy végrehajtást
követő Értékpapír Megszűnési MTM Összeg, ezen különbözet tekintetében
a BNPP visszavonhatatlanul garanciát vállal, azzal a feltétellel, hogy csak a
Részletes Elvi Értékű Biztosítéki Eszközökhöz Kötött Értékpapírok
vonatkozásában, ha a Biztosítéki Csomagra vonatkozó biztosíték
érvényesítését vagy végrehajtását követően, a BNPP B.V. által fizetett összeg
(i) azon opció piaci értékelés szerint korrigált értéke tekintetében, amit a
BNPP B.V. vállal a kötelezettségeinek fedezete céljából, és (ii) a nem
biztosított Értékpapírok elvi értéke tekintetében, kevesebb, mint ezen
érvényesítést vagy végrehajtást követő Értékpapír Megszűnési MTM Összeg
és a teljes Elvi Különbözeti Összeg összege, ezen különbözet tekintetében a
BNPP visszavonhatatlanul garanciát vállal.
Azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, melyek az Elvi Értékű
Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak a Referencia Biztosítéki
Eszközök és/vagy bármely Referencia Biztosítéki Eszközből realizált érték,
amely az érvénybe lépés, vagy a kézbesítés kapcsán került értékesítésre, úgy
hogy a kézbesítés a kapcsolódó tulajdonosok irányába történt, továbbá a
feldolgozásokhoz, a Kibocsátó általi megszerzési eljárásokhoz a Zálogjoggal
terhelt Eszközök tekintetében (ha van ilyen) kifizetésre kerül az illetékes
tulajdonosoknak minden összeg kifizetése után, az illetékes kifizetési
prioritásokkal, ahol az összegek prioritása a tulajdonosonként eltérő. Ha a
Biztosítéki Csomagra vonatkozó biztosíték érvényesítését, vagy
végrehajtását követően a Zálogjoggal terhelt Eszközök megvalósítására
vonatkozó Értékpapírok kifizetésre kerülnek a tulajdonosoknak, viszont ha a
vonatkozó Biztosított Értékpapír sorozatokért fizetett összeg kevesebb mint
a vonatkozó Értékpapír Megszűnési Összege a megvalósítást, végrehajtást
követően, akkor ezen különbözet tekintetében a BNPP visszavonhatatlanul
garanciát vállal. Ha a Kibocsátó az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított
Értékpapírok sorozatával kapcsolatban nem szerzett Referencia Biztosítéki
Eszközöket, akkor a tulajdonosoknak fizetendő összeg egyenlő lesz a
megszűnés eseti összeggel, ha van ilyen, amit a Swap Ügyfél kap és/vagy, ha
az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír sorozattal kapcsolatban
hitel támogató melléklet kerül megkötésre, bizonyos esetekben, akkor az a
szerint a Kibocsátó részére átruházott eszközök eladásával; minden összeg
kifizetése után, az illetékes kifizetési prioritásokkal, ahol az összegek
prioritása a tulajdonosonként eltérő.
Azon Biztosított Értékpapírok vonatkozásában, melyek az Elvi Értékű
Áthelyezett Biztosított Értékpapírok közé tartoznak szintén vonatkozhat
rájuk egy, vagy több Lejárat Előtti Visszaváltási Esemény, amely esemény
hatással van az Értékpapírokra, melyek a Biztosított Értékpapírok lejárat
előtti visszaváltásából eredő lejárat előtti visszaváltási összeg kifizetéséhez,
vagy a vonatkozó Referencia Biztosítéki Eszközök kézbesítéséhez
vezethetnek. Az ilyen események közé tartoznak a zavart keltő, események,
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vagy az esetlegesen zavart keltő események, ahol a Számítást Végző Ügynök
határozza meg, hogy van-e lehetőség megfelelő módosításokat eszközölni az
Értékpapírok feltételeire, az illetékes Swap Megállapodás megszűnésére, a
Visszavásárlási Megállapodásra, vagy a Biztosíték Csere Megállapodásra
vonatkozóan a kifizetések adókezelését illetően, a releváns Referencia
Biztosítéki Eszközök nem megfelelően, jogszabályi változás jellegű
eseményeinél, melyek hatással vannak a Referencia Biztosítéki
Megállapodásra, vagy olyan entitásra, amely kibocsátja a Referencia
Biztosítéki Eszközöket, szerződésszegéssel, lejárat előtti visszaváltással vagy
fizetési mulasztással kapcsolatos események, vagy Referencia Biztosítéki
Eszközökkel kapcsolatos halasztott fizetések, a Referencia Biztosítéki
Eszközök opcionális lejárat előtti visszaváltása (vagy ha vonatkozik, a
Referencia Biztosítéki Eszközt kibocsátó entitás elmulasztja gyakorolni a
jogát, hogy lejárat előtti visszaváltsa a Referencia Biztosítéki Eszközt), olyan
események, mint például a csődök, vagy átszervezések, melyek a Referencia
Biztosítéki Eszközök egy, vagy több kibocsátójára vonatkoznak; ha azok
anyavállalatai (ha van ilyen), vagy bármely garanciavállaló, vagy bármely
más esetben melyeket a Referencia Biztosítéki Eszközök kibocsátója közül
egy vagy több idéz elő; ha az anyavállalati (ha van ilyen), vagy a Referencia
Biztosítéki Eszközök bármely garanciavállalója, vagy ahol meg van
határozva egy bizonyos másik entitás, idézi elő az eseményeket, amelyek az
ezen jellemzőkkel rendelkező entitások vállalásai vonatkozásában jelennek
meg, amelyek magukba foglalják, de nem csak a vonatkozó Referencia
Biztosítéki Eszközöket.
Ezen Lejárat Előtti Visszaváltási Események megjelenésekor a Referencia
Biztosíték Eszközök eladásra fognak kerülni, melyekhez meghatározásra
kerülnek az alkalmazandó Végleges Feltételek a kapcsolódó Biztosított
Értékpapírok tulajdonosainak való kiküldéskor, a Referencia Biztosítéki
Eszközök eladási árának levonása után (ahol alkalmazható tényleges
elszámolás) a tulajdonosok felé kifizetésre kerül kerülnek az adott összegek,
korlátozás nélkül, ahol alkalmazandó , ott megszűnés eseti összegek kerülnek
kifizetésre a Swap Ügyfélnek, a Repo Ügyfélnek, vagy a Biztosíték Csere
Ügyfélnek. Ha a Kibocsátó az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított
Értékpapírok sorozatával kapcsolatban nem szerzett Referencia Biztosítéki
Eszközöket, akkor a tulajdonosoknak fizetendő összeg egyenlő lesz a
megszűnés eseti összeggel, ha van ilyen, amit a Swap Ügyfél kap és/vagy, ha
az Elvi Értékű Áthelyezett Biztosított Értékpapír sorozattal kapcsolatban
hitel támogató melléklet kerül megkötésre, bizonyos esetekben, akkor az a
szerint a Kibocsátó részére átruházott eszközök eladásával.
Bizonyos körülmények között, ha az Értékpapírokat a lejárat előtt
visszaváltási összeg megfizetésével lejárat előtt visszaváltják, akkor az
Értékpapírok költségek levonása nélkül visszaválthatók, kivéve a korai
visszaváltáskor felmerülő elkerülhetetlen költségeket, ahol a vonatkozó
Lejárat Előtti Visszaváltás összefügg egy vis maior eseménnyel és/vagy a
vonatkozó tulajdonosok választása szerint a vonatkozó tulajdonosok a
visszaváltáskor értékesítési összeget kapnak, ami a Biztosított Értékpapír
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fedezett értékének aktuális értéke és a beágyazott opció vagy származékos
termék piaci értéke alapján kerül kiszámításra a vonatkozó Lejárat Előtti
Visszaváltás idején.
Adózás
Az Értékpapír-tulajdonos köteles
megfizetni az Értékpapírok
visszaváltásával, és/vagy a Jogosultság átadásával vagy átruházásával
kapcsolatban felmerült minden adót, illetéket és/vagy költséget. A Kibocsátó
a korábban az Értékpapír-tulajdonosok részére kifizetett összegekből vagy
átadott eszközökből le nem vont bizonyos adókat és költségeket köteles
levonni, amennyiben azok a Számítást Végző Ügynök meghatározása szerint
az Értékpapírokhoz kapcsolódnak.
A kifizetésekre minden esetben alkalmazni kell (i) a kifizetés helye szerinti
(ii) az Amerikai Egyesült Államok 1986. évi Adójogi Törvénykönyve (U.S.
Internal Revenue Code of 1986; a „Törvénykönyv”) 1471(b) szakaszában
leírt megállapodáshoz szükséges, vagy a Törvénykönyv 1471 – 1474
szakaszai alapján egyébként alkalmazandó visszatartást vagy levonást, az
ezekhez kapcsolódó jogszabályokat és megállapodásokat, ezek bármely
hivatalos értelmezését vagy ezek bármely kormányközi jellegű implementáló
jogszabályát, és (iii) a Törvénykönyv 871(m) szakasza által megkívánt
bármely visszatartást vagy levonást.
Továbbá, ha az Értékpapírok a Törvénykönyv 871(m) céljaiból
„meghatározott értékpapírok”, akkor a Törvénykönyv 871(m) szakasza által
megkívánt, az Értékpapírok után fizetendő összeg vonatkozásában kivetett
visszatartás vagy levonás összegének meghatározásakor a Kibocsátó jogosult
lesz visszatartani „osztalék-egyenérték” kifizetést (a Törvénykönyv 871(m)
céljaiból meghatározva) 30% arányban.
Az amerikai értékpapírokra vagy az amerikai értékpapírokat tartalmazó
indexekre hivatkozó értékpapírok kifizetése kiszámítható az amerikai
értékpapírok után fizetendő nettó osztalék vagy az amerikai
indexkomponensek után fizetendő teljes nettó hozam alapján. Az amerikai
értékpapírok vagy adott esetben az osztalékot fizető amerikai
indexkomponensek tekintetében a vonatkozó kifizetés összegének
kiszámításakor a Kibocsátó visszatarthatja, és úgy minősül, hogy a
tulajdonos megkapta az osztalék-egyenérték kifizetés (ahogy ezt
meghatározza a Törvénykönyv 871(m) szakasza) 30%-át. A Kibocsátó nem
fog további összeget fizetni a tulajdonosnak a 871(m) szakasz szerint
visszatartott összegek vonatkozásában.
Teheralapítási tilalom
Az Értékpapírok feltételei nem fognak teheralapítási tilalom rendelkezést
tartalmazni.
Szerződésszegési Események
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A Biztosított Értékpapírokat kivéve az Értékpapírok feltételei nem fognak
szerződésszegési eseményeket tartalmazni. A Biztosított Értékpapírokra
vonatkozó szerződésszegési események leírását a jelen C.8. Elem a
„Biztosított Értékpapírok” fejezetcím alatt tartalmazza.
Gyűlések
Angol jog alatti Értékpapírok esetében az Értékpapírok feltételei tartalmazni
fognak rendelkezéseket az Értékpapír-tulajdonosi gyűlés összehívására, az
érdekeiket általánosan érintő ügyek megvitatása érdekében. Ezek a
rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy meghatározott többség minden
értékpapír-tulajdonosra kötelező döntést hozzon, azokat az értékpapírtulajdonosokat is beleértve, akik nem vettek részt és szavazatukat nem adták
le az adott gyűlésen, beleértve továbbá azokat az értékpapír-tulajdonosokat
is, akik a többséggel ellentétesen szavaztak.
A francia jog alatti Értékpapírok esetében a vonatkozó Végleges Feltételek
úgy rendelkezhetnek, hogy – bármely Sorozat minden Részletét (tranche)
illetően – az Értékpapír-tulajdonosok közös érdekeik védelmére
automatikusan többségi csoportokba („Többségbe”) lesznek rendezve
(olyan francia jog alatti értékpapírok esetében, ahol vonatkozik a
„Szerződéses többség vagy a „Teljes többség”), vagy úgy is rendelkezhetnek,
hogy az Értékpapír-tulajdonosok nem lesznek Többségbe sorolva (olyan
francia jog alatti értékpapírok esetében, ahol a francia Monetáris és pénzügyi
kódex L.213-5 cikke értelmében erre nincs kötelezettség).
A Többség, ha van ilyen, részben egy képviselő (a „Képviselő”), részben a
Tulajdonosok közgyűlése (a „Közgyűlés”) révén fog eljárni, vagy a
döntéseket írott határozatokkal („Írott Határozatok”) hozzák meg. A
többség szava bizonyos esetekben érvényes lesz minden Tulajdonosra,
köztük azokra is, akik nem vettek részt és nem szavaztak a vonatkozó
Közgyűlésen, vagy a többséggel ellentétesen szavaztak, vagy nem reagáltak
az Írott Határozatra, vagy elutasították azt.
Alkalmazandó jog
Az angol jog alatti Értékpapírok esetében:
Az Értékpapírokra, az Angol Jog Alatti Ügynöki Szerződésre Szerződésre
(az esetenként módosított vagy kiegészített formájában), a kapcsolódó, az
Értékpapírok tekintetében fennálló Garanciára, továbbá bármely szerződésen
kívüli kötelezettségre, amely az Értékpapírokból, az Angol Jog Alatti
Ügynöki Szerződésből Szerződésre (az esetenként módosított vagy
kiegészített formájában) és az Értékpapírok tekintetében fennálló
Garanciákból ered vagy ezekkel kapcsolatban merül fel, az angol jog az
irányadó és azokat az angol joggal összhangban kell értelmezni.
A francia jog alatti Értékpapírok esetében:
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Az Értékpapírokra, a Francia Jog Alatti Ügynöki Szerződésre (az esetenként
módosított vagy kiegészített formájában) és a BNPP Francia Jog Alatti
Garanciára a francia jog az irányadó és azokat a francia joggal összhangban
kell értelmezni. Minden ezekhez kapcsolódó keresetet vagy jogvitát a Párizsi
Fellebbviteli Bíróság (Cour d'Appel de Paris) illetékességi területén található,
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező párizsi bíróságok bírálnak el az
átdolgozott brüsszeli rendelet kötelező érvényű előírásaival összhangban. A
BNPP B.V. választott székhelyéül a BNP Paribas bejegyzett székhelyét jelöli
meg, amely jelenleg a 16 boulevard des Italiens, 75009 Párizs cím alatt
található.
Visszafizetési rendelkezések a francia jog hatálya alá tartozó Certifikátokra
Ha a vonatkozó Végleges Feltételek így rendelkeznek, a BNP Paribas
Arbitrage S.N.C. vállalja a BNPP B.V. és a BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
között 2014. április 11-én aláírt piacépítési szerződés szerint a francia jog
hatálya alá tartozó, a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott
Certifikátok visszavásárlását az akkor fennálló szokásos piaci feltételekkel.

C.9

Kamat/Visszaváltás

Kamat
Az Értékpapírok esetén vagy van, vagy nincs kamatláb, valamint prémium
összeg. A kamatot/Prémium Összeget fizető Értékpapírok kamatozásának és
a fizetendő kamat és prémium összegnek a meghatározása valamely fix vagy
változó kamatláb alapján, vagy egy vagy több Mögöttes Referencia
(mindegyikük „Mögöttes Referencia”) teljesítményére vonatkoztatva
történik.
A nem kamatozó és kamatot vagy Prémium Összeget nem fizető
Értékpapírok névértéküknél alacsonyabb összegért is felajánlhatóak
megvételre és eladhatóak.
A Kamat vagy a Prémium Összeg minden esetben a Kibocsátó által a
Kötvények vagy Értékpapírok kibocsátásakor meghatározott, az
alkalmazandó Végleges Feltételekben pontosított és az alkalmazandó
Végleges Feltételekhez csatolt kibocsátás-specifikus összefoglalóban
összegzett időpontban vagy időpontokban lesz fizetendő.
A Kamat vagy a Prémium Összeg az alábbiak közül bármelyik lehet, az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározottak szerint:
-

Állandó kamatláb (beleértve a rögzített SPS-t): rögzített kamatlábat
fizet.

-

A Lebegő Kamatláb (beleértve az SPS Változtatható Összeget is):
lebegő kamatlábú összeget fizet, amely a referencia kamatláb (mint
például, de nem kizárólag a LIBOR, EURIBORés a SONIA) alapján
kerül meghatározásra.
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-

Nyereségfüggő Kamat (beleértve az SPS kamatszelvényeket:
Stellar, Cappuccino, Ratchet, Driver, Nova, és FI Kamatszelvények:
FX Vanilla): egy, vagy több Mögöttes Referencia Eszköz(ök)
teljesítményétől függően fizet egy adott összeget.

-

Feltételes (beleértve az SPS Kamatszelvényeket: Digital, Snowball
Digital, Accrual Digital, és FI Kamatszelvények: Az FI Digital, FX
Digital, Range Accrual, FX Range Accrual, FX Memory, PRDC, FI
Digital Floor, FI Digital Cap): bizonyos feltételek teljesítése esetén
egy adott összeget fog kifizetni, függetlenül attól, hogy az
összefüggésbe van-e vagy nincs a Mögöttes Referencia Eszköz(ök)
teljesítményével.

-

Kombinációk (beleértve az SPS Kamatszelvényeket: Sum, Option
Max, és FI Kamatszelvényeket: Kombinációs Változó): két, vagy
több kamatszelvény kombinációja.

-

FI Célérték Kamatszelvény.

-

Időtartamhoz Igazított Szelvény.

Ezekre a kamatlábakra, rátákra és/vagy fizetendő kamat vagy prémium
összegekre maximum vagy minimum előírások vonatkozhatnak.
Amennyiben az alkalmazandó Végleges Feltételek Kamatszelvény Áttérés
Választást vagy Automatikus Kamatszelvény Áttérést határoznak meg,
lehetséges az áttérés egyik meghatározott kamatlábról/rátáról egy másikra.
Amennyiben az alkalmazandó Végleges Feltételek További Kamatszelvény
Áttérést határoznak meg, a További Kamatszelvény Áttérés Összege az
áttérést követő Kamatfizetési Napon kerül kifizetésre. Az ilyen Értékpapírok
Sorozataira vonatkozó feltételeket a Kibocsátó az adott Értékpapír
kibocsátásakor határozza meg, azokat az alkalmazandó Végleges
Feltételekben pontosítja és az alkalmazandó Végleges Feltételekhez csatolt
kibocsátás-specifikus összefoglalóban összegzi.
Visszaváltás
Az Értékpapírok visszaváltására vonatkozó feltételeket (ideértve a
visszaváltási időpontot, továbbá a visszaváltáskor vagy érvényesítéskor
fizetendő vagy átadandó összeget, valamint bármely lejárat előtti
visszaváltásra vonatkozó rendelkezést) a Kibocsátó az adott Értékpapír
kibocsátásakor határozza meg, az alkalmazandó Végleges Feltételekben
pontosítja, és az alkalmazandó Végleges Feltételekhez csatolt kibocsátásspecifikus összefoglalóban összegzi.
Az Értékpapírokra lejárat előtti visszaváltás lehet alkalmazandó, amennyiben
a Kibocsátó Értékpapírok alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése
jogellenessé válik, vagy amennyiben vis maior vagy jogszabályi rendelkezés
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miatt a Kibocsátó számára lehetetlenné vagy megvalósíthatatlanná válik az
Értékpapírok és a kapcsolódó fedezeti megállapodások alapján fennálló
kötelezettségeinek teljesítése. Ha az alkalmazandó Végleges Feltételek így
rendelkeznek, az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltás lehet alkalmazandó
a kibocsátó vagy az Értékpapír-tulajdonos választása szerint, az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott Opcionális
Visszaváltási Összeg ellenében. Az Opcionális Visszaváltási Összeg az
egyes Értékpapírokra nézve lehet akár: (I) a Névérték megszorozva az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott százalékokkal; vagy (ii)
egy a következő Lehívás Kifizetése közül: Lehívás Kifizetés 1300/1, Lehívás
Kifizetés 2210, Lehívás Kifizetés 2300 vagy SPS Lehívás Kifizetés (a
Kibocsátó egy adott lehetősége a lejárat előtti visszaváltás esetén) vagy
Kifizetés Elhelyezése: Kifizetés Elhelyezése 1300/1, Kifizetés Elhelyezése
2210, Kifizetés Elhelyezése 2300, vagy SPS Kifizetés Elhelyezés (a
Tulajdonosok egy adott lehetősége a lejárat előtti visszavásárlás esetén).
A Mögöttes Referenciához kötött Értékpapírok esetében bizonyos, az
alkalmazandó Végleges Feltételekhez csatolt kibocsátás-specifikus
összefoglalóban összegzett zavart okozó, kiigazítási, rendkívüli vagy más
események bekövetkeztét követően az Értékpapírokra lejárat előtti
visszaváltás lehet alkalmazandó. Ha a Végleges Feltételek Kifizetés Áttérési
Választásról vagy Automatikus Kifizetési Áttérésről rendelkeznek,
lehetséges, hogy a visszaváltáskor fizetendő vagy átadandó összeg
tekintetében egyik fizetendő/átadandó összegről egy másikra térnek át.
Ha az automatikus görgetés meg van határozva a Végső Feltételekben, (i) a
Végső Kifizetés és a vonatkozó rendelkezései, (ii) adott esetben a Knock-in
szint és/vagy Knock-out szint, és a vonatkozó rendelkezései, (iii) az
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás és a vonatkozó rendelkezései, (iv) a
Lehívás Napja és/vagy (v) a Visszaváltás Napja módosításra kerül a
Görgetett Végső Kifizetés és vonatkozó rendelkezéseiben, adott esetben a
Görgetett Knock-in szint és/vagy Knock-out szint és vonatkozó
rendelkezéseiben, a Görgetett Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás és a
vonatkozó rendelkezéseiben, valamint a Görgetett Lehívási és/vagy
Visszaváltási Nap vonatkozásában, ahogy az egyes eseteket meghatározza a
Végleges Feltételek.
A hozam meghatározása
Az olyan Értékpapírok esetében, amelyek fix kamatláb alapján kamatoznak
vagy fix kamatláb alapján fizetnek kamat vagy prémium összeget, a hozam a
Végleges Feltételekben kerül meghatározásra. Ez esetben a hozam az a
kamatláb vagy prémium, amellyel ha az Értékpapír alapján az Ütemezett
Visszaváltási Időponttól a Kibocsátási Napra visszamenőleg fizetendő összes
kamat és tőkeösszeget diszkontáljuk, a Kibocsátási Árral megegyező
összeget kapunk.
A hozam a Kibocsátási Ár alapján kerül kiszámításra a Kibocsátási Napon,
feltételezve, hogy az Értékpapírok lejárat előtt nem kerülnek törlésre, vagy,
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amennyiben alkalmazandó, nem következik be Hitel Esemény. A hozam
kiszámítása nem tekinthető jövőbeli hozamra történő utalásnak.
Az olyan Értékpapírok esetében, amelyek nem fix kamatláb szerint
kamatoznak vagy nem fix kamatláb alapján fizetnek kamat vagy prémium
összeget, a Kibocsátási Napon a hozam meghatározása az ilyen Értékpapírok
természetéből adódóan nem lehetséges.
A tulajdonosok képviselői
Angol jog alatti Értékpapírok esetében a Kibocsátó nem jelölte ki a
Tulajdonosok képviselőjét.
Francia jog alatti Értékpapírok, és Teljes többség vagy Szerződéses többség
esetében az alábbiak vannak érvényben:
(a)

Ha a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák a „Teljes
többséget”, akkor a Tulajdonosok bármely Sorozat minden
Részletét (tranche) illetően a közös érdekeik védelmére
automatikusan többségi csoportokba lesznek rendezve, és a francia
kereskedelmi törvénykönyv többségre vonatkozó feltételei
érvényben lesznek; vagy

(b)

Ha a vonatkozó Végleges Feltételek meghatározzák a „Szerződéses
többséget”, akkor a Tulajdonosok bármely Sorozat minden
Részletét (tranche) illetően a közös érdekeik védelmére
automatikusan többségi csoportokba lesznek rendezve. A
Többséget a francia kereskedelmi törvénykönyv kikötései
szabályozzák, kivéve a francia kereskedelmi törvénykönyv R.22869 és I és II, L.228-71, R.228-63 1°, 2°, 3° és 6° albekezdéseinek
L.228-48, L.228-65 cikkeit, ahogy azt kiegészíti a francia jog alatti
értékpapírokra vonatkozó Feltételek és Kikötések.

Az alkalmazandó Végleges Feltételek ismertetik a Többség kezdeti
Képviselőjének és az ő helyettesének a nevét és címét. Valamely
Értékpapírok Sorozatának első Részlete (tranche) vonatkozásában kijelölt
Képviselő lesz az adott Sorozat minden Részletének vonatkozásában az
egyetlen Többség képviselője.
Lásd továbbá az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogokra vonatkozó fenti C.8
elemet.
C.10

A kamatfizetés
származtatott eleme

Bizonyos Értékpapír-sorozatokra vonatkozó kamatfizetés bizonyos
meghatározott Mögöttes Referenciá(k) teljesítésére vonatkozó utalással is
meghatározásra kerülhet.
Lásd továbbá a fenti C.9 és a lenti C.15 Elemeket.

C.11

Tőzsdei bevezetés

Az Alaptájékoztató alapján kibocsátott Értékpapírok bevezetésre kerülhetnek
az Euronext Paris, a Luxembourgi Tőzsde (beleértve a Luxembourgi Tőzsde
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szabályozott piacának szakmai befektetői szegmensét), a SeDeX MTF, az
EuroTLX, az Euro MTF Piac (beleértve az Euro MTF Piac stakmai befektetői
szegmensét), az Euronext Brüsszel, a NASDAQ OMX Helsinki Ltd. és az
Északi Növekedési Piac, a Nordic MTF, a Varsói Tőzsdékre, az Euronext
Dublin néven kereskedő Irish Stock Exchange plc szabályozott piacára, vagy
bármely hasonló, az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott
szabályozott piacra, szervezett piacra vagy más kereskedési rendszerbe, és a
Program alapján kibocsátott Értékpapírokkal ezeken a szabályozott
piacokon, szervezett piacokon vagy más kereskedési rendszerben
kereskedhetnek. A Program alapján kibocsátott Értékpapírok kibocsátásra
kerülhetnek tőzsdei bevezetés nélkül is.

C.12

A kibocsátás minimális
névértéke

Az Elvi Értékű Áthelyezettt Biztosított Értékpapírok vonatkozásában a
kibocsátás minimális névértéke az alkalmazandó Végleges Feltételekben
került meghatározásra.

C.15

A mögöttes eszközök
értéke hogyan
befolyásolja a
származtatott értékpapír
befektetés értékét

A kamat vagy prémium összegre tekintettel fizetendő összeg (ha van ilyen)
és az Értékpapírok visszaváltásakor fizetendő összeg bizonyos, az
alkalmazandó
Végleges
Feltételekben
meghatározott
Mögöttes
Referenciá(k) teljesítésére vonatkozó utalással is kiszámításra kerülhet.

C.16

A származtatott
értékpapírok lejárata

Az Értékpapírok Visszaváltási Dátuma az alkalmazandó Végleges
Feltételekben kerül meghatározásra.

C.17

Elszámolási eljárás

Az Értékpapírok lehetnek készpénzes vagy fizikai elszámolásúak.
Bizonyos körülmények között a Kibocsátó, az Értékpapír-tulajdonos vagy
(amennyiben alkalmazandó) a Garanciavállaló megváltoztathatja az
elszámolást az Értékpapírok vonatkozásában.

C.18

A származtatott
értékpapírok hozama

Az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok vonatkozásában lásd a fenti C.8
elemet.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó kamat vagy prémium összegre vonatkozó
információk a fenti C.9 Elemben találhatóak.
Végső Visszaváltás
Hacsak azok nem kerültek előzetesen visszaváltásra vagy megvételre és
törlésre, az Értékpapír feljogosítja a tulajdonosát arra, hogy a Visszaváltási
Időpontban kézhez vegye a Kibocsátótól:
(a)

a Készpénz Elszámolású Certifikátok esetében a Készpénzben
Történő Elszámolási Összeget, vagyis az alkalmazandó Végleges
Feltételekben meghatározott Végleges Kifizetéssel megegyező
összeget;

(b)

a Fizikai Átadású Certifikátok esetében a Jogosultságot, azaz az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott Releváns
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Eszközöknek
az
alkalmazandó
Végleges
Feltételekben
meghatározott Jogosultsággal megegyező mennyiségét; vagy
(c)

Certifikátok esetén, melyek Készpénz Elszámolású Certifikátok
vagy Fizikai Átadású Certifikátok lehetnek, bizonyos feltételek
teljesülése esetén, (i) a Készpénzben Történő Elszámolási Összeget,
vagyis az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott
Végleges Kifizetéssel megegyező összeget; vagy (ii) a Jogosultság,
azaz az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott
Releváns Eszközöknek az alkalmazandó Végleges Feltételekben
meghatározott Jogosultsággal megegyező mennyiségét.

A fentiektől függetlenül, ha az Értékpapírok Hitel Értékpapírok, az
érvényesítés vagy a Hitel Értékpapír Feltételekben és az alkalmazandó
Végleges Feltételekben meghatározott összegen és/vagy eszközátadás
mellett történik.
Végleges Kifizetések
A tőzsdén forgalmazott értékpapírok (ETS) végkifizetései
(1)

(2)

Befektetési termékek
(a)

Tőkevédelmi (kifizetések 1100, 1120): határozott idejű
termékek, melyek hozama az alapul szolgáló
referenci(a)/(ák) teljesítményéhez kötött. Ekkor a
tőkevédelem lehet teljes körű, vagy részleges.

(b)

Hozam növelő (kifizetések 1200, 1230/1, 1230/2, 1240/1,
1240/2, 1240/3, 1240/4, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4,
1250/5, 1250/6, 1250/7, 1260/1, 1260/2): határozott idejű
termékek,
melyek
bizonyos
feltételek
esetén
visszaváltáskor rögzített hozamúak (ideértve a korlátos, a
felmondási és/vagy az automatikus lejárat előtti
visszaváltási jellemzőket) az alapul szolgáló mögöttes
referenciaként/referenciákkénk szolgáló teljesítménynek
megfelelően. Ekkor a tőkevédelem lehet teljes körű, vagy
részleges vagy biztosítatlan.

(c)

Részesedési (kifizetések 1300, 1320/1, 1320/2, 1320/3,
1340/1, 1340/2, 1399): határozott idejű, vagy korlátozatlan
termékek aszerint, hogy melyek hozama az alapul szolgáló
referencia/referenciák teljesítményéhez van kötve. Számos
mechanizmuson alapulhat a hozamszámítás (számításba
véve a nyélbe ütési - megkötési, vagy felmondási
jellemzőket). Ekkor a tőkevédelem lehet teljes körű, vagy
részleges vagy biztosítatlan.

Felvásárlás célzatú bankkölcsön termékek
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(a)

Felvásárlás célzatú bankkölcsön (kifizetések 1, 2110/2,
2110/3, 2110/4, 2200/1, 2200/2,2, 2210, 2230): határozott
idejű, vagy korlátozatlan termékek, melyek hozama
lineárisan vagy nem lineárisan van kötve az alapul szolgáló
referencia teljesítményéhez. Számos mechanizmuson
alapulhat a hozam számítás (számításba véve a felmondási
jellemzőket). Ekkor nincs tőkevédelem.

(b)

Konstans Felvásárlás célzatú bankkölcsön (kifizetés
2300): határozott idejű vagy nyílt végű termékek, melyek
hozama az alapul szolgáló referencia teljesítményének
pozitívuma, vagy negatívuma által számított, rögzített,
napi felvásárlási célzatú bankkölcsön. Ekkor nincs
tőkevédelem. A határozott idejű Állandó Tőkeáttételi
termékek visszaváltási dátuma a Kibocsátó választása
szerint elhalasztható. Ha a termék értéke egy bizonyos
küszöb alá esik, a Kibocsátó összevonhatja a Certifikátokat
újonnan kibocsátott Certifikátokkal.

Strukturált Termékek Értékpapírok (SPS) végkifizetései
(a)

Rögzített százalékú értékpapírok: határozott idejű
termékek, melyek hozama a rögzített százalékkal egyező
mértékű.

(b)

Visszaváltható
Értékpapírok
(visszaváltható,
visszaváltható normál): határozott idejű termékek, melyek
hozama
az
alapul
szolgáló
referencia/(ák)
teljesítményéhez, és a nyélbeütési (megkötési) szinthez
vannak kötve. Ekkor nincs tőkevédelem, és ezen termékek
részvényszelvényekkel kerülnek kifizetésre.

(c)

Rögzített Kamatozású Értékpapírok (Lehívás, Elosztott
Lehívás, Elhelyezés, Elosztott Elhelyezés, Digitális Kötési
Lehívás, Felmondási Lehívás): határozott idejű termékek,
melyek megtérülése az alapul szolgáló referencia/(ák)
teljesítményéhez kötött. Számos mechanizmuson alapulhat
a hozam számítás (számításba véve a nyélbe ütési megkötési, vagy felmondási jellemzőket). Ekkor a
tőkevédelem lehet teljes körű, vagy részleges vagy
biztosítatlan.

(d)

Ázsiai Értékpapírok (Ázsiai, Ázsai Elosztású, Himalája,
Talizmán): határozott idejű termékek, melyek megtérülése
egy átlagolási eljárás révén meghatározott alapul szolgáló
referenciák
teljesítményéhez
kötött.
Számos
mechanizmuson alapulhat a hozam számítás (számításba
véve a felső vagy alsó korlátos, vagy rögzített kötési
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jellemzőket). Ekkor a tőkevédelem lehet teljes körű, vagy
részleges vagy biztosítatlan.
(e)

Automatikusan lehívható Értékpapírok (Automatikus
Lehívás, Érintéses Automatikus Lehívás, Normál
Automatikus Lehívás): határozott idejű termékek, melyek
egy automatikus visszaváltás előtti jellemzőt is
tartalmaznak. A megtérülés a Mögöttes Referenci(a)/(ák)
teljesítményétől függ. Számos mechanizmuson alapulhat a
hozam számítás (számításba véve a megkötési
jellemzőket). Ekkor a tőkevédelem lehet teljes körű, vagy
részleges vagy biztosítatlan.

(f)

Indexált Értékpapírok (Certi plusz: Reklámozott (Booster),
Certi plusz: Prémium (Bónusz), Certi plusz:
Bankkölcsönből felvásárolt, Certi plusz: Kettős nyereségű
(Twin Win), Certi plusz: Kiváló Gyorsfutamú (Super
Sprinter), Certi plusz: Ältalänos (Generic), Certi plusz:
Általános megkötési (Generic Knock-in), Certi plusz:
(Generic Knock-out): határozott idejű termékek, melyek
megtérülése az alapul szolgáló referencia /(ák)
teljesítményéhez kötött. Számos mechanizmuson alapulhat
a hozam számítás (számításba véve a nyélbe ütési megkötési, vagy felmondási jellemzőket). Ekkor a
tőkevédelem lehet teljes körű, vagy részleges vagy
biztosítatlan.

(g)

Fűrészfogas Értékpapírok: határozott idejű termékek,
amelyek hozama az alapul szolgáló referenci(a)/(ák)
teljesítményéhez kötött. A hozam megegyezik egy adott
képlettel meghatározott hozamok összegével (mely alulról,
vagy felülről is lehet korlátos). Ekkor a tőkevédelem lehet
teljes körű, vagy részleges vagy biztosítatlan.

(h)

Összesítő Értékpapírok: határozott idejű termékek, melyek
hozama
az
alapul
szolgáló
referenci(a)/(ák)
teljesítményéhez kötött. A hozam számítás a hozamok
súlyozott összege, mely különböző kifizetési képletekkel
kerül meghatározásra. Ekkor a tőkevédelem lehet teljes
körű, vagy részleges vagy biztosítatlan.

(i)

Opció Max Értékpapírok: határozott idejű termékek,
melyek hozama az alapul szolgáló referenci(a)/(ák)
teljesítményéhez kötött. A hozam a különböző kifizetési
képletekkel alapján számított maximum hozam. Ekkor a
tőkevédelem lehet teljes körű, vagy részleges vagy
biztosítatlan.
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(j)

Stellar Értékpapírok: határozott idejű termékek, melyek
megtérülése az alapul szolgáló referencia eszközök összes
teljesítményéhez kötött. A hozam számítás, melyre
vonatkozik egy alsó korlát érték a kosárban lévő egyes
alapul szolgáló referenciák átlag hozama alapján kerül
megadásra, minden egyes hozam érték esetén vagy egy
felső, és egy alsó korlát is.

(k)

Vezető (Driver) értékpapírok: határozott idejű termékek,
melyek hozama az alapul szolgáló referencia kosár
teljesítményéhez kötött. A hozam számítás, amelyre
vonatkozik egy alsó korlát érték a kosár átlag hozamára
való hivatkozással kerül meghatározásra, ahol az egy vagy
több legjobban teljesítő alapul szolgáló referencia
teljesítménye egy rögzített szintre kerül beállításra.

Határozott Bevételű (FI) Végső Kifizetések
(a)

FLFX Rögzített Kamatozású Értékpapírok: határozott
idejű termékek, melyek megtérülése az alapul szolgáló
referencia /(ák) teljesítményéhez kötött. Számos
mechanizmuson alapulhat a hozam számítás (számításba
véve a nyélbe ütési - megkötési, vagy felmondási
jellemzőket). Ekkor a tőkevédelem lehet teljes körű, vagy
részleges vagy biztosítatlan.

(b)

Digitális Értékpapírok (Digital Floor, Digital Cap, Digital
Plus): határozott idejű termékek, melyek rögzített vagy
változó megtérülése az alapul szolgáló referencia /(ák)
teljesítményéhez kötött. Számos mechanizmuson alapulhat
a hozam számítás (számításba véve az alsó, vagy a felső
határ által támasztott feltételeket- a megkötési, vagy a
felmondási jellemzőket).

(c)

Inflációs értékpapírok: határozott idejű termékek, melyek
megtérülése az alapul szolgáló referencia /(ák)
teljesítményéhez kötött.

Jogosultsági Összegek
Legrosszabban Teljesítő Mögöttes Eszköz Átadása
Legjobban Teljesítő Mögöttes Eszköz Átadása
A Mögöttes Eszköz Átadása
Amennyiben az alkalmazandó Végleges Feltételek Legrosszabban Teljesítő
Mögöttes Eszköz Átadását, Legjobban Teljesítő Mögöttes Eszköz Átadását,
vagy a Mögöttes Eszköz Átadását határozzák meg, a Jogosultsági Összeget
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lefelé kerekítik az ahhoz legközelebb eső, leszállításra alkalmas Releváns
Eszközhöz, és erre tekintettel a Kibocsátó Kerekítési és Maradék Összeget
fizet.
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Eseménykor, hogy az az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározásra került, az
Értékpapírok visszaváltása az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási
Dátumon, az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen kerül
visszaváltásra.
Az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg egyenlő az
alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott Automatikus Lejárat
Előtti Visszaváltási Kifizetéssel, vagy, amennyiben az alkalmazandó
Végleges Feltételek nem határoznak meg ilyent, akkor az összeg megegyezik
a következők szorzatával: (i) az adott Certifikátra vonatkozó Forgalmi Érték
és (ii) az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott, az
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Időpontra vonatkozó AER Százalék
és az AER Ráta összege.
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 2210/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 2210/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1230/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1230/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1240/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1240/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1240/3
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1250/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1250/3
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1250/5
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1260/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1260/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1320/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1340/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 1340/2
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Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 2200/1
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 2200/2
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés 2230
SPS Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés
SPS Célérték Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Kifizetés
Célérték Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás
FI Mögöttes Eszköz Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás
FI Kamatszelvény Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás

C.19

A Mögöttes Eszköz
végleges referenciaára

Amennyiben a fizetendő kamat vagy prémium összege, az Értékpapírok
visszaváltásakor fizetendő összeg vagy az ekkor leszállítandó eszközök egy
vagy több Mögöttes Referenciára utalással kerülnek meghatározásra, a
Mögöttes Referencia végleges referenciaára a fenti C.10 és C.18 Elemekben
meghatározott értékelési mechanizmusok szerint kerül meghatározásra.

C.20

Mögöttes Referencia

Egy vagy több index, részvény (ideértve azokat a részvényeket, melyek össze
vannak kapcsolva, és egy egységként lehet velük kereskedni
(„Összekapcsolt részvények”)), globális letéti igazolás (GDR), amerikai
letéti igazolás (ADR), tőzsdére bevezetett alappal, a tőzsdére bevezetett
kötvénnyel, árutőzsdei termékkel vagy más tőzsdére bevezetett termékkel
(külön-külön a „tőzsdére bevezetett eszközök”) kapcsolatos részesedés,
hitelviszonyt megtestesítő eszköz, hitelviszonyt megtestesítő határidős
szerződés, hitelviszonyt megtestesítő opciós szerződés, árutőzsdei termék
és/vagy árutőzsdei index, inflációs index, deviza, deviza határidős szerződés,
befektetési jegy, alap index, tőzsdei határidős ügylet, mögöttes kamat vagy
CMS ráta, elsőbbségi részvény és/vagy egy vagy több referencia entitás
hitelképessége.
Olyan Mögöttes Referencia tekintetében, amely egy index, a Végleges
Feltételek
meghatározhatja,
hogy
Határidős
Árfolyam-értékelés
alkalmazandó, amely esetben az adott indexhez kapcsolódó határidős vagy
opciós szerződések alapján lesz meghatározva az index értéke, és a Feltételek
kiigazításra vonatkozó előírásokat fog tartalmazni a határidős vagy opciós
szerződésekhez köthető események számításba vételéért.
Az adott Értékpapír-sorozat tekintetében alkalmazandó Mögöttes
Referenciá(k) az alkalmazandó Végleges Feltételekben kerülnek
meghatározásra. Az alkalmazandó Végleges Feltételek meghatározzák a
Mögöttes Referenciá(k)ra vonatkozó információk elérhetőségének helyét is.

Section D – Kockázatok
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D.2

A Kibocsátókkal és a
Garanciavállalóval
kapcsolatos legfőbb
kockázatok

Az ezen Alaptájékoztató alapján kibocsátott Értékpapírok leendő vásárlóinak
tapasztalattal kell rendelkezniük az opciókkal és az opció ügyletekkel
kapcsolatban, valamint tisztában kell lenniük az Értékpapírokat tartalmazó
ügyletek kockázataival. Az Értékpapírokba való befektetés bizonyos
kockázatokat foglal magában, melyeket figyelembe kell venni bármely
befektetési döntés meghozatala előtt. Bizonyos kockázatok befolyásolhatják
a Kibocsátó azon képességét, hogy teljesítse az Értékpapírok szerinti
kötelezettségeit, vagy a Garanciavállaló Garancia szerinti kötelezettségeit
(azon Értékpapírok esetében, melyeket a BNPP B.V. bocsátott ki), melyek
közül néhány befolyásán kívül esik. Különösen, a Kibocsátó (és a
Garanciavállaló, azon Értékpapírok esetében, melyeket a BNPP B.V.
bocsátott ki), a BNPP Csoporttal együtt, a tevékenységéhez kapcsolódó
kockázatoknak van kitéve, a következők szerint:
Kibocsátók
BNPP
Vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a Kibocsátónak azon
képességét, hogy teljesítse ezen Alaptájékoztató alapján kibocsátott
Értékpapírok szerinti kötelezettségeit, valamint (amennyiben alkalmazandó)
a Garanciavállaló azon képességét, hogy teljesítse a Garanciák szerinti
kötelezettségeit.
Alább olvashatók a BNPP üzleti tevékenységeiből eredő kockázatok főbb
típusai: Ezek mérhető kockázattal súlyozott eszközök révén, vagy ha a
kockázattal súlyozott eszközök nem fontosak, akkor más tényezők révén.
(1)

Hitelkockázat – A hitelkockázat annak a valószínűsége, hogy a
hitelfelvevő vagy a partner nem teljesíti a BNPP-vel szembeni
kötelezettségeit. A nemteljesítés, illetve nemteljesítés esetén a
kölcsön vagy adósság visszafizetésének aránya kulcsfontosságú
szempontok a hitelminőség értékelésekor. A BNPP ilyen típusú
kockázatnak kitett kockázattal súlyozott eszközei összege 2018.
december 31-én 504 milliárd euró. Az EBA javaslatával
összhangban ez a kockázattípus magában foglalja a
tőkebefektetéseket, valamint a biztosítási tevékenységeket érintő
kockázatokat.

(2)

Működési kockázat – A működési kockázat a sikertelen vagy nem
megfelelő (különösen a személyzetet és információs rendszereket
érintő) belső folyamatok vagy szándékos, véletlen vagy természetes
külső események (árvizek, tüzek, földrengések, terrortámadások
stb.) miatti veszteség kockázata. A működési kockázat magában
foglalja a csalást, az emberi erőforrással kapcsolatos kockázatokat,
a jogi és hírnévvel kapcsolatos kockázatokat, a nem
megfelelőséggel
kapcsolatos
kockázatokat,
az
adózási
kockázatokat, az információs rendszereket érintő kockázatokat, a
nem megfelelő pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos
kockázatokat (magatartási kockázat), a működési folyamatok és
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hitelezési folyamatok sikertelenségének kockázatát, modell
használatának kockázatát (modellkockázat), valamint a hírnév
kockázatkezelését érintő potenciális pénzügyi következményeket.
A BNPP ilyen típusú kockázatnak kitett kockázattal súlyozott
eszközei összege 2018. december 31-én 73 milliárd euró.
(3)

Partneri kockázat – A partneri kockázat a BNPP hitelkockázatából
ered a piaci tranzakciók, befektetések és/vagy elszámolások
vonatkozásában. A kockázat mértéke az érintett tranzakciók
potenciális jövőbeni értékére ható piaci paraméterek ingadozásától
függően az idővel változik. A BNPP ilyen típusú kockázatnak kitett
kockázattal súlyozott eszközei összege 2018. december 31-én 27
milliárd euró.

(4)

Piaci kockázat – A piaci kockázat a piaci árak vagy paraméterek
kedvezőtlen alakulása következtében bekövetkező értékromlás. A
piaci paraméterek közé tartoznak, ideértve, de nem kizárólagosan,
az árfolyamok, az értékpapírok és árucikkek árai (akár közvetlenül
jegyzettek, vagy egy összehasonlítható eszközre való hivatkozásból
származnak), a bevezetett piacokon lévő származtatott ügyletek
árai, valamint a piaci árfolyamokból levezethető referenciaértékek,
mint például kamatlábak, hitelkockázati felárak, volatilitások, és az
implikált korrelációk, vagy más hasonló paraméterek. A BNPP
ilyen típusú kockázatnak kitett kockázattal súlyozott eszközei
összege 2018. december 31-én 20 milliárd euró.

(5)

Értékpapírosítási kockázat − Az értékpapírosítás egy tranzakció
vagy megállapodás, mely révén egy kötelezettséggel vagy
kötelezettségekkel kapcsolatos hitelkockázat részekre van osztva.
Az értékpapírosítási struktúrák keretében vállalt kötelezettségek
(ideértve a származtatott ügyleteket és likviditási kereteket)
értékpapírosításnak
tekintendők.
A
legtöbb
ilyen
kötelezettségvállalás a prudenciális banki portfólióban szerepel. A
BNPP ilyen típusú kockázatnak kitett kockázattal súlyozott
eszközei összege 2018. december 31-én 7 milliárd euró.

(6)

A halasztott adókötelezettségekkel, valamint a hitelintézetekben
vagy pénzügyi intézményekben fennálló részesedésekkel
kapcsolatos kockázatok – a prudenciális tőkelevonások korlátja
alatti összegek 2018. december 31-ei számítás szerint 17 milliárd €
értékű kockázattal súlyozott eszközt eredményeznek.

(7)

Likviditási kockázat – A likviditási kockázat annak a kockázata,
hogy a BNPP nem lesz képes teljesíteni a kötelezettségeit, illetve
megszüntetni vagy ellensúlyozni a pozícióját a piaci körülmények
vagy konkrét tényezők miatt egy meghatározott időszakban és és
észszerű költségeken. Annak a kockázatát tükrözi, hogy nem képes
megbirkózni a nettó pénzkiáramlással, ideértve a biztosítékkal
kapcsolatos követelményeket, rövid vagy hosszú távon belül. A
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BNPP Csoport konkrét kockázata felmérhető a rövid távú likviditási
ráta segítségével, mely a nettó pénzkiáramlás fedezését elemzi egy
30 napos stresszidőszakban.
Általánosabban fogalmazva, a BNPP Csoport kockázatai többek között a
makrogazdasági, versenyképes, piaci és szabályozási környezet változásával,
illetve a stratégiája megvalósításával, az üzleti tevékenységeivel és
műveleteivel kapcsolatos tényezőkhöz köthető.
Kockázatok
Ez a szakasz azokat az elsődleges kockázatokat foglalja össze, amelyek a
BNPP szerint jelenleg fennállnak. Ezeket a következő kategóriákba
csoportosítjuk: a makrogazdasági környezettel kapcsolatos kockázatok, a
piaci környezettel kapcsolatos kockázatok, szabályozási kockázatok, a BNPP
stratégiájának megvalósításával kapcsolatos kockázatok, a BNPP cégének
vezetésével kapcsolatos kockázatok, a BNPP műveleteivel kapcsolatos
kockázatok.
(a)

A kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi körülmények a múltban is
hatással voltak és a jövőben is hatással lehetnek a BNPP-re és
azokra a piacokra, melyekben tevékenységet folytat.

(b)

A BNPP tevékenységeinek globális kiterjedése miatt a BNPP
sebezhető lehet bizonyos politikai, makrogazdasági vagy pénzügyi
kockázatokkal szemben azokban az országokban és régiókban,
melyekben tevékenységet folytat.

(c)

A BNPP finanszírozáshoz való hozzájutását, valamint
finanszírozási költségeit a pénzügyi válság újjáéledése, illetve a
gazdasági feltételek esetleges további romlása, leminősítések,
növekvő hitelkockázati felárak és más tényezők hátrányosan
befolyásolják.

(d)

A hosszú ideig tartó alacsony kamatok jellemezte környezet
rendszerszintű kockázatokat rejt magában, emellett ebből a
rendszerből való kilépés is kockázatokkal jár.

(e)

A kamatok jelentős változása hátrányosan érintheti a BNPP
bevételeit vagy nyereségességét.

(f)

Más pénzügyi intézmények és piaci résztvevők stabilitása és üzleti
magatartása hátrányosan érintheti a BNPP-t.

(g)

A piac fluktuációjából és volatilitásából kifolyólag a BNPP jelentős,
a kereskedelmi és befektetési tevékenységét érintő veszteségeket
szenvedhet el.

(h)

A BNPP díj és jutalék alapú ügyletekből alacsonyabb bevételekre
tehet szert a piaci válság alatt.
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(i)

A piac elhúzódó hanyatlása csökkentheti a piac likviditását, amely
miatt nehezebbé válhat az eszközök eladása, és amely jelentős
veszteségekhez is vezethet.

(j)

A BNPP-nek ügyelnie kell arra, hogy az eszközei és a
kötelezettségei egyensúlyban vannak, így elkerüli a veszteségeknek
való kitettséget.

(k)

Az elmúlt években hozott törvények és szabályozások,
különösképpen a globális pénzügyi válságra válaszul hozottak, és az
új jogalkotási javaslatok, jelentősen befolyásolhatják a BNPP-t,
valamint azt a pénzügyi és gazdasági környezetet, amelyben a
tevékenységét végzi.

(l)

A BNPP szanálási eljárás hatálya alá kerülhet.

(m)

A BNPP átfogó és változó szabályozási rendszerek hatálya alá
tartozik azon jogterületeken, amelyekben tevékenykedik.

(n)

A BNPP jelentős bírságokat és más közigazgatási és büntetőjogi
szankciókat kaphat, ha nem felel meg a vonatkozó törvényeknek és
szabályozásoknak, és veszteségei lehetnek a magánfelekkel
szembeni (vagy mással kapcsolatos) peres ügyek miatt is.

(o)

A BNPP stratégiai terveinek megvalósításával járó kockázatok.

(p)

BNPP nehézségekkel szembesülhet az általa felvásárolt vállalatok
integrációja során, és előfordulhat, hogy nem lesz képes realizálni
az általa eszközölt felvásárlásokkal kapcsolatosan tervezett
előnyöket.

(q)

A BNPP ki van téve a hitelkockázatnak és a partneri kockázatnak.

(r)

Az új céltartalékok jelentős növekedése vagy a korábban képzett
céltartalékok szintjével kapcsolatos hiány kedvezőtlenül
befolyásolhatja a BNPP működési eredményét és pénzügyi
helyzetét.

(s)

Előfordulhat, hogy a BNPP fedezeti stratégiái nem hárítják el a
veszteségeket.

(t)

A BNPP értékpapírjai, származtatott ügyletei portfóliója, és a BNPP
saját adóssága könyv szerinti értékének kiigazítása hatással lehet a
nettó jövedelmére és a saját tőkére.

(u)

A BNPP hitelminősítései romolhatnak, ami hatással lehet a
nyereségességre.

(v)

A banki és nem banki intézmények közötti intenzív verseny
hátrányos hatással lehet a BNPP jövedelmeire és nyereségességére.
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(w)

A BNPP kockázatkezelési irányelvei, eljárásai és módszerei miatt
előfordulhat, hogy a BNPP ki van téve nem azonosított vagy nem
várt kockázatoknak, melyek komoly veszteségekhez vezethetnek.

(x)

A BNPP információs rendszerét érintő zavar vagy jogellenes
behatolás jelentős ügyfél- vagy vásárlói adatvesztést okozhat,
sértheti a BNPP hírnevét és pénzügyi veszteséget okozhat.

(y)

A BNPP versenyképessége sérülhet, ha hírnevét megsértik.

BNPP B.V.
A BNPP-vel kapcsolatban fent leírt kockázatok a BNPP B.V.-t érintő fő
kockázatokat is jelentik, akár különálló szervezetként, akár a BNPP Csoport
tagjaként.
Függőségi kockázat
A BNPP B.V. egy operatív tevékenységet folytató vállalat. A BNPP B.V.
eszközei más BNPP Csoporthoz tartozó vállalatok kötelezettségeiből állnak.
A BNPP B.V. kötelezettségei teljesítésére vonatkozó képessége más BNPP
Csoporthoz tartozó vállalatok saját kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó
képességétől függ. Az általa kiadott értékpapírok vonatkozásában a BNPP
B.V. kötelezettségei teljesítésére vonatkozó képessége ilyen értékpapírokkal
kapcsolatban attól függ, hogy megkapja-e a más BNPP Csoport vállalatokkal
létrehozott, bizonyos fedezeti megállapodásokból származó kifizetéseket,
valamint a Névértéken Újracsomagolt Értékpapírok, Referencia Fedezeti
Eszközök esetében és/vagy más megállapodások esetében, mint a
visszavásárlási
megállapodások,
amennyiben
léteznek
ilyenek.
Következésképpen, a BNPP B.V. értékpapírok Tulajdonosaira, akikre
vonatkozik a BNPP által kiadott Garancia, függenek a BNPP Csoport
egységeinek azon képességétől, hogy teljesíteni tudják-e az ilyen fedezeti
megállapodásokból és a Névértéken Újracsomagolt Értékpapírokból
származó kötelezettségeiket, és a kibocsátó(k) vagy a kötelezettek a
Referencia Fedezeti Eszközök esetében ki tudják-e fizetni az ilyen
Referencia Fedezeti Eszközökből származó kötelezettségeiket, és/vagy
ügyfeleik, más megállapodásokkal kapcsolatban teljesítik-e azon
megállapodásokból származó kötelezettségeiket.
Piaci Kockázat
A BNPP B.V. ki van téve a kamatlábakból, a valutaárfolyamokból, az
árucikkekből, és a részvényjellegű termékekből származó piaci
kockázatoknak, melyek mindegyike kitettséggel rendelkezik az általános és
tényleges piaci mozgások vonatkozásában. Ezen kockázatok ugyanakkor
opciós vagy csere megállapodásokkal kerülnek fedezésre, ezért ezek a
kockázatok alapvetően mérsékeltek.
Hitelkockázat
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A BNPP B.V.-nek jelentős koncentrálódott hitelkockázata van, mivel minden
OTC szerződést anyavállalatától, és más BNPP Csoport vállalatoktól szerez.
Figyelembe véve a BNPP B.V. céljait és tevékenységét, és azt a tényt, hogy
anyavállalata az Európai Központi Bank és az Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution felügyelete alatt áll, a vezetés ezen kockázatokat
elfogadhatónak tekinti. A BNP Paribas hosszú távú kiemelt
adósságállománya a Standard & Poor (A+), és a Moody’s (Aa3) minősítését
kapta.
Likviditási Kockázat
A BNPP B.V. Jelentős likviditási kockázat kitettséggel rendelkezik. Ezen
kitettség enyhítésére a BNPP B.V. nettósítási megállapodásokat kötött
anyavállalatával és más BNPP Csoport vállalataival.
Garanciavállaló
BNPP
Lásd feljebb a BNPP esetében.

D.3

Az
Értékpapírokkal
kapcsolatos
legfőbb
kockázatok

Azon kockázatok mellett (ideértve a nemteljesítés kockázatát), melyek
érinthetik a Kibocsátó Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségei
teljesítésére vonatkozó képességét, és a Garanciavállaló Garancia szerinti
kötelezettségeit, vannak bizonyos tényezők, melyek az ezen Alaptájékoztató
alapján kibocsátott Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok értékelése
céljából lényegesek, ideértve:
Piaci Kockázatok
(i)

Az Értékpapírok (mint amilyen a Biztosított Értékpapírok)
biztosítatlan kötelezettségek;

(ii)

Az Értékpapírok melyek tőkeáttételt tartalmaznak magasabb
kockázatot hordoznak, és amikor ilyen Értékpapírokon veszteség
keletkezik, abban az esetben ezek a veszteségek magasabbak
lehetnek, mint a hasonló, nem tőkeáttételes értékpapírokon
keletkezett veszteségek;

(iii)

A Bull and Bear Certifikátokat (ETS Kifizetés 2300) kizárólag rövid
távú vagy napon belüli kereskedésre tervezték, mivel ezeket
súlyozott napi teljesítményük alapján értékelik;

(iv)

az értékpapírok kereskedési árát számos tényező befolyásolja,
ideértve, de nem korlátozva, (Mögöttes Referenciaeszközökhöz
kötött Értékpapírok tekintetében) a vonatkozó Mögöttes
Referenci(a)/(ák) ára, a visszaváltás időpontja és a volatilitás, és az
ilyen tényezők azt eredményezik, hogy az Értékpapírok kereskedési
ára a Készpénz Elszámolási Összeg vagy a Jogosultság értéke alatt
lehet;
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(v)

a Mögöttes Referenciának való kitettség sok esetben annak
eredménye, hogy a vonatkozó Kibocsátó fedezeti ügyleteket köt, és
a
Mögöttes
Referenciához
kapcsolódó
Értékpapírok
vonatkozásában a lehetséges befektetők ki vannak téve ezen
fedezeti ügyletek teljesítményének, és olyan eseményeknek, melyek
befolyásolhatják a fedezeti ügyleteket, és következésképpen ezen
események bármelyikének előfordulása befolyásolhatja az
Értékpapírok értékét;

(vi)

a Biztonságos Értékpapírok egy vagy több sorozatához kapcsolódó
biztosíték előfordulhat, hogy nem megfelelő ahhoz, hogy a
Tulajdonos hitelezési kockázatát a Kibocsátóra helyezze;

(vii)

a Névértéken Újracsomagolt Értékpapírok vonatkozásában a
Tulajdonosok kitettséggel rendelkeznek, többek között a Csere
Partner és a vonatkozó Referencia Mögöttes Eszközök kibocsátója
hitelkockázatának vonatkozásában, és a lehetséges befektetők
kitettséggel rendelkeznek ezen vállalatok teljesítményének
vonatkozásában, és a kapcsolódó fedezeti ügyletek vonatkozásában,
és következésképpen ezen események bármelyikének előfordulása
befolyásolhatja az Értékpapírok értékét;

(viii)

Léteznek bizonyos speciális Értékpapírokhoz kapcsolódó
kockázatok, amelyek a valamely feltörekvő vagy fejlődő piacról
származó Mögöttes Referenciával vannak összefüggésben
(ideértve, de nem kizárólag a politikai és gazdasági
bizonytalansággal, a kedvezőtlen kormányzati politikákkal, a
külföldi befektetések és a deviza átváltásának korlátozásával, a
deviza átváltási árfolyam változásaival, a nyilvánosságra hozatal és
a jogszabályok alacsonyabb szintjével és a jogszabályok
státuszával, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos
bizonytalansággal, a megnövekedett letéti díjakkal, az
adminisztratív akadályokkal, valamint a zavart keltő és a kiigazítási
események bekövetkezésének nagyobb esélyével összefüggő
kockázatokat). Azok az Értékpapírok, amelyekkel feltörekvő vagy
fejlődő országokban kereskednek, általában kevésbé likvidek és az
ilyen Értékpapíroknak az ára volatilisebb. Léteznek a dinamikus
értékpapírokkal kapcsolatos speciális kockázatok, amelyek
természetükből fakadóan összetettebbek, ezért ezeknek a
kockázatoknak a felmérése a vásárláskor és azt követően is sokkal
nehezebb.

Tulajdonosi Kockázatok
(ix)

az Értékpapíroknak lehet egy minimum kereskedési értéke, és
amennyiben ez így van, ha bármely Értékpapír átruházást követően
a Birtokos kevesebb Értékpapírt birtokol, mint a meghatározott
minimum kereskedési érték, az ilyen Tulajdonos nem kap engedélyt
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a maradék Értékpapírok átruházására a visszaváltást megelőzően,
amennyiben azt megelőzően nem vásárol elég kiegészítő
Értékpapírt ahhoz, hogy birtokolja a minimum kereskedési
mennyiséget;
(x)

a Készpénz Elszámolási Összeg a Tulajdonos végrehajtásra adott
utasítása, és a Készpénz Elszámolási Összeg meghatározása között
eltelt idő alatti változása csökkentheti a Készpénz Elszámolási
Összeget.

(xi)

a Tulajdonosok ülésein hozott többségi rendelkezések minden
Tulajdonosra kötelező érvényűek;

(xii)

bizonyos esetekben az Értékpapír tulajdonosok a befektetésük egész
összegét elveszíthetik.

A Kibocsátó/Garanciavállaló Kockázatai
(xiii)

amennyiben a Végleges Feltételekben feltüntetésre került, a
Kibocsátó megváltoztathatja az Érékpapírok elszámolását;

(xiv)

A Nyílt Végű Certifikátoknak és az OET Certifikátoknak nincs
semmiféle előre meghatározott lejárata, ezek a vonatkozó Kibocsátó
által meghatározott bármely napon visszaválthatók, és az ilyen Nyílt
Végű Certifikátokba és az OET Certifikátokba történő befektetés
kiegészítő kockázatot hordoz egyéb certifikátokkal összehasonlítva,
annak okán, hogy a visszaváltás időpontját nem a befektető
határozza meg;

(xv)

a minősítés egy hitelminősítő intézet általi csökkentése, amennyiben
előfordul ilyen, a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló (amennyiben
van ilyen) fennálló értékpapír tartozása következtében
eredményezheti az Értékpapírok kereskedési értékének
csökkenését;

(xvi)

bizonyos fokú érdekütközés léphet fel (lásd a lenti E.4.elemet);

(xvii)

bizonyos esetekben (ideértve többek között a deviza átváltásának
korlátozásai és/vagy az átruházás korlátozásának eredményeképp)
előfordulhat, hogy az Értékpapírokat illetően a Kibocsátó nem tudja
a kifizetést a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott
Elszámolási Pénznemben teljesíteni. Ilyen esetekben a tőke és/vagy
a kamat kifizetése a vártnál eltérő időpontban és USD-ben történhet,
és az ilyen Értékpapírok piaci ára ingadozhat;

Jogi Kockázatok
(xviii)

az elszámolás elhalasztható egy Elszámolást Zavaró Esemény
előfordulását vagy meglétét követően, és ezen körülmények között
a Kibocsátó a Jogok átadása ellenében fizetheti a Zavaró Készpénz-
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kiegyenlítési Árat (ami lehet kevesebb, mint a Jog méltányos piaci
értéke).
(xix)

további zavaró esemény előfordulása, vagy további lehetséges zavar
az Értékpapírok kiigazítását, idő előtti visszaváltását
eredményezheti, vagy a tervezett visszaváltáskor kifizetésre kerülő
összeg eltérhet a tervezett visszaváltáskor várt kifizetésre kerülő
összegtől, és ebből következően egy további zavaró esemény
és/vagy lehetséges további zavaró esemény ellenkező hatást válthat
ki az Értékpapírok értékének vagy likviditásának vonatkozásában;

(xx)

bizonyos körülmények között az elszámolás elhalasztásra kerül,
vagy a fizetés USD-ben történik, amennyiben a meghatározott
Elszámolási Pénznem a vonatkozó Végső Feltételekben nem
szabadon átváltható, konvertálható vagy átadható.

(xxi)

Az értékpapírok vonatkozásában bizonyos adók, és költségek
kifizetésre kerülnek;

(xxii)

az Értékpapírok jogellenesség vagy megvalósíthatatlanság esetén
visszaváltásra kerülhetnek, és az ilyen visszaváltás azt
eredményezheti, hogy a befektető nem realizál hozamot az ilyen
Értékpapírokon;

(xxiii)

az Alaptájékoztató dátuma után kiadott bármely bírósági határozat
vagy a közigazgatási gyakorlatban bekövetkezett változás, vagy az
angol vagy a francia törvényekben bekövetkezett változás, adott
esetben, lényegesen hátrányosan befolyásolhatja bármely érintett
Értékpapír értékét;

(xxiv)

Bizonyos körülmények között az Értékpapírokra vonatkozó ajánlati
időszak elején, de még a kibocsátási nap előtt bizonyos specifikus
információ (konkrétan az állandó kamatláb, a minimális kamatláb
és/vagy a maximálisan fizetendő kamatláb, Minimum Prémium
Összeg és/vagy Maximum Prémium Összeg, a fizetendő lebegő
kamatlábra alkalmazandó marzs, a kamatra vagy a végső kifizetésre
alkalmazandó áttétel, a végső kifizetésre alkalmazandó feltőkésítés
(Autocall értékpapírok, Autocall One Touch értékpapírok vagy
Autocall Standard értékpapírok esetén), a végső kifizetés FR
kamatláb komponense (amely a Fizetési feltételekben ismertetett
bizonyos feltételek teljesülésétől függően kerül kifizetésre), (olyan
Értékpapírok esetében, amelyek tartalmaznak Snowball Digital
Kamatszelvényt, Digital Kamatszelvényt, Accrual Digital
Kamatszelvényt, SPS Változtatható Összegű Kamatszelvényt,
Rögzített SP Kamatszelvényt) a kamatszelvény kamatlábának a
kamatláb komponense, egy végső kifizetés vagy a kamatszelvény
kamatláb határ komponensének az értéke, a használt AER kilépési
ráta Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás esetén, a végső
kifizetés Bónusz Kamatszelvény komponense (Egyszerű Digitális
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Értékpapírok (Vanilla Digital Securities) esetén), a végső kifizetés
Felső Határ Százalék komponense (Certi plusz esetén: Általános
Értékpapírok, Certi plusz Általános „Knock-in” Értékpapírok, és
Certi plusz: Általános „Knock-out” Értékpapírok), a kamatszelvény
kamatláb vagy a végső kifizetés bármely Állandó Százalék (legyen
az akár Állandó Százalék, Állandó Százalék 1, Állandó Százalék 2,
Állandó Százalék 3, vagy Állandó Százalék 4) komponense (amely
a Fizetési feltételekben ismertetett bizonyos feltételek teljesülésétől
függően kerül kifizetésre), a kifizetés vagy kamatszelvény
Küszöbszázalék komponense, és/vagy a Knock-in szint és/vagy
Knock-out szint, amely annak felmérésére szolgál, hogy adott
esetben Knock-in eseményről vagy Knock-out eseményről van-e
szó) lehet, hogy nem ismert, de a Végleges Feltételek meg fognak
határozni egy minimum és/vagy maximum árat, kamatlábat,
alkalmazandó szintet vagy kamatot, vagy adott esetben egy
indikatív tartományt.
Ilyen körülmények között a leendő
befektetőknek dönteniük kell, hogy az alkalmazandó Végleges
Feltételekben meghatározott minimum és/vagy maximum ár,
kamatláb, alkalmazandó szint vagy kamat, vagy adott esetben egy
indikatív tartomány alapján megvásárolják-e a számukra felajánlott
Értékpapírokat, mielőtt még közzé lenne téve az Értékpapírokra
alkalmazandó tényleges kamatláb, minimális kamatláb, maximális
kamatláb, Minimum Prémium Összeg, Maximum Prémium Összeg,
marzs, áttétel, feltőkésítés, FR kamatláb, AER kilépési ráta, Bónusz
Kamatszelvény, Felső Határ Százalék, bármely Állandó Százalék,
Küszöbszázalék, Knock-in szint és/vagy Knock-out szint, ahogy
alkalmazandó. Az értesítés a tényleges árról, kamatlábról, az
alkalmazandó szintről vagy kamatról ugyanúgy kerül közzétételre,
mint a Végleges Feltételek.
Másodlagos Piaci Kockázatok
(xxv)

az egyetlen eszköz, amelyen keresztül a Tulajdonos a Visszaváltás
Napja előtt realizálhatja az Értékpapír értéket, ha piaci áron
értékesíti egy elérhető másodlagos piacon, és elképzelhető, hogy az
Értékpapíroknak nincs másodlagos piaca (ami azt jelenti, hogy a
befektetőnek várnia kell az Értékpapírok visszaváltásáig, hogy
magasabb értéket realizáljon az Értékpapír kereskedési értékénél).

(xxvi)

elképzelhető, hogy nem alakul ki aktív másodlagos piac, vagy nem
lesz likvid, és ez kedvezőtlenül befolyásolja azt az értéket, amelyen
a befektető értékesítheti Értékpapírjait (a befektetők elveszthetik
befektetésük értékének egy részét vagy egészét); és bizonyos
Értékpapír-kibocsátások alkalmakor a BNP Paribas Arbitrage
S.N.C.nek árjegyzőként kell eljárnia.

(xxvii) Ilyen esetekben a BNP Paribas Arbitrage S.N.C. a normális piaci
körülményeknek megfelelően igyekezni fog fenntartani egy
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másodlagos piacot az Értékpapírok élettartama alatt, és a piacon
vételi és eladási árat fog biztosítani. Ilyen esetekben a BNP Paribas
Arbitrage S.N.C. a normális piaci körülményeknek megfelelően
igyekezni fog fenntartani egy másodlagos piacot az Értékpapírok
élettartama alatt, és a piacon vételi és eladási árat fog biztosítani. Az
eladási és vételi ár közötti spread változhat az Értékpapírok
élettartama alatt. Azonban bizonyos időszakokban nehéz,
célszerűtlen vagy lehetetlen lehet a BNP Paribas Arbitrage S.N.C.nek vételi és eladási árfolyamot jegyezni, így az ilyen időszakokban
nehéz, célszerűtlen vagy lehetetlen lehet Értékpapírokat venni vagy
eladni. Ezt okozhatják például kedvezőtlen piaci körülmények,
ingadozó árak vagy nagy áringadozások, egy nagy piac bezárása,
korlátozása vagy technikai problémái, mint például az informatikai
rendszer meghibásodása vagy hálózati üzemzavar.
A Mögöttes Referencia Eszköz(ökk)el kapcsolatos kockázatok
Továbbá, léteznek olyan Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok, amelyek
valamely Mögöttes Referenciával vannak összefüggésben (ideértve a Hibrid
Értékpapírokat) és az ilyen Értékpapírokba való befektetés olyan jelentős
kockázatokat hordoz magában, amely egy hagyományos hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír esetében nem áll fenn. A Mögöttes Referenciához
kapcsolódó kockázatok közé tartozik:
(xxviii) Index Értékpapírok esetén a kitettség egy vagy több indexnek,
kiigazítási eseménynek és piaci zavarnak, vagy egy tőzsde nyitás
elmaradásának, melyeknek káros hatása lehet az Értékpapírok
értékére és likviditására;
(xxix)

Részvény Értékpapírok esetén a kitettség egy vagy több
részvénynek (ideértve azokat a részvényeket, melyek össze vannak
kapcsolva, és egy egységként lehet velük kereskedni
(„Összekapcsolt részvények”)), a közvetlen tőkebefektetésekhez
hasonló piaci kockázatoknak, a globális letéti igazolásnak („GDR”)
vagy az amerikai letéti igazolásnak („ADR”), a lehetséges kiigazító
eseményeknek vagy a rendkívüli eseményeknek, melyek hatással
vannak a részvényekre, és a piaci zavaroknak vagy egy tőzsde nyitás
elmaradásának, melyeknek káros hatása lehet az Értékpapírok
értékére és likviditására;

(xxx)

Árucikk Értékpapírok esetén a kitettség egy vagy több árucikkel
és/vagy árucikk indexel szemben, a közvetlen tőkebefektetésekhez
hasonló piaci kockázatoknak, a piaci zavaroknak és kiigazító
eseményeknek, melyeknek káros hatása lehet az Értékpapírok
értékére és likviditására, az árucikk index végleges szintjének
meghatározásában mutatkozó késedelemnek, ami a Készpénz
Elszámolási Összeg kifizetésének késedelmét eredményezheti;
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(xxxi)

ETI Értékpapírok esetén a kitettség egy vagy több tőzsdén
kereskedett alapban, tőzsdei jegyzésben, tőzsdén kereskedett
árucikkekben vagy más tőzsdén kereskedett termékekben (minden
egyes „tőzsdén kereskedett eszköz”, „ETI”) lévő érdekeltségekkel
szemben, a tőzsdén kereskedett eszközökbe való közvetlen
beruházáshoz hasonló piaci kockázatoknak, annak, hogy az ETI
Értékpapírokra fizetendő összeg kevesebb lehet, és bizonyos
körülmények között jelentős mértékben kevesebb lehet, mint a
vonatkozó ETI(k) közvetlen befektetéssel elérhető hozama, a
lehetséges
kiigazítási
eseményeknek,
vagy
rendkívüli
eseményeknek, melyek befolyásolják a tőzsdén kereskedett
eszközöket, és a piaci zavaroknak, vagy egy tőzsde nyitás
elmaradásának, melyeknek káros hatása lehet az Értékpapírok
értékére és likviditására;

(xxxii) Inflációs Index Értékpapírok esetén az inflációs indexnek és
kiigazításainak való kitettség;
(xxxiii) Deviza Értékpapírok esetén kitettség a devizával szemben, a
közvetlen deviza befektetéshez hasonló piaci kockázatokkal, és a
piaci zavarokkal szemben;
(xxxiv) Alapokkal kapcsolatos Értékpapírok esetén kitettség az alapban
lévő részvényekkel, jegyekkel vagy az indexével szemben, a
közvetlen alapokba való befektetéshez hasonló kockázatoknak,
annak, hogy az Alapokkal kapcsolatos Értékpapírokra fizetendő
összeg kevesebb lehet, mint a vonatkozó Alap(ok) vagy Alap
Index(ek) közvetlen befektetéssel elérhető hozama, a rendkívüli,
alapokkal kapcsolatos eseményeknek, melyeknek káros hatása lehet
az Értékpapírok értékére és likviditására;
(xxxv) Határidős Értékpapírok esetén a kitettség egy határidős szerződéssel
szemben, a közvetlen határidős szerződésekbe való befektetéshez
hasonló piaci kockázatoknak, piaci eseményeknek vagy egy tőzsde
nyitásának elmaradásának, melynek káros hatása lehet az
Értékpapírok értékére és likviditására;
(xxxvi) Hitelfedezeti Értékpapírok esetén kitettség egy vagy több referencia
vállalat hitelével szemben;
(xxxvii) Mögöttes Árfolyam Értékpapírok esetén kitettség a mögöttes kamat
vagy CMS rátával szemben;
(xxxviii) Elsőbbségi Részvény Certifikát esetén kitettség az elsőbbségi
részvénnyel és az elsőbbségi részvény kibocsátójával szemben, a
befektetői kockázattal, melynek következtében a befektetés egésze
vagy egy része elveszhet amennyiben az elsőbbségi részvény értéke
nem a feltételezett irányban mozog, annak, hogy az Elsőbbségi
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Részvény Certifikátot bizonyos körülmények között korábban
beválthatják;
(xxxix) Hitelviszonyt megtestesítő Értékpapírok esetén kitettség a
hiteleszközzel szemben, a közvetlen hiteleszközbe való
befektetéshez hasonló piaci kockázatoknak, és a piaci zavaroknak;
(xl)

Hitelviszonyt megtestesítő azon Értékpapírok, Index Értékpapírok,
Deviza Értékpapírok vonatkozásában, melyek esetében Határidő Ár
Értékelés van érvényben, kitettség a határidős és index szerződéssel
szemben, mely egy szintetikus adósságeszközhöz (Hitelviszonyt
megtestesítő Értékpapírok esetén), egy indexhez (Index
Értékpapírok esetén), egy árfolyamhoz (Deviza Értékpapírok
esetén) kapcsolódik, az ilyen határidős vagy index szerződésekbe
való közvetlen befektetéshez hasonló piaci kockázatoknak, és piaci
zavaroknak; és

(xli)

annak, hogy a vonatkozó Végleges Feltételek eltérő
rendelkezésének hiányában a Kibocsátó nem nyújt kibocsátás utáni
információt a Mögöttes Referenciával kapcsolatban.

Bizonyos típusú termékekhez kapcsolódó kockázatok
(a)

A következő kockázatok az ETS termékekhez kapcsolódnak
(i)

Tőkegaranciával Ellátott Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét
elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes Eszköz(ök)
teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a kiütési pont (knockout) és/vagy az automatikus korai visszaváltási funkciók
alkalmazásra kerülnek-e.
(ii)

Hozam Fokozó Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy az emelkedő
kamatok elleni védelem (cap), a kiütési pont (knock-out) és/vagy az
automatikus korai visszaváltási funkciók alkalmazásra kerülnek-e.
(iii)

Részvételi Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a belépési
pont (knock-in), a kiütési pont (knock-out) és/vagy az automatikus
korai visszaváltási funkciók alkalmazásra kerülnek-e.
(iv)

Tőkeáttételes Termékek
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A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a belépési
pont (knock-in), a kiütési pont (knock-out) és/vagy az automatikus
korai visszaváltási funkciók alkalmazásra kerülnek-e. Továbbá, a
megtérülés más piaci tényezők függvénye is lehet, mint a
kamatlábak, a Mögöttes Referenci(a)/(ák) implikált volatilitása, és
a visszaváltásig hátralévő idő. A tőkeáttétel Értékpapírokra
gyakorolt hatása lehet pozitív vagy negatív.
(v)

Állandó Tőkeáttételes Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) napi teljesítményétől, és a korai visszaváltási funkció
mőködésétől függ. Az Állandó Tőkeáttételes Termékek általában
rövidtávú, napon belüli vagy néhány napos befektetésre alkalmasak.
A hosszabb ideig megtartott beruhásásokra hatással lehetnek a
volatilis piaci körülmények, melyeknek negatív hatása lehet a
Mögöttes Referenci(a)/(ák) piaci teljesítményére.
(b)

A következő kockázatok az SPS termékekhez kapcsolódnak
(i)

Állandó Százalék Termékek

A befektetők rögzített hozamot kapnak az Értékpapírokra. Ez a
kifizetés legalább egy egyéb kifizetéssel összefüggésben
használható, mely részleges vagy teljes tőkevédelmet nyújt.
(ii)

Fordított Átváltoztatható Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a belépési
pont (knock-in) esemény történik-e.
(iii)

Vanilla Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a kiütési pont
(knock-out) vagy belépési pont (knock-in) funkciók alkalmazásra
kerülnek-e.
(iv)

Ázsia Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, mely egy átlagolásos módszerrel
kerül meghatározásra. A hozam attól is függ, hogy a különleges
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funkciók, mint az emelkedő kamatok elleni védelem (cap), az alsó
korlát érték (floor) vagy a nyereségvédelem (lock-in) alkalmazásra
kerülnek-e.
(v)

Automatikusan Lehívható Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a kiütési pont
(knock-out) vagy belépési pont (knock-in) funkciók alkalmazásra
kerülnek-e. Az Automatikusan Lehívható Termékek automatikus
korai visszafizetésre vonatkozó mechanizmusokat tartamaznak. Az
alkalmazandó képlet függvényében, amennyiben egy korai
visszafizetésre vonatkozó esemény történik, a befektetők
befektetéseik részleges elvesztésének lehetnek kitéve.
(vi)

Indexálás termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a belépési
pont (knock-in), a kiütési pont (knock-out) és/vagy az automatikus
korai visszaváltási funkciók alkalmazásra kerülnek-e. Az
alkalmazandó képlet függvényében, amennyiben egy korai
visszafizetésre vonatkozó esemény történik, a befektetők
befektetéseik részleges elvesztésének lehetnek kitéve.
(vii)

Ratchet Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama függ a Mögöttes
Referenci(a)/(ák) teljesítményétől, és egy adott képlet (melyek
lehetnek emelkedő kamatok elleni védelemmel ellátva és/vagy
minimalizálva), kerül a hozam összege meghatározásra.
(viii)

Összeg Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama függ a Mögöttes
Referenci(a)/(ák) teljesítményétől, és a különböző kifizetésre
vonatkozó képletek felhasználásával meghatározott hozamok
súlyozott összege alapján számítják.
(ix)

Opció Max Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama függ a Mögöttes
Referenci(a)/(ák) teljesítményétől, és a különböző kifizetésre
vonatkozó képletek felhasználásával meghatározott maximum
hozam alapján számítják.
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(x)

Stellar Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét
elvesztik. Az Értékpapírok hozama függ a kosárba gyűjtött
Mögöttes Referenci(a)/(ák) teljesítményétől, és a kosárban lévő
egyes Mögöttes Referenciák átlagos hozama alapján számítják
(melyek lehetnek emelkedő kamatok elleni védelemmel ellátva
és/vagy minimalizálva).
(xi)

Vezető Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét
elvesztik. Az Értékpapírok hozama a kosárba gyűjtött Mögöttes
Referenci(a)/(ák) teljesítményétől függ. A hozamot a kosár átlagos
hozamára való hivatkozással határozzák meg, ahol az egy vagy több
legjobban teljesítő Mögöttes Referenci(a)/(ák) teljesítménye
meghatározott szinten kerül rögzítésre.
(c)

A következő kockázatok az FI termékekhez kapcsolódnak
(i)

Vanilla Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a kiütési pont
(knock-out) vagy belépési pont (knock-in) funkciók alkalmazásra
kerülnek-e.
(ii)

Digitális Termékek

A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét,
vagy az egészet elvesztik. Az Értékpapírok megtérülése rögzített
vagy változó, és a Mögöttes Referenci(a)/(ák) teljesítményétől függ.
Számos mechanizmuson alapulhat a hozam számítás (számításba
véve az alsó, vagy a felső határ által támasztott feltételeket- a
megkötési, vagy a felmondási jellemzőket).
(iii)

Inflációs Termékek

Az inflációs termékek tőkevédelemmel vannak ellátva. Az
Értékpapírok megtérülése a Mögöttes Referenci(a)/(ák)
teljesítményétől függ.
Az Alaptájékoztató „Kockázok” című részében kifejtett további, az
Értékpapírok kibocsátására vonatkozó releváns kockázatokat foglalhatja
össze az érintett kibocsátásra vonatkozó összefoglaló, amely az
alkalmazandó Végleges Feltételek mellékleteként kerül csatolásra.
D.6

Kockázati
figyelmeztetés

Lásd a fenti D.3 Elemet.
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A Kibocsátó fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben a Kibocsátó nem
képes vagy nem hajlandó az Értékpapíroknak a visszafizetés
esedékességekor történő visszafizetésére, a befektető befektetésének egészét
vagy egy részét elveszítheti. Ha az Értékpapírokat garancia biztosítja, és a
Garanciavállaló nem képes vagy nem hajlandó a Garancia szerinti
kötelezettségeinek a teljesítésére azok esedékességekor, a befektető
befektetésének egészét vagy egy részét elveszítheti. Ezen felül, amennyiben
az Értékpapírok egy Mögöttes Referenciához kapcsolódnak, ezeknek az
Értékpapíroknak a feltételeiből adódóan a befektetők befektetéseik egészét
vagy egy részt elveszíthetik.
Section E – Forgalomba hozatal:
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E.2b

A forgalomba hozatal
okai és a bevételek
felhasználása

Értékpapírok esetében (melyek nem a BNPP B.V. által kibocsátott
Névértéken Újracsomagolt Értékpapírok:
Az Értékpapírok kibocsátásából befolyó nettó bevétel a Kibocsátó általános
célú pénzalapjának részét fogja képezni. Ezen bevételek szolgálhatnak
opciókkal, tőzsdei származtatott ügyletekkel vagy egyéb fedezeti típusú
eszközökkel kapcsolatos pozíciók fenntartására.
A BNPP B.V. által kibocsátott Névértéken Újracsomagolt Értékpapírok
esetében:
Az Értékpapírok kibocsátásából befolyó nettó bevételt a BNPP B.V. Csere
megállapodások vagy más fedezeti eszközöt kötésére és/vagy az ezekből
származó kifizetésekre használja fel.

E.3

Forgalomba hozatal
feltételei

Az Alaptájékoztató keretében az Értékpapírok Nem Mentesített Forgalomba
Hozatalára az alábbi országokban kerülhet sor: Belgium, Dánia, Finnország,
Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország,
Csehország, és az Egyesült Királyság.
Az egyes Értékpapírok forgalomba hozatalainak feltételei kibocsátáskor egy
a Kibocsátó és az adott Szervezők közötti külön megállapodásban kerülnek
meghatározásra továbbá ezen feltételek a vonatkozó Végső Feltételekben is
feltüntetésre kerülnek. Amennyiben az Értékpapírokba befektető vagy
befektetni kívánó személy az Értékpapírokat egy Felhatalmazott
Forgalmazótól Nem Mentesített Forgalomba Hozatal során szerzi meg vagy
kívánja megszerezni, az Értékpapírok ily módon történő értékesítésének
feltételeit az adott Felhatalmazott Forgalmazó és az értékpapírokba befektető
vagy befektetni kívánó személy közötti – egyebek mellett az értékpapírok
értékesítési árára, allokációjára illetve elszámolására is kiterjedő – külön
megállapodás fogja tartalmazni.
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E.4

A kibocsátásban /
forgalomba hozatalban
részt vevő természetes
és jogi személyek
érdekeltségei

Az érintett Szervezők ezen Alaptájékoztató alapján történő bármely
Értékpapír kibocsátás után díjazásban részesülhetnek. Az adott Szervezők
bármelyike illetve a Szervezők kapcsolt vállalkozásai, rendes üzleti
tevékenységeik keretében jelenleg vagy a jövőre nézve tekintettel is
végezhetnek befektetési bankári és/vagy kereskedelmi banki tevékenységet
továbbá egyéb szolgáltatásokat is nyújthatnak a Kibocsátó, a Garanciavállaló
(amennyiben van ilyen) és ezek kapcsolt vállalkozásai részére.
A BNP Csoport tagjai (ideértve a Kibocsátókat és a Garanciavállalót is) és
Kapcsolt Vállalkozásai az Értékpapírok vonatkozásában különböző
feladatokat - ideértve az Értékpapír Kibocsátói, az Értékpapírok
vonatkozásában Számítást Végző Ügynöki, Referencia-kamatlábat vagy
Mögöttes Referencia-kamatlábat Számító Ügynöki, a Mögöttes
Referenciá(kk)al kapcsolatos kibocsátói, szponzori, Számítást Végző
Ügynöki feladatokat is - láthatnak el, és a Mögöttes Referenciákhoz, illetve
a Mögöttes Referenciákon alapuló vagy ahhoz tartozó egyéb eszközökhöz és
származtatott termékekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet (a
fedezeti típusú ügyleteket is ideértve) is végezhetnek amely feladatok ellátása
érdekellentéteket eredményezhet.
Előfordulhat, hogy a Számítást Végző Ügynök, a Biztosítékokkal
kapcsolatos Számítást Végző Ügynök, a Referencia-kamatlábat vagy
Mögöttes Referencia-kamatlábat Számító Ügynök egyben az adott Kibocsátó
vagy Garanciavállaló (amennyiben van ilyen) Kapcsolt Vállalkozása (vagy
egyben a Kibocsátó vagy az adott Garanciavállaló (amennyiben van ilyen)),
és ennélfogva a Számítást Végző Ügynök, a Biztosítékokkal kapcsolatos
Számítást Végző Ügynök, a Referencia-kamatlábat vagy Mögöttes
Referencia-kamatlábat Számító Ügynök és az Értékpapírok tulajdonosai
között potenciális érdekellentét állhat fenn.
A Kibocsátók, a Garanciavállaló, és Kapcsolt Vállalkozásaik egyéb
származtatott eszközöket is kibocsáthatnak a Mögöttes Referencia
tekintetében továbbá az adott Értékpapír kibocsátáshoz kapcsolódó
részvények vagy egyéb értékpapírok jövőbeni forgalomba hozatalánál
jegyzési garanciavállalóként járhatnak el vagy olyan cégek pénzügyi
tanácsadóiként lehetnek amelyek részvényei vagy más értékpapírjai
szerepelnek egy adott értékpapírkosárban vagy ezen cégek kereskedelmi
bankjaként is eljárhatnak.
Az ETI Értékpapírok és Alapokkal kapcsolatos Értékpapírok tekintetében az
érintett Kibocsátó, illetve ennek egy vagy több Kapcsolt Vállalkozása adott
esetben időről időre ügyleteket köthet az érintett ETI-vel, Alappal vagy azon
cégekkel amelyekbe az ETI vagy Alap befektetést eszközölt és ezen
szolgáltatásai ellátásáért díjazásban részesülhet. Ezen üzleti tevékenység
érdekellentéteket eredményezhet.
A Számítást Végző Ügynöki szolgáltatásaikon túlmenően és az Elsőbbségi
Részvényhez Kapcsolt Értékpapírok tekintetében a BNP Paribas Arbitrage
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S.N.C. vagy annak bármely Kapcsolt Vállalkozása további illetve alternatív
feladatokat is elláthatnak az Elsőbbségi Részvények Kibocsátója vagy
bármely egyéb elsőbbségi részvény sorozat vonatkozásában valamint
szerződést köthetnek az Elsőbbségi Részvények Kibocsátójával
továbbá/vagy ügyleteket köthetnek az Elsőbbségi Részvények Kibocsátója,
az elsőbbségi részvények vagy a mögöttes referencia eszközök
bármelyikének vonatkozásában. Ennek eredményeképpen a BNP Paribas
Arbitrage S.N.C. vonatkozásában érdekellentét állhat fenn az Elsőbbségi
Részvények Számítását Végző Ügynökként vállalt kötelezettségei és a saját
maga és/vagy kapcsolt vállalkozásainak egyéb feladatai alapján fennálló
érdekek között.

E.7

A Kibocsátó által a
befektetőre terhelt
költségek

A Kibocsátó az Alaptájékoztató alapján történő Értékpapír kibocsátások
költségeit előre láthatóan a jövőben nem fogja a befektetőkre terhelni.
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