ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók “Elemek”-nek nevezett tájékoztatási követelményekből épülnek fel, amelyek közlését a
módosított 809/2004 EU Bizottsági Rendelet XXII. Melléklete írja elő. Az A – E Részekben (A.1 – E.7) az Elemek
sorszámozottak.
A jelen összefoglaló az ezen fajtájú értékpapírokkal és Kibocsátóval kapcsolatos összefoglalóba 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 akkor sem adható meg, ha az adott Elem
összefoglalóba történő beillesztése – az értékpapírok és a Kibocsátó fajtájára tekintettel – egyébként szükséges
lenne. Ebben az esetben az összefoglaló az adott Elem rövid bemutatását tartalmazza, valamint egy utalást arra
hogy az Elem „Nem Alkalmazandó”.
[Amennyiben egyazon Végleges Feltételek alapján több Sorozat kibocsátására vagy forgalomba hozatalára
egyidejűleg kerül sor, a Sorozatok tekintetében alkalmazandó eltérő elemek egy táblázatban csoportosíthatóak (a
1
Kibocsátás Specifikus Táblázat).]
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A Rész – Bevezetés és figyelmeztetések
A.1

60T

Figyelmeztetés

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő.
A Kötvényekre vonatkozó befektetői döntést csak az Alaptájékoztató
egészét figyelembe véve lehet meghozni.
Ha az Alaptájékoztatóban és az alkalmazandó Végleges Feltételekben
foglalt információkkal kapcsolatosan keresetindításra kerül sor,
előfordulhat, hogy az érintett Tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a
felperes befektetőnek kell viselnie az Alaptájékoztató fordítási költségeit
a bírósági eljárás megindítását megelőzően.
Csak a jelen összefoglalót – ideértve annak bármilyen fordítását is –
készítő személyeket és kizárólag abban az esetben terheli polgári jogi
felelősség ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nincs
összhangban a jelen Alaptájékoztató egyéb részeivel vagy amennyiben
az összefoglaló, a jelen Alaptájékoztató egyéb részeivel összeolvasva
sem tartalmazza a befektetők Kötvényekre vonatkozó befektetési
döntését elősegítő kiemelt információkat.
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A.2

Az
Alaptájékoztató
felhasználásával
kapcsolatos
hozzájárulás
60T

[Nem alkalmazandó – A Kötvények Európai Gazdasági Térségen belül
történő Nyilvános Forgalomba Hozatalára nem kerül sor.]
[A Kibocsátó az alábbi feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen
Alaptájékoztatót a Kötvények olyan tovább-értékesítéseivel vagy
forgalomba hozatalaival kapcsolatban használják fel, amely továbbértékesítésekhez vagy forgalomba hozatalokhoz a Tájékoztató Irányelv
alapján tájékoztató nyilvánosságra hozatala lenne szükséges (Nem
Mentesített Forgalomba Hozatal):
- a hozzájárulás csak a [dátum beillesztendő]-tól [dátum beillesztendő]ig tartó forgalomba hozatali időszak (Forgalomba Hozatali Időszak)
alatt érvényes;
- a Kibocsátó által az Alaptájékoztatónak a Nem Mentesített Forgalomba
Hozatal céljából történő felhasználásával kapcsolatosan adott
hozzájárulása [a [név és cím beillesztendő] (a Kezdeti Felhatalmazott
Forgalmazó(k)) és – amennyiben [az alkalmazandó Végleges
Feltételek kelte beillesztendő] követően a Kibocsátó további pénzügyi

1

Kibocsátás specifikus tájékoztató esetén törlendő.

közvetítőket bíz meg és ezen közvetítők adatait a honlapján
(http://prospectus.socgen.com) közzéteszi – valamennyi pénzügyi
közvetítő, akinek az adatai ily módon közzétételre kerültek a (További
Felhatalmazott Forgalmazó) részére adott egyedi hozzájárulásnak
(Egyedi Hozzájárulás) tekintendő] [és] [bármely azon pénzügyi
közvetítő (az Általános Felhatalmazott Forgalmazó) részére adott
általános hozzájárulásnak (Általános Hozzájárulás) tekintendő amely
pénzügyi közvetítő a honlapján nyilatkozik arról hogy a Kötvények Nem
Mentesített Forgalomba Hozatalát a Kibocsátó Általános Hozzájárulása
alapján végzi; az Általános Felhatalmazott Forgalmazó ezen
nyilatkozata alapján egyben kötelezettséget vállal az alábbi
követelményeknek történő megfelelésre:
(a)

a pénzügyi közvetítő a mindenkor alkalmazandó jogszabályokés
iránymutatások (ideértve a módosított Pénzügyi Eszközök
Piacaival kapcsolatos Irányelv (2004/39/EC Irányelv) átültetését
célzó mindenkor alkalmazandó jogszabályokat (, valamint az
adott hatóságnak a Kötvények Nyilvános Forgalomba Hozatallal
Érintett Országban történő Nem Mentesített Forgalomba
Hozatalára vonatkozó iránymutatásait is) (a Szabályok) alapján
és azoknak megfelelően jár el és biztosítja (i) a Kötvényekkel
kapcsolatos bármely személy által adott bármely befektetési
tanácsadás megfelelőségét, (ii) a lehetséges befektetők
számára a Kötvényekbe történő befektetésüket megelőzően
adott tájékoztatás – ideértve az Általánosan Felhatalmazott
Forgalmazó által a Kötvények forgalomba hozatala során kapott
vagy fizetett kiadások (és bárminemű jutalék vagy juttatás)
összegeire vonatkozó tájékoztatást is – teljességét és
érthetőségét;

(b)

a pénzügyi közvetítő betartja a Nyilvános Forgalomba Hozatallal
Érintett Országgal kapcsolatos jegyzési, értékesítési és
átruházási korlátozásokat, mintha az a Nyilvános Forgalomba
Hozatallal Érintett Országban Forgalmazóként járna el;

(c)

a pénzügyi közvetítő gondoskodik arról, hogy a Kötvények
forgalomba hozatala vagy értékesítése során az Általa kapott
vagy fizetett bármely díj (vagy bármely egyéb jutalék vagy
egyéb juttatás) vagy árengedmény nem ellentétes a
Szabályokkal és a befektetők vagy leendő befektetők számára a
Kötvényekbe történő befektetésüket megelőzően teljes
mértékben és egyértelműen közzétételre kerül, valamint arról,
hogy ezen díj vagy árengedmény tekintetében a Szabályok által
megkövetelt mértékben további tájékoztatást fog nyújtani.

(d)

a pénzügyi közvetítő betartja a pénzmosás, korrupció és
vesztegetés megelőzésével és az ügyfelek azonosításával
kapcsolatos szabályokat (ideértve különösen, hogy ezen
szabályoknak történő megfelelés érdekében megtesz minden
olyan lépést amely a leendő befektetők személyazonosságának
a Kötvényekbe történő első befektetésüket megelőző
megállapításához és dokumentálásához szükséges), és
visszautasítja az adott befektető Kötvény vásárlási kérelmét
amennyiben azzal kapcsolatosan a forrásul szolgáló pénzek
eredetét illetően bármely gyanúja merülne fel és legalább az
alkalmazandó Szabályokban foglaltak szerinti időtartamig

megőrzi
a
befektetők
azonosításával
kapcsolatos
dokumentumokat, továbbá felszólítás esetén köteles a fenti
dokumentumokat az adott Kibocsátó és/vagy az adott
Forgalmazó vagy közvetlenül az adott Kibocsátó és/vagy az
adott Forgalmazó felett joghatósággal rendelkező hatóságok
számára kiadni annak céljából, hogy az adott Kibocsátó és/vagy
az adott Forgalmazó a rá alkalmazandó pénzmosás, korrupció
és vesztegetés megelőzésével és az ügyfelek azonosításával
kapcsolatos szabályoknak meg tudjon felelni;
(e)

a pénzügyi közvetítő együttműködik a Kibocsátóval és az adott
Forgalmazóval a vonatkozó tájékoztatásnak (ideértve különösen
a fenti (d) bekezdés szerinti dokumentumok és nyilvántartások
készítését) valamint – a Kibocsátó és az adott Forgalmazó
ésszerű írásbeli kérése alapján – bármely további támogatásnak
az ésszerűség mellett történő lehető leghamarabbi – de
mindenképpen az adott szabályozó szerv vagy szabályozói
eljárás által megszabott határidőkön belüli – nyújtásában. A
fentiek alkalmazásában vonatkozó tájékoztatásnak tekintendő
mindazon alábbi tájékoztatás, amelyhez az adott pénzügyi
közvetítő hozzáférhet, vagy amelyet az adott pénzügyi közvetítő
megszerezhet:
(i)

bármely olyan tájékoztatás, amely bármely a
Kötvényekkel, a Kibocsátóval vagy a vonatkozó
Forgalmazóval kapcsolatos szabályozói kérésre vagy
nyomozássásra vonatkozik; és/vagy

(ii)

bármely olyan tájékoztatás, amely a Kibocsátóhoz
és/vagy az adott Forgalmazóhoz benyújtott és a
Kibocsátóval vagy a vonatkozó Forgalmazóval vagy
egyéb Felhatalmazott Forgalmazóval kapcsolatos
panaszra vonatkozik, ideértve különösen bármely
illetékes állam szabályozói hatósága által időről időre
közzétett szabályban meghatározott panaszokat;
és/vagy

(iii)

a Kötvényekkel kapcsolatos bármely olyan a Kibocsátó
és/vagy az adott Forgalmazó által ésszerűen kért
tájékoztatás, amely lehetővé teszi a Kibocsátó és/vagy
az adott Forgalmazó részére hogy a reá vonatkozó jogi,
adózási és szabályozói követelményeknek meg tudjon
felelni;

(f)

a pénzügyi közvetítő tevékenysége közvetlenül vagy közvetve
nem eredményezi a Szabályoknak vagy bármely, bejelentés
megtételével, engedély megszerzésével vagy hozzájárulás
beszerzésével kapcsolatos kötelezettségnek a Kibocsátó vagy
az adott Forgalmazó általi megszegését egyetlen országban
sem;

[(g)

a pénzügyi közvetítő megfelel [bármely, a vonatkozó Végleges
Feltételek „Hozzájárulás Egyéb Feltételei” elnevezésű
bekezdésében meghatározott egyéb feltétel beillesztendő];]

[(g)/(h)] a pénzügyi közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy az adott
Kibocsátót, (amennyiben alkalmazandó) a Garanciavállalót és a
vonatkozó Forgalmazót, a Société Générale-t és annak bármely
leányvállalatát kártalanítja bármely kár, veszteség, költség vagy

igény és díj (ideértve a jogi irodák ésszerű díjait is) tekintetében,
amely a fenti társaságok bármelyikénél merült fel annak
eredményeképpen vagy azzal kapcsolatosan, hogy az
Általánosan Felhatalmazott Forgalmazó (vagy annak bármely
alforgalmazója) fenti kötelezettségeit nem tartotta be;
[(h)/(i)] a pénzügyi közvetítő ismeri a korrupció és vesztegetés
megelőzésével kapcsolatos szabályokat és rendelkezik az ezen
szabályoknak – ideértve azok esetleges módosításait is –
történő megfeleléshez szükséges belső eljárásrendekkel;
[(i)/(j)] (a) sem a pénzügyi közvetítő, sem bármely, a pénzügyi
közvetítő által ellenőrzött személy (ideértve a pénzügyi közvetítő
bármely vezetőjét, tisztségviselőjét vagy alkalmazottját (a
továbbiakban az ellenőrzött személyek)) közvetlenül vagy
közvetetten nem követett el és a jövőben sem fog elkövetni
semmilyen korrupt cselekményt; és (b) a pénzügyi közvetítő
legjobb tudomása alapján a pénzügyi közvetítő egyetlen
alforgalmazója sem követett el közvetlenül vagy közvetetten
semmilyen korrupt cselekményt, amely valamely személy vagy
kormánytisztségviselő részére történő előny juttatására vagy
tevékenységének befolyásolására irányul;
[(j)/(k)] a pénzügyi közvetítő megfelelő eljárásrendeket, rendszereket,
eljárásokat és kontrolokat alkalmaz a korrupt cselekmények – a
pénzügyi közvetítő, a pénzügyi közvetítő alforgalmazója és
bármely a pénzügyi közvetítő által ellenőrzött személy részéről
történő – elkövetésének a megelőzése céljából valamint annak
a biztosítása céljából, hogy bármely korrupt tevékenységre utaló
bizonyíték vagy gyanú teljes mértékben kivizsgálásra és a
Société Générale vagy az adott Kibocsátó részére jelentésre
kerülhessen és azzal kapcsolatos megfelelő ellenintézkedések
megtételre kerülhessenek;
[(k)/(l)] sem a pénzügyi közvetítő, sem a pénzügyi közvetítő valamely
ügynöke, alforgalmazója, sem a pénzügyi közvetítő által
ellenőrzött személy nem került semmilyen kormányzati vagy
nemzetközi hatóság által kizárásra semmilyen beszerzési
eljárásból valamely korrupt tevékenység vélt vagy valós
elkövetéséből kifolyólag;
[(l)/(m)] a pénzügyi közvetítő megfelelő nyilvántartást vezet a
tevékenységéről – ideértve a pénzügyi közvetítő számviteli
nyilvántartásait is – az üzleti tevékenységének, méretének és
erőforrásainak megfelelő formában és módon;
[(m)/(n)] a pénzügyi közvetítő szavatolja, hogy szankciók hatálya alá
tartozó személyek részére nem forgalmaz pénzügyi eszközöket
vagy szankciók hatálya alá tartozó személyekkel nem köt
semmilyen pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megállapodást;
[(n)/(o)] a pénzügyi közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy
haladéktalanul tájékoztatja a Société Générale-t vagy az adott
Forgalmazót (a) a tevékenységével vagy a pénzügyi
eszközökkel kapcsolatos bármely panaszról; vagy (b) bármely a
pénzügyi közvetítőt befolyásoló eseményről, ideértve, de nem
kizárólag az alábbi eseményeket: (i) a pénzügyi közvetítőnél
vagy kapcsolt vállalkozásánál, partnereinél vagy ügynökeinél
folytatott mindazon szabályozói felülvizsgálat vagy audit; (ii) a

pénzügyi közvetítő vagy kapcsolt vállalkozása, partnerei vagy
ügynökei ellen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által
kezdeményezett mindazon jogi eljárás; vagy (iii) a pénzügyi
közvetítő vagy kapcsolt vállalkozása, partnerei vagy ügynökei
ellen hozott mindazon ítélet vagy kiszabott bírság, amely
ésszerű megítélés alapján a Société Générale vagy az adott
Kibocsátó vonatkozásában a jó hírnévvel kapcsolatos
kockázatokat vethet fel; és
[(o)/(p)] a pénzügyi közvetítő tudomásul veszi, hogy a fenti
kötelezettségvállalásaira a [francia] [angol] jog alkalmazandó és
beleegyezik, hogy bármely ezzel kapcsolatos jogvitát [a
franciaországi tribunaux de Paris] [angol bíróság] bíráljon el.]
[Bármely
Általános
Felhatalmazott
Forgalmazó,
aki
az
Alaptájékoztatót a Kötvények valamely Nem Mentesített
Forgalomba Hozatalával kapcsolatosan a jelen Általános
Hozzájárulás, valamint az azzal kapcsolatos feltételek alapján
kívánja felhasználni, az adott Forgalomba Hozatali Időszak alatt
köteles közzétenni a honlapján hogy a Nem Mentesített
Forgalomba Hozatal tekintetében az Alaptájékoztatót a jelen
Általános Hozzájárulás valamint az azzal kapcsolatos feltételek
alapján használja fel.]
- A hozzájárulás az Alaptájékoztatónak csak a Kötvények [Belgium]
[Cseh
Köztársaság]
[Dánia]
[Finnország]
[Franciaország]
[Magyarország] [Írország] [Olaszország] [Luxemburg] [Norvégia]
[Lengyelország] [Portugália] [Spanyolország] [Svédország] [Hollandia]
[Egyesült Királyság] [Szlovákia] területén történő Nem Mentesített
Forgalomba Hozatalaival kapcsolatos felhasználására terjed ki.
[A befektetők részére a Nem Mentesített Forgalomba Hozatal
feltételeivel kapcsolatosan adandó tájékoztatást a forgalomba
hozatal időpontja szerinti [Kezdeti Felhatalmazott Forgalmazó(k)]
[és] [További Felhatalmazott Forgalmazó(k)] [és] [Általános
Felhatalmazott Forgalmazó(k)] köteles(ek) megadni.]
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B Rész – Kibocsátó [és Garanciavállaló]
B.1

Kibocsátó jogi és
kereskedelmi neve
60T
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[Société Générale (vagy a Kibocsátó)]
[SG Issuer (vagy a Kibocsátó)]
[SG Option Europe (vagy a Kibocsátó)]
60T
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B.2

Székhely,
jogi
forma,
alkalmaazandó jog,
bejegyzés országa
60T

[Amennyiben a Société Générale a Kibocsátó:
Székhely: 29, boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.
Jogi forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság (société anonyme).
A Kibocsátóra alkalmazandó jog: francia jog.
Bejegyzés országa: Franciaország.]
[Amennyiben az SG Issuer a Kibocsátó:
Székhely: 33, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxemburgi Nagyhercegség.
Jogi forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság (société anonyme).
A Kibocsátó működésére irányadó jog: luxemburgi jog.
Bejegyzés országa: Luxemburg.]
60T

[Amennyiben az SG Option Europe a Kibocsátó:

Székhely: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Franciaország.
Jogi forma: Korlátolt felelősségű társaság (société anonyme).
A Kibocsátóra alkalmazandó jog: francia jog.
60T

Bejegyzés országa: Franciaország.]
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B.4b

A Kibocsátót és az
általa folytatott
tevékenység
szerinti ágazatot
érintő ismert
trendek
bemutatása
60T

[[Amennyiben a Société Générale a Kibocsátó: A 2017. év folyamán a
világgazdaságot az OECD tagországok gazdaságának lassú ütemű javulása
és a kínai gazdasági modellt érintő folyamatos átmenet fogja jellemezni.
2016-ban az Eurózóna a tartós gazdasági növekedés fenntartásának
helyreállításáért küzdött, amely lassította az államháztartási hiány
csökkenését. Az Európai Központi Bank vélhetően legalább a 2017. év
végéig folytatja monetáris politikájának alkalmazását, mely által a piaci
kamatokat alacsony szinten tartja olyan gazdasági környezetben, ahol az
infláció is alacsony szinten maradhat (habár 2016-ban a térségben az
irányadó kamathoz képest a 2017-es kamatok kismértékű emelkedése
figyelhető meg). Az Amerikai Egyesült Államokban az Amerikai Központi
Jegybank továbbra is az ország növekedési lendületével összhangban
folytatja a 2015-ben megkezdett monetáris szigorítást, melyet tovább
erősíthet az új amerikai kormányzat expanzív gazdaságpolitikájának első
intézkedései. Ezen eltérő monetáris politikák ellenére enyhén meredekebb
hozamgörbét figyelhetünk meg mind Európában, mint pedig az Egyesült
Államokban a hosszú távú kamatok fokozatos növekedésével együtt.
A fejlődő országokban 2016-ban a növekedés egészében véve mérsékelt
ütemű volt, térségről térségre eltérő arányban. Ez a trend 2017-ben is
folytatódik, különösképpen a kínai növekedési modell folyamatos
átalakulásával együtt. Ugyanakkor a nyersanyagtermelő országok
profitálhatnak az alapanyagárak mérsékelt növekedésével. A 2016-ban a
Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) által aláírt termeléskorlátozó
megállapodások kedvező hatással lehetnek az olajárakra.
Az is valószínűsíthető, hogy 2017-es év alakulását, számos 2016-ban történt
bizonyos eseményeket követően, egy rendkívül bizonytalan geopolitikai
környezet is befolyásolja, Számos kulcsfontosságú Európai Uniós
tagállamban (Hollandia, Franciaország és Németország) elnökválasztást
tartanak, és ebben az évben megkezdődnek a Brexit tárgyalások is. Ezen
kívül számos instabilitás és feszültség (Közel-Kelet, Kínai-tenger) is
hátrányosan befolyásolhatja a globális gazdaság alakulását, csakúgy mint a
bizonyos nagy világhatalmak (Egyesült Államok, Oroszország és Kína)
közötti kapcsolat lehetséges romlása is.
2017-ben a szabályozási keretrendszer stabilizálódása is megfigyelhető lesz
(Baseli reformok, IFRS, stb.), mely számos bank számára a pénzügyi
válsággal kezdődött részvénytőke-növekedési ciklus végét jelzi. Ebben az
összefüggésben a kihívás a bankok számára mindazonáltal továbbra is a
fenntartható hosszútávú növekedési modell marad és annak megőrzése,
hogy továbbra is képesek legyenek a gazdaságot finanszírozni. Továbbá, a
jelenlegi szabályozási korlátok kiegészítése nehezíti bizonyos banki
tevékenységek jövedelmezőségét és így befolyásolja az ágazat egyes
szereplőinek a stratégiai és fejlesztési modelljét.
Európában, az Eurozóna területén az idei évben tartandó különböző
választások következtében valószínűsíthető, hogy 2017-ben csekély
mértékű előrelépésre fog sor kerülni a Banki Unió harmadik pillérje irányába,
az Európai Betétbiztosítási Alap létrehozásával kapcsolatban. Ez a
biztosítási alap végső soron hozzájárulhat a Európai banki szektor

stabilitásához és megerősítéséhez, ugyanakkor jelentős költségeket jelent a
banki szereplők számára.

Végezetül, a bankoknak továbbra is alkalmazkodniuk kell bizonyos számú
lényegi változáshoz, különösen a felgyorsult technológiai változásokhoz,
melyek arra kényszerítik őket, hogy a működési és kapcsolati modelljeiket
gyökeresen átalakítsák. Ezenfelül, a Csoport egy közép-távú stratégiai
terven dolgozik, mely 2017 vége felé kerül kihirdetésre.
[Amennyiben az SG Issuer vagy SG Option Europe a Kibocsátó: A
Kibocsátó 2017 folyamán is folytatja a társasági céljaival kapcsolatos
tevékenységét.]
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B.5

A kibocsátó
csoportjának és a
kibocsátó
csoportban
elfoglalt helyének
bemutatása
60T

A Société Générale csoport (a Csoport) széleskörű tanácsadói
szolgáltatásokat és személyre szabott pénzügyi megoldásokat kínál egyedi
ügyfelek, nagyvállalatok és intézményi befektetők részére. A Csoport az
alábbi három, egymást kiegészítő alapüzletágra támaszkodik:


Francia Lakossági Banki Üzletág;



Nemzetközi Lakossági Banki, Pénzügyi Szolgáltatási és Biztosítási
Üzletág; valamint



Nagyvállalati és Befektetési Finanszírozási, Privát Banki, Eszköz- és
Vagyonkezelői és Értékpapírokkal Kapcsolatos Szolgáltatási Üzletág.

[Amennyiben a Société Générale a Kibocsátó: A Kibocsátó a Csoport
anyavállalata.]
[Amennyiben az SG Issuer, SG Option Europe a Kibocsátó: A Kibocsátó a
Csoport egyik leányvállalata és nincsenek leányvállalatai.]

B.9

6

B.10

B.12

Nyereségre
vonatkozó
előrejelzés
becslés

Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem tesz közzé nyereségre vonatkozó
előrejelzést vagy becslést.

60T

vagy

Múltbéli pénzügyi
információkhoz
kapcsolódó
könyvvizsgálói
jelentésben jelzett
fenntartások

Nem alkalmazandó. A könyvvizsgálói jelentés semmilyen fenntartást nem
tartalmaz.

A Kibocsátóval
kapcsolatos
kiemelt múltbéli
pénzügyi
tájékoztatás

[Amennyiben a Société Générale a Kibocsátó:

60T

2017.
2016 végén
2016.
2015 végén
március 31- lezárt év március 31- lezárt év
én lezárt
(auditált)
én lezárt
(auditált
első
első
kivéve, ha
negyedév
negyedév
másképp
(nem
(nem
van jelezve
auditált)
auditált)
(*))
Eredmények (millió
euróban)
Nettó banki árbevétel
Működési nyereség
Nettó bevétel
Cégcsoport közölt nettó
bevétele
Francia lakossági
Banki Üzletág
Nemzetközi Lakossági
Banki Üzletág &
Pénzügyi
Szolgáltatások
Globális Banki és
Befektetői Megoldások
Üzletág
Vállalati Központ

6.474
1.203
889
747

25.298
6.390
4.338
3.874

6.175
1.367
1.022
924

25.639
5.681
4.395
4.001

319

1.486

328

1.441*

433

1.631

300

1.111*

383

1.803

454

1.850*

(388)

(1.046)

(158)

(401)*

Nettó kockázati költség

(627)

Tevékenység (milliárd
euróban)
Az összes eszköz és
1.401,2
kötelezettség
Ügyfél kölcsönök
433,9
Ügyfélbetétek
415,7
Saját tőke (milliárd
euróban)
Csoporton belüli
62,2
részvényesekhez
tartozó saját tőke
Nem ellenőrző
3,8
részesedések
Cash Flow Jelentések
(millió euróban)
Készpénz és
nem
készpénzhelyettesítő alkalmazandó
eszközök nettó
bevétele (kiadása)

(2.091)

(524)

(3.065)

1.382.2

1.367,9

1.334,4

426.5
421.0

411,6
372,5

405,3
379,6

62.0

59,0

59,0

3.8

3,7

3,6

18.442

nem
alkalmazandó

21.492

(*)A 2015. december 31-ei (nem auditált) pénzügyi beszámoló vonatkozásában és az
egyes üzletágak tekintetében közzétett számok a normatív tőkeszámítási eljárás szerint
kerültek helyesbítésre.

[Amennyiben az SG Issuer a Kibocsátó:

(ezer euróban)

2015. december 31.

2016. december 31.

(auditált)
Teljes bevétel

(auditált)
102.968

90.991

Adózás előtti
profit

380

525

Pénzügyi
időszakra
vonatkozó
profit/év

380

373

37.107.368

53.309.975

Összes eszköz

[Amennyiben az SG Option Europe a Kibocsátó:

(ezer euróban)

2015. december 31.

2016. december 31.

(auditált)
Banki eredmény

57.072

24.834

Nettó nyereség

9.888

1.583

14.068

(2.666)

38.105.461

32.789.277

0

0

Működési
bevételek
Összes eszköz
Részvényenként
bejelentett
osztalék

A

kibocsátó

(auditált)

[Amennyiben a kibocsátó SG Issuer vagy SG Option Europe:

kilátásaiban
a
kibocsátó
utolsó
közzétett
auditált
pénzügyi
beszámolójának
kelte
óta
bekövetkezett
jelentős hátrányos
változás hiányával
kapcsolatos
nyilatkozat

A
kibocsátó
pénzügyi
helyzetében vagy
kereskedelmi
pozíciójában
a
múltbéli pénzügyi
tájékoztatás
által
lefedett időszakot
követően
bekövetkezett
jelentős változások
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B.13

B.14

Nem történt jelentős változás a Kibocsátó kilátásaiban 2016. december 31.
óta.]
[Amennyiben a kibocsátó Société Générale:
Nem történt jelentős változás a Kibocsátó kilátásaiban 2016. december 31.
óta.]

[Amennyiben a kibocsátó SG Issuer vagy SG Option Europe:
Nem alkalmazható. Nem történt jelentős változás a Kibocsátó pénzügyi vagy
kereskedelmi pozíciójában 2016. december 31. óta.]

[Amennyiben a kibocsátó Société Générale:
Nem alkalmazható. Nem történt jelentős változás a Kibocsátó pénzügyi vagy
kereskedelmi pozíciójában 2017. március 31. óta.]

A
kibocsátóval
kapcsolatos olyan
közelmúltbeli
események
amelyek
jelentős
mértékben
érinthetik
a
kibocsátó
fizetőképességéne
k megítélését

Nem alkalmazható. Nem történt a Kibocsátóval kapcsolatos olyan
közelmúltbeli esemény amely jelentős mértékben érintheti a Kibocsátó
fizetőképességének megítélését.

A kibocsátó többi
csoporttaggal való
tulajdonosi
kapcsolatára
vonatkozó
nyilatkozat

Az adott Kibocsátó Csoporton belüli helyzetre vonatkozóan lásd a fenti B.5
Elemet.
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[A Société Générale a Csoport végső holding társasága. Ennek ellenére a
Société Générale saját üzleti tevékenységet is folytat és nem csak egyszerű
vagyonkezelői (holding) szerepet tölt be a leányvállalatokkal szemben.]
[Az SG Issuer a Société Générale Bank & Trust-tól függ.]
[Az SG Option Europe a Csoporton belül a Société Générale-tól függ.

60T

B.15

A Kibocsátó fő
tevékenységeinek
bemutatása
60T

60T

[Amennyiben a Société Générale a Kibocsátó: lásd a fenti B.5 Elemet.]

[Az SG Issuer fő tevékenysége a finanszírozási források olyan warrantok és
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása útján történő
megteremtése, amely értékpapírok a Société Générale társult forgalmazóin
keresztül kerülnek intézményi vagy lakossági ügyfelek számára forgalomba
hozatalra. A fenti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása által
megteremtetett finanszírozási forrásokat a Société Générale, valamint a
Csoport többi tagja felé kerül kihelyezésre hitelek formájában.]
[Az SG Option Europe főbb tevékenységei az angol és francia szabályozott
piacokra bevezetett részvényekkel és indexekkel kapcsolatos származtatott

ügyletekkel történő kereskedelem a Société Générale által az ügyfelei
részére értékesített termékeket érintő fedezeti ügyletek megkötése céljából.
Az SG Option Europe 2001. január 1-jétől jogosult befektetési
vállalkozásként befektetési szolgáltatásokat nyújtani. Az SG Option Europe a
Société Générale által kibocsátott értékpapírok és warrantok tekintetében
árjegyzőként jár el, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsát
ki, amely értékpapírok a Société Générale társult forgalmazóin keresztül
kerülnek intézményi vagy lakossági ügyfelek számára forgalomba hozatalra.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása által megteremtetett
finanszírozási forrásokat a Société Générale, valamint a Csoport többi tagja
felé kerül kihelyezésre hitelek formájában.]
60T

B.16

A
kibocsátó
tudomása szerint a
kibocsátóban
közvetlen
és
közvetett
tulajdonnal
és
befolyással
rendelkezők
személye
és
befolyásuk
jellegének
bemutatása
60T

[Nem Alkalmazandó. A Société Générale-nak nincs tudomása a Société
Générale-ban (a francia jog alapján) közvetlen vagy közvetett tulajdonnal
vagy ellenőrzéssel rendelkező egyéb társaságról.]
60T

[Az SG Issuer a Société Générale Bank & Trust S.A. 100%-os tulajdonában
álló leányvállalata. A Société Générale Bank & Trust S.A. a Société
Générale 100%-os tulajdonában álló és teljes mértékben konszolidált
leányvállalata.]
60T

[Az SG Option Europe a Genefinance 99.9%-os tulajdonában álló és teljes
mértékben konszolidált leányvállalata. A Genefinance a Société Générale
100%-os tulajdonában álló és teljes mértékben konszolidált leányvállalata.]
60T

[A B. 17-es Elem törlendő amennyiben a Kötvények származtatott pénzügyi eszközöknek minősülnek,
amelyekre a Rendelet XII. Melléklete alkalmazandó.]
60T

[B.1
7
60T

60T

[A Société Générale-t a DBRS “A (magas)”, a Fitch Ratings “A”, a Moody’s
Investors Services “A2”, a Rating and Investment Information, Inc. “A” és a
Standard and Poor’s “A” besorolással látta el.]
[Amennyiben az SG Issuer vagy az SG Option Europe a Kibocsátó: Nem
Alkalmazandó. A Kibocsátó nem rendelkezik hitelminősítő által adott
besorolással.]
[Nem Alkalmazandó] [A kibocsátandó Kötvények [még] [nem rendelkeznek
hitelminősítő által adott besorolással] [a [Kérjük határozza meg a
hitelminősítő]–től [határozza meg a Kötvények besorolását] besorolást
kapott.]]

[A B. 18-as és B.19-es Elemek törlendőek amennyiben a Société Générale a Kötvények Kibocsátója]

[B.1
8
60T

A
kibocsátóhoz
vagy a kibocsátó
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírjaihoz
kapcsolódó
hitelminősítések
60T

A garancia jellege
és terjedelme
60T

A 2017. június 27.-én kelt garancia alapján a Kötvényeket a Société
Générale (a Garanciavállaló) feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
garantálja.
A Garancia a Garanciavállaló közvetlen, feltétlen, nem biztosított és
általános kötelezettségét képezi, és a Garanciavállaló egyéb fennálló vagy
jövőbeli, közvetlen, feltétlen, nem biztosított és általános kötelezettségével –
ideértve a Garanciavállaló betétekkel kapcsolatos kötelezettségeit is –
szemben legalább azonos ranghelyen (pari passu) rangsorolódnak és
lesznek rangsoroltak.
60T

A Kibocsátó által fizetendő azon összegekre történő bármely hivatkozás
amelyek tekintetében a Garanciavállaló garanciát vállal, úgy kezelendő, hogy
az Európai Parlamenti és az Európai Unió Tanácsi 2014/59/EU irányelv
szerinti hitelezői feltőkésítési eszköznek valamely illetékes hatóság által

történő alkalmazása eredményeképpen a hivatkozott összegek időről időre
közvetlenül csökkenhetnek – és/vagy részvényesi tőkévé történő átalakítás
esetén az átalakításból kifolyólag csökkenhetnek – és/vagy egyéb módon
módosulhatnak.
60T

B.19

60T

60T

60T

A garanciavállalóra
vonatkozó
olyan
információk, mintha
a
garanciavállaló
ugyanazon
típusú
értékpapírok
kibocsátója
lenne,
mint
amire
a
garancia vonatkozik

[A Société Générale-ra vonatkozó információkat az alábbi B.19 / B.1, B.19 /
B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13,
B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [és] B.19 / B.16 [és B.19 / B.17] Elemek úgy
tartalmazzák, mintha a Société Générale ugyanazon típusú Kötvények
kibocsátója lenne, mint amire a Garancia vonatkozik:]

60T

[Amennyiben a Société Générale mint Garanciavállaló jár el, akkor a
Garanciavállalóra alkalmazandó Elemek ebben a pontban illesztendőek be - a
releváns leírások a B.1 - B.17-es számú Elemekből másolandóak be.]]

Section C – Értékpapírok
C.1

C.2

A
forgalomba
hozott
és/vagy
tőzsdére
bevezetésre kerülő
értékpapírok
típusai és osztályai,
ideértve bármilyen
értékpapír
azonosító számot
60T

Az
értékpapírkibocsátás
devizaneme
60T

A kötvények [hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok] [származtatott pénzügyi
eszközök] (a Kötvények).
ISIN Kód: [Kód beillesztendő.]
Általános Kód: [Kód megjelölés beillesztendő]

[meghatározott devizanem beillesztendő] [Kettős Devizanemű Kötvények
esetében az elszámolási devizanem illesztendő be]
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C.5

C.8

Az
értékpapírok
szabad
átruházhatóságára
vonatkozó
bármilyen
korlátozás
bemutatása
60T

Az
értékpapírokhoz
fűződő
jogok,
ideértve
a
ranghelyet,
a
jogokkal
kapcsolatos
korlátozásokat
60T

Nem alkalmazandó. Az egyes országokban esetlegesen alkalmazandó
értékesítési és átruházási korlátozások – ideértve az Engedélyezett
Kedvezményezett részére vagy javára szóló értékesítéssel és átruházással
kapcsolatos korlátozásokat – kivételével a Kötvények átruházhatósága nem
korlátozott.
60T

Engedélyezett Kedvezményezett mindazon személyeket jelenti, amely
személy (i) az S Rendelet [valamint az Amerikai Egyesült Államok 1986. évi
Adótörvénykönyve (Internal Revenue Code of 1986)] alapján nem minősül
amerikai személynek; és (ii) a CEA vagy a CEA alapján kibocsátott vagy
javasolt semmilyen CFTC Szabály, irányelv vagy rendelkezés alapján nem
tekintendő amerikai személynek.
60T

Az értékpapírokhoz fűződő jogok:

Feltéve, hogy a Kötvények megelőző visszaváltására nem kerül sor, a
Kötvények tulajdonosai (a Kötvénytulajdonosok) a Kötvények után az alábbi
lehetséges bevételekben részesülhetnek: [Amennyiben a Kötvények
hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak minősülnek, amelyekre a Rendelet
V. Melléklete alkalmazandó: a lejárat napján a névértéknek megfelelő
visszaváltási összeg és a Kötvények után fizetendő lehetséges hozam (lásd a
C.9-es Elemet).] [a visszaváltási összeg magasabb mint a devizanem értéke és
a Kötvények után fizetendő lehetséges hozam (lásd a C.9-es Elemet).]
[Amennyiben a Kötvények származtatott elemet tartalmazó eszközöknek
minősülnek amelyekre a Rendelet XII. Melléklete alkalmazandó: a visszaváltási
összeg, amely alacsonyabb vagy magasabb lehet az eredetileg befektetett

összegnél vagy megegyezhet azzal (lásd a C.18-es Elemet).] [a névértéktől
eltérő, a lejárat napján esedékes fix visszaváltási összeg és a Kötvények után
fizetendő lehetséges hozam (lásd a C.18-es Elemet).] [a lejárat napján a
névértéknek megfelelő visszaváltási összeg és a Kötvények után fizetendő
esetleges hozam (lásd a C.18-es Elemet).]
[Amennyiben az SG Issuer a Kibocsátó és a Kötvények Biztosított Kötvények:
A Garanciavállaló által vállalt Garancia mellett a Kötvények alapján történő
kifizetéseket a biztosítékul adott eszközökön alapított és az alábbi
[Megfelelőségi Szempontoknak] [és] [Biztosítéki Szabályoknak] megfelelő
zálogjog fogja biztosítani:
[Megfelelőségi Szempontok:

[A vonatkozó megfelelőségi
szempontok rövid leírása
beillesztendő]

[Biztosítéki Szabályok:

[a vonatkozó biztosítéki szabályok
rövid leírása beillesztendő]

A Kötvénytulajdonos az alábbi esetekben jogosult követelni valamely összeg
azonnali megfizetését, amennyiben:
60T

- a Kibocsátó elmulasztja a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési vagy egyéb
kötelezettségeinek teljesítését [amennyiben a Kötvények Biztosított
Kötvények: vagy a Kötvényeket biztosító zálogjog alapján vállalt
kötelezettség];
60T

- [Amennyiben az SG Issuer vagy az SG Option Europe a Kibocsátó: a
Garanciavállaló elmulasztja a Garancia alapján vállalt kötelezettségei
teljesítését, vagy amennyiben a Garanciavállaló által vállalt Garancia
érvénytelenné válik;] [vagy]
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- a Kibocsátót érintő fizetésképtelenségi vagy csődeljárások[,][;]

[Amennyiben a Kötvények Biztosított Kötvények: amennyiben a Kötvényekkel
kapcsolatos biztosítéki ügynök a Kötvényeket biztosító biztosítékok
vonatkozásában felmondási értesítőt küld; vagy
- amennyiben bármely olyan egyéb, ugyanazon biztosítékokkal biztosított
Kötvény
kibocsátásakor
a
fenti
esemény
következik
be]
a
Kötvénytulajdonosok jogosultak a Kötvények haladéktalan bevonását
kezdeményezni, amely esetben [a lejárat előtti visszaváltási összeg] [és
(bizonyos összegek megfizetése esetén) a leszállítandó eszközök] a
Kötvénytulajdonosok részére esedékessé válnak.]
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[A visszaváltást illetően a Kötvénytulajdonos a saját jogkörében dönthet.]

A
Kötvények
szerződéses
feltételeinek
módosításához
a
Kötvénytulajdonosok hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás
[amennyiben a Kötvények francia jog alatti Kötvények: a kötvénytulajdonosok
közgyűlésén szerezhető meg; amelyen az egyes Kötvénytulajdonosok
csoportszintű képviseletét képviselők fogják ellátni.] [amennyiben a Kötvények
angol jog alatti Kötvények: az adott ügynöki szerződés rendelkezései szerint
szerezhető meg, amelyet a Kibocsátó kérés esetén a Kötvénytulajdonosok
rendelkezésére bocsát.]
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Beszámítási jogról történő lemondás
A Kötvénytulajdonosok a jogszabályok által megengedett legnagyobb
mértékben lemondanak a Kötvényekkel kapcsolatos beszámítási, megtérítési
és visszatartási jogaikról.
Alkalmazandó jog
A Kötvényekre és a Kötvényekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos

szerződésen kívüli kötelezettségekre, továbbá ezek értelmezésére [az angol
jog] [a francia jog] az irányadó.

[- [amennyiben a Kötvények angol jog alatti Kötvények: A Kibocsátóval
szembeni jogviták tekintetében a Kibocsátó elfogadja az angol bíróságok
joghatóságát, de tudomásul veszi hogy a Kötvénytulajdonosok jogosultak más
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt pert indítani.]
[- [amennyiben a Kötvények francia jog alatti Kötvények: A
Kötvénytulajdonosokkal szembeni jogviták tekintetében a Kibocsátó elfogadja
a párizsi bíróságok (tribunaux de Paris, Franciaország) joghatóságát.]
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Ranghely:

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétlen[, nem biztosított] [biztosított,
korlátozott visszkereseti jogot megtestesítő] és nem alárendelt
kötelezettségeit képezik, és a Kibocsátó más egyéb fennálló vagy jövőbeli,
közvetlen, feltétlen[, nem biztosított] [biztosított, korlátozott visszkereseti jogot
megtestesítő] és nem alárendelt kötelezettségével szemben legalább azonos
ranghelyen állnak és fognak állni.
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Az értékpapírok által megtestesített jogok korlátai:

- [a Kibocsátó [adózási] [vagy] [szabályozói okok] alapján [vagy] [a mögöttes
eszközt érintő rendkívüli események bekövetkezése esetén] [vagy] [további
megszakítási esemény(ek) bekövetkezése esetén], jogosult a Kötvényeket
lejáratuk előtt, azok [piaci értékén] / [meghatározott névértékén]
visszaváltani;]
- [a Kibocsátó a biztosítékkal kapcsolatos megszakítási esemény
bekövetkezése esetén jogosult a Kötvényeket lejáratuk előtt, azok [piaci
értékén] / [meghatározott névértékén] visszaváltani;]
- [amennyiben a kintlévő Kötvények és az eredetileg kibocsátott Kötvények
számának hányadosa nem éri el a [százalékos érték beillesztendő]
százalékot], a Kibocsátó jogosult a Kötvényeket lejáratuk előtt, azok piaci
értékén visszaváltani;]
- A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok jóváhagyása nélkül jogosult a pénzügyi
feltételek módosítására a mögöttes eszköz(ökk)el kapcsolatos kiigazítási
események fennállása esetén és a mögöttes eszközt érintő rendkívüli
események bekövetkezése esetén [vagy további megszakítási esemény(ek)
bekövetkezése esetén] a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok jóváhagyása
nélkül jogosult [a mögöttes eszköz(öke)t új mögöttes eszköz(ökk)el
helyettesíteni] [vagy] az esedékes összegekből a megnövekedett fedezeti
költségeket levonni.
- [A Kibocsátó a Kötvények lejárati napjáig [[adózási] [vagy] [szabályozói]
okokból] [vagy] [a mögöttes eszközt érintő rendkívüli események
bekövetkezése esetén] [vagy] [további megszakítási esemény(ek)
bekövetkezése esetén] jogosult az esedékes összegek egészének vagy
részének monetizálására;
- a tőkeösszeg és kamat megfizetésével kapcsolatos követelések (tőkeösszeg
esetén) [tíz] év [egyéb időtartam beillesztendő] és (kamatok esetén) [öt] év
[egyéb időtartam beillesztendő] alatt évülnek el, amely időtartamok azon a
napon kezdődnek, amely napon az adott összeg először esedékessé vált, és
annak megfizetését elmulasztották;
[Biztosított Kötvények esetén beillesztendő: - az SG Issuer vagy a

Garanciavállaló által kibocsátott Biztosított Kötvényekkel kapcsolatos fizetési
késedelme esetén a Kötvénytulajdonosok a Kötvény Sorozat tekintetében
nyújtott – és amelyek együttesen képezik a teljes biztosítéki vagyont –
biztosítéki eszközök erejéig élhetnek a [Angol Jog alatti Kötvények esetén
beillesztendő: biztosítéki ügynökkel szembeni][Francia Jog alatti Kötvények
esetén beillesztendő: zálogszerződés alapján fennálló] visszkereseti
jogukkal[, amely biztosítéki vagyon egyben több biztosított kötvény sorozat
biztosítékául szolgál]. A fentiektől függetlenül a Kötvénytulajdonosok továbbra
is jogosultak lesznek a Biztosított Kötvényekkel kapcsolatos meg nem fizetett
összegnek a Garanciavállaló általi megfizetését követelni.]
[Amennyiben az SG Issuer vagy az SG Option Europe a Kibocsátó: - a
Kibocsátó fizetési késedelme esetén a Kötvénytulajdonosok nem jogosultak a
Kibocsátó elleni jogi vagy egyéb eljárást kezdeményezni vagy igényeiket
bármely egyéb módon érvényesíteni. A fentiektől függetlenül a
Kötvénytulajdonosok továbbra is jogosultak lesznek a meg nem fizetett
összegnek a Garanciavállaló általi megfizetését követelni.]
Adózás
A Kötvények, a Kamatszelvények vagy a Garancia tekintetében minden
kifizetésre bármely Adózási Ország által kivetett, megállapított, beszedett
jelenlegi vagy jövőbeli adók, illetékek vagy bármilyen jellegű kormányzati díjak
alapján felmerülő összeg levonása vagy visszatartása nélkül kerül sor, kivéve,
ha a fenti levonást vagy visszatartást törvény írja elő.
[Amennyiben a fentiek szerinti visszatartásra vagy levonásra kerül sor, az
adott Kibocsátó illetve adott esetben Garanciavállaló (bizonyos körülmények
kivételével) a törvény által megengedett teljes mértékben köteles a levont
összegeknek megfelelő további összegeket megfizetni annak érdekében,
hogy a Kötvénytulajdonos vagy Kamatszelvény-tulajdonos a visszatartást
vagy levonást követően a teljes fizetendő összeget megkapja.
A fentiektől eltérően semmi esetben sem követelhető a Kibocsátótól illetve
adott esetben a Garanciavállalótól, hogy bármilyen további összeget fizessen
a Kötvények vagy a Kamatszelvények tekintetében bármilyen levonás vagy
visszatartás miatt azesetben, ha ez a további fizetési kötelezettség (i) az
Amerikai Egyesült Államok 1986. évi Adótörvénykönyve (Internal Revenue
Code of 1986) (az Adótörvény) 1471(b) paragrafusa alapján illetve az 14711474 paragrafusai alapján, vagy ezen rendelkezésekkel összefüggő
bármilyen szabályozás vagy megállapodás alapján, vagy az ezen
paragrafusok bármilyen hivatalos értelmezése alapján, vagy az ezen
paragrafusoknak a kormányok közti értelmezését végrehajtó jogszabály
alapján vagy (ii) az Amerikai Egyesült Államok Adótörvénykönyve 871(m)
paragrafusa alapján keletkezett.]

A fentiek alkalmazásában:
Adózási Ország [az SG Issuer által eszközölt kifizetések esetén: Luxemburgot
vagy annak bármely közigazgatási részét vagy adózási jogkörrel rendelkező
hatóságát.] [az SG Issuer, a Société Générale vagy az SG Option Europe
által eszközölt kifizetések esetén: Franciaországot vagy annak bármely
közigazgatási részét vagy adózási jogkörrel rendelkező hatóságát jelenti.]
[A C. 9-es Elem törlendő amennyiben a Kötvények származtatott elemet tartalmazó eszközöknek
minősülnek amelyekre a Rendelet XII. Melléklete alkalmazandó.]
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C.9

ogok gyakorlásával
kapcsolatos
eljárások:
kamat,
hozam,
visszaváltás,
valamint
a
Kötvénytulajdonos
ok képviselete
JJ

[Lásd a fenti C.8-as Elemet.]
A Kötvények kibocsátási napja [dátum] (a Kibocsátási Nap) és minden
Kötvény [meghatározott névértékkel] rendelkezik.
[összeg] számítási összege: [(a Meghatározott Névérték)] [(a Számítási
Összeg]]
Kamat:
A kamatozás kezdő napja: [a Kibocsátási Nap] [dátum beillesztendő] (a
Kamatozás Kezdő Napja)
[Kamatszelvény Nélküli Kötvények esetén: Nem Alkalmazandó. A Kötvények
nem kamatoznak.]
[Fix Kamatozású Kötvények esetén:
[kamatláb beillesztendő]

Kamatláb:
Meghatározott
Időszak(ok)/Kamatfizetési
Nap(ok):
Fix
Összeg

Kamatszelvény

[Kamatfizetési Nap(ok) beillesztendő(ek)]

Eltérő
megállapodás
hiányában
a
Kibocsátó [minden egyes] [a] Kamatfizetési
Napon köteles a Kötvénytulajdonosnak
minden egyes Kötvénye után a Számítási
Ügynök által meghatározott összeget
fizetni:
[fix
kamatszelvény
összeg
beillesztendő]
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények
esetén, amennyiben alkalmazandó: A
Kamatfizetés valamely [hitelezési] vagy
[kötvény] esemény bekövetkezésétől vagy
elmaradásától függ.]

[Kamatbázis:

[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]

kamatbázis

[Változó Kamatozású Kötvények esetén:
Változó
Összeg:

Kamatszelvény

Eltérő
megállapodás
hiányában
a
Kibocsátó [minden egyes] [a] Kamatfizetési
Napon köteles a Kötvénytulajdonosnak
minden egyes Kötvénye után a Számítási
Ügynök által meghatározott összeget
fizetni: [változó kamatszelvény összeg
beillesztendő]
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények
esetén, amennyiben alkalmazandó: A
Kamatfizetés valamely [hitelezési] vagy
[kötvény] esemény bekövetkezésétől vagy
elmaradásától függ.]

[Kamatbázis:

[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]

kamatbázis

Meghatározott
Időszak(ok)/Kamatfizetési
Nap(ok):
Referencia Kamatláb:

[Strukturált Kötvények esetén:
Strukturált Kamat Összeg:

[Kamatfizetési Nap(ok) beillesztendő(ek)]

[a vonatkozó referencia kamatláb]]

Eltérő
megállapodás
hiányában
a
Kibocsátó
[minden
egyes]
[a]
Kamatfizetési
Napon
köteles
a
Kötvénytulajdonosnak
minden
egyes
Kötvénye után a Számítási Ügynök által
meghatározott összeget fizetni: [Az
alkalmazandó Végleges Feltételekben
meghatározott
referencia
termékre
vonatkozóan alkalmazandó képlet(ek)
beillesztendő(ek)]
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények
esetén, amennyiben alkalmazandó: A
Kamatfizetés valamely [hitelezési] vagy
[kötvény] esemény bekövetkezésétől vagy
elmaradásától függ.]

[Kamatbázis:
Meghatározott Időszak(ok)/
Kamatfizetési Nap(ok) [(i)]:

[Az
alkalmazandó
kamatbázis
beillesztendő.]
[Kamatfizetési Nap(ok) beillesztendő(ek)]

Dátum(ok)kal
kapcsolatos
meghatározások:

[a
strukturált
alkalmazandó
beillesztendő(ek)]

Termékkel
kapcsolatos
meghatározások:

[a
termékkel
kapcsolatos
adott
meghatározás(ok) beillesztendő(ek)]

kamat

összegre
dátum(ok)

Mögöttes eszköz:
[A mögöttes eszköz típusa: [részvény] [index] [az SGI Index] [másodlagos
értékpapír] [tőzsdén jegyzett befektetési jegyhez (ETF-hez)] [referencia mutató]
[deviza] [áru] [áruindex] [alap] [inflációkövető index] [tőzsdén jegyzett
befektetési termékhez (ETP-hez)] [nem tagsági jogviszonyt megtesítő
értékpapírok, amelyek [certifikátoknak] [tőzsdén kívüli származtatott
termékeknek]
[[opciós]
[tőzsdei
határidős
termékre
vonatkozó]
szerződés[ek]nek] [elsőbbségi részvényeknek] [warrantoknak] [tőzsdei
határidős termékeknek] [portfóliónak] [cds felárnak] minősülnek].]
[A mögöttes eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás az alábbi honlap(ok)on vagy
képernyőoldal(ak)on érhető el (amennyiben vannak ilyenek): [a mögöttes
eszköz és vonatkozó weboldal vagy képernyőoldal elnevezése beillesztendő].]
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények
esetén: A Kötvények [az alábbi [az indexbe tartozó] referencia társaságra
vonatkozó] egy vagy több hitelezési esemény bekövetkezéséhez vagy
elmaradásához kötöttek: [a referencia társaság elnevezése beillesztendő].]
[Kötvényekhez Kötött Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények esetén:

Kötvények egy vagy több kötvény esemény bekövetkezéséhez vagy
elmaradásához kötöttek: [kötvény neve beillesztendő]
Visszaváltás:
Végső Visszaváltási Összeg:

Amennyiben a lejáratukat megelőző
visszaváltásra nem kerül sor, a
Kibocsátó a Kötvényeket a Lejárati
Napon váltja vissza a Kötvényekre
alkalmazandó alábbi rendelkezésekkel
összhangban:
Meghatározott Névérték x 100%
[egyéb, 100% feletti százalék
meghatározása]

[a következő rendelkezések
abban az esetben illesztendőek
be, amennyiben a Kibocsátó
döntése alapján kicserélés
alkalmazandó]
Rendelkezések
a
döntése
alapján
kicserélés esetében

Kibocsátó
történő

[Helyettesítő Kamatszelvény Összeg:
[]]
[További Helyettesítő Kamatszelvény
Összeg: []]
Piaci Érték a Kicserélés szempontjából:
[]
[Helyettesítő
Összege: []]

Végső

Visszaváltási

Lehetséges Módosítási Dátum(ok): []
Lejárati Nap:

[Nyílt végű Kötvények esetén:
A Kötvények Nyílt végű Kötvények és
nincsen lejárati napjuk.]
[A Kötvények Lejárati Napja [Lejárati
Nap beillesztendő] lesz].

[Részben Megfizetett Kötvények esetén az alábbi illesztendő be:
Részben Megfizetett Kötvényekre
alkalmazandó rendelkezések:
(i)

Részbeni Fizetés
Összege(i):

[Részbeni Fizetés Összege(i)
beillesztendő(ek)]

(ii)

Részbeni Fizetés
Dátuma(i):

[Részbeni Fizetés Dátuma(i)
beillesztendő(ek)]]

[Részletekben Megfizetett Kötvények esetén az alábbi illesztendő be:
Részletekben Megfizetett Kötvényekre
alkalmazandó rendelkezések:
(i)

Részletfizetés
Összege(i):

[Részletfizetés Összege(i)
beillesztendő(ek)]

(ii)

Részletfizetés
Dátuma(i):

[Részletfizetés Dátuma(i)
beillesztendő(ek)]]

[Kettős Devizanemű Kötvények esetén az alábbi illesztendő be:
Kettős Devizanemű Kötvényekre
alkalmazandó rendelkezések:
(i)

Elszámolás

[]

Devizaneme:
(ii)

Kettős Devizanem
Átváltási Árfolyama:

[Átváltási Árfolyam beillesztendő]

(iii)

Kettős Devizanem
Átváltási Árfolyam
rögzítésével
kapcsolatos számítási
módszer:

[Előre meghatározott] [Számítási
Ügynök általi meghatározás] [Képernyő
szerinti Meghatározás]]

[Amennyiben előre
meghatározott:
- Előre Meghatározott Rögzítés:

[rögzítés típusa beillesztendő]

[Számítási Ügynök általi meghatározás vagy Képernyő szerinti
Meghatározás esetén:
- Kettős Devizanem Értékelési
Nap:

[]

- Kettős Devizanem Értékelési
Időpont:

[]]

[Képernyő szerinti Meghatározás esetén:
- Képernyő szerinti
[]]]
Meghatározás típusa:
[Kizárólag Fix
beillesztendő)
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Kamatozású

Kötvények

esetén:

Hozam

[]

(hozam

Kötvénytulajdonosok képviselői:
[Amennyiben a Kötvények francia jog alatti Kötvények:
[a Kötvénytulajdonosok Képviselőjének neve és címe beillesztendő]]
[Amennyiben a Kötvények angol jog alatti Kötvények:

Nem Alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy a Kötvényekre az angol jog az
irányadó, a Kötvénytulajdonosoknak nincsen Képviselője.]
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[A C. 10-es Elem törlendő amennyiben a Kötvények származtatott elemet tartalmazó eszközöknek
minősülnek, amelyekre a Rendelet XII. Melléklete alkalmazandó vagy amennyiben a Kötvények
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekre a Rendelet XIII. Melléklete alkalmazandó.]
Hivatkozzon a C.9-es számú Elemre.
C.1
Derivatív
0
eszköz(ökhöz)
[Nem Alkalmazandó. A kamatfizetés nem származtatott elemhez kötött.]
kötött
[A Kötvények értéke, valamint a Kötvénytulajdonosnak az adott kamatfizetési
Kamatfizetés:
A
napon fizetendő kamatszelvény összege függ a mögöttes eszköz(ök)nek az
befektetőket
a
adott értékelési nap(ok)on mért teljesítmény(ei)től.]
mögöttes
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények esetén: A fizetendő kamatösszegek
eszköz(ök)
egy vagy több hitelezési esemény bekövetkezésének vagy elmaradásának
értékének
függvényében kerülnek meghatározásra.]
befektetéseik
értékére gyakorolt
[Kötvényhez Kötött Kötvények esetén: A fizetendő kamatösszegek egy vagy
több kötvény esemény bekövetkezésének vagy elmaradásának függvényében
hatásának
kerülnek meghatározásra.]
megértésében
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60T

segítő világos és
átfogó tájékoztatás,
mely
különösen
kiterjed azokra az
esetekre, amikor a
kockázatok
a

[A „Certifikát” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.1.1
ponttól a 3.1.4 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív vagy negatív
teljesítményéhez kötött.]

legjelentősebbek

[A „Korlát” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.3.1
ponttól a 3.3.9, 3.3.28 vagy 3.3.32 pontig terjedő referencia – az alábbiak
illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár][a kosárban
feltüntetett [egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív vagy negatív
teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) az alapján kerül(nek)
meghatározásra, hogy valamely feltétel teljesültnek tekinthető-e vagy sem
abban az esetben, amennyiben [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár]
[a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] teljesítménye az
előzetesen meghatározott [teljesítménykorlátot [meghaladja] [nem éri el]]
[teljesítménykorláttal megegyezik]. [A [mögöttes eszköz] [a mögöttes
eszközkosár] [kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz]
teljesítményét [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el] [és/vagy] [átlagolják]
[és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el] [és/vagy] [maximum
értékkel látják el].]
[A „Halmozódó” és a „Cliquet” Termékcsaládok esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.5.1 ponttól a 3.5.4 pontig terjedő referencia – az
alábbiak illesztendőek be: A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes
eszközkosár] [a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív
teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) [a mögöttes eszköz] [a
mögöttes eszközkosár] [a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes
eszköz] teljesítményeinek ([összeadás] [vagy] [összeszorzás] útján történő)
halmozódása alapján több egymást követő időszak alatt kerül(nek)
meghatározásra (oly módon, hogy a teljesítmények általában minden egyes
időszak kezdetén újraértékelésre kerülnek). A [mögöttes eszköz] [mögöttes
eszközkosár] [a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz]
teljesítményét [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el] [és/vagy] [átlagolják]
[és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el] [és/vagy] [maximum
értékkel látják el].]
[A „Több Mögöttes Eszköz” Termékcsalád esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.6.1 ponttól a 3.6.5 pontig terjedő referencia – az
alábbiak illesztendőek be: A Kötvények értéke a kosárban feltüntetett több
mögöttes eszköz pozitív vagy negatív teljesítményéhez kötött. A fizetendő
összeg(ek) a kosárban feltüntetett egyes mögöttes eszközök egyedi
teljesítményei alapján kerül(nek) meghatározásra az egyedi teljesítmények
[súlyozása] [és/vagy] [tőkeáttétellel történő ellátása] [és/vagy] [átlagolása]
[és/vagy] [rögzítése] [és/vagy] [minimum értékkel történő ellátása] [és/vagy]
[maximum értékkel történő ellátása] útján. A mögöttes eszközök egyedi
teljesítményeitől függően a kosár összetétele idővel megváltoztatható.]
[A „Mutató” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.9.1
ponttól a 3.9.3 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be: A
Kötvények értéke [egy] [referencia mutató[k]hoz] [inflációs index[ek]hez] kötött.]
[Az „Összetett Vanília” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó
Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos
Referencia a 3.11.1 ponttól a 3.11.4 pontig terjedő referencia – az alábbiak
illesztendőek be: A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes
eszközkosár] [a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív
vagy negatív teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) [vanília vételi
opciók] [eladási opciók] [számok] [fix összegek] [tőkeáttételes] [minimum
értékkel ellátott] [maximum értékkel ellátott] súlyozott kombinációjaként
valamint [vételi opciók] [eladási opciók] [számok] [fix összegek] [additív] [vagy]
[multiplikatív] jellegű kombinációjaként kerül(nek) meghatározásra.

[A C.11-as Elem törlendő amennyiben a Kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak
minősülnek amelyekre a Rendelet XIII. Melléklete alkalmazandó.]
C.1
1
60T

Utalás arra, hogy a
kibocsátott
60T

[Nem Alkalmazandó. A Kötvények nem kerültek bevezetésre.] [A Kötvényeknek
[a Luxembourgi Értékpapír Tőzsde szabályozott piacára] történő bevezetését

értékpapírokat
bevezették-e vagy
be fogják-e vezetni
valamely
szabályozott vagy
más
hasonló
piacon
történő
elosztásukat,
az
érintett
piacok
megjelölésével

fogják kezdeményezni.] [Egyéb piac megnevezése.]

[A C.15-C.20-as Elemek törlendőek amennyiben a Kötvények olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapíroknak minősülnek amelyekre a Rendelet V. Melléklete alkalmazandó vagy amennyiben a
Kötvények olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak minősülnek amelyekre a Rendelet XIII.
Melléklete alkalmazandó.]
[C.1
5
60T

A
mögöttes
eszközök
értéke
mennyiben
befolyásolja
a
befektetések
értékét
60T

[Nem Alkalmazandó. A befektetés értékét a mögöttes eszköz értéke nem
befolyásolja.]
[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvényeknek vagy Kötvényhez Kötött
Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények esetén: A Kötvények értékét – a
[hitelezési] [kötvény] esemény bekövetkezését vagy elmaradását ide nem értve
– a mögöttes eszköz értéke nem befolyásolja.]
A Kötvények értéke [, a vonatkozó kamatfizetési napon a kamatszelvény
összeg Kötvénytulajdonos számára történő megfizetése] [, a vonatkozó
automatikus lejárat előtti visszaváltási napon az automatikus lejárat előtti
visszaváltási összeg Kötvénytulajdonos számára történő megfizetése] és a
lejárati napon a visszaváltási összeg Kötvénytulajdonos számára történő
megfizetése függ a mögöttes eszköz(ök)nek az adott értékelési nap(ok)on mért
teljesítményétől.
[A „Certifikát” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.1.1
ponttól a 3.1.4 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív vagy negatív
teljesítményéhez kötött.
[A „Vanília” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.2.1
ponttól a 3.2.6 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív vagy negatív
teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) [Amennyiben a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.2.1-es pont vagy a 3.2.2-es pont vagy a 3.2.5-ös
pont vagy a 3.2.6-os pont szerinti referencia: [a mögöttes eszköz] [a mögöttes
eszközkosár] [vagy a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz]
teljesítményéhez kötött összeg alapján] [Amennyiben a Termékkel kapcsolatos
Referencia a 3.2.3-as pont vagy a 3.2.4-es pont szerinti referencia: valamely
előre meghatározott fix összegben] kerül(nek) meghatározásra. A [mögöttes
eszköz] [mögöttes eszközkosár] [a kosárban feltüntetett egy vagy több
mögöttes eszköz] teljesítményét [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el]
[és/vagy] [átlagolják] [és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el]
[és/vagy] [maximum értékkel látják el].]
[A „Korlát” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.3.1
ponttól a 3.3.32 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív vagy negatív

teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) az alapján kerül(nek)
meghatározásra hogy valamely feltétel teljesültnek tekinthető-e vagy sem
abban az esetben amennyiben [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár]
[a kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] teljesítménye az
előzetesen meghatározott [teljesítménykorlátot [meghaladja] [nem éri el]]
[teljesítménykorláttal megegyezik]. A [mögöttes eszköz] [a mögöttes
eszközkosár] [kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz]
teljesítményét [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el] [és/vagy] [átlagolják]
[és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el] [és/vagy] [maximum
értékkel látják el].]
[A „Halmozódó” és a „Cliquet” Termékcsaládok esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.5.1 ponttól a 3.5.4 pontig terjedő referencia – az
alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] pozitív teljesítményéhez kötött. A
fizetendő összeg(ek) [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a
kosárban feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] teljesítményeinek
([összevonás] [vagy] [összeszorzás] útján történő) halmozódása alapján több
egymást követő időszak alatt kerül(nek) meghatározásra (oly módon hogy a
teljesítmények általában minden egyes időszak kezdetén újraértékelésre
kerülnek). A [mögöttes eszköz] [mögöttes eszközkosár] [a kosárban feltüntetett
egy vagy több mögöttes eszköz] teljesítményét [súlyozzák] [és/vagy]
[tőkeáttétellel látják el] [és/vagy] [átlagolják] [és/vagy] [rögzítik] [és/vagy]
[minimum értékkel látják el] [és/vagy] [maximum értékkel látják el].]
[A „Több Mögöttes Eszköz” Termékcsalád esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.6.1 ponttól a 3.6.5 pontig terjedő referencia – az
alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke a kosárban feltüntetett több mögöttes eszköz pozitív vagy
negatív teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) a kosárban feltüntetett
egyes mögöttes eszközök egyedi teljesítményei alapján kerül(nek)
meghatározásra az egyedi teljesítmények [súlyozása] [és/vagy] [tőkeáttétellel
történő ellátása] [és/vagy] [átlagolása] [és/vagy] [rögzítése] [és/vagy] [minimum
értékkel történő ellátása] [és/vagy] [maximum értékkel történő ellátása] útján. A
mögöttes eszközök egyedi teljesítményeitől függően a kosár összetétele idővel
megváltoztatható.]
[A „Volatilitás” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.7.1
ponttól a 3.7.11 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] múltbéli varianciájának vagy
volatilitásának pozitív vagy negatív teljesítményéhez kötött. A variancia és a
volatilitás a mögöttes eszköz(ök) hozam(ai)nak szóródását mérik. A fizetendő
összeg(ek) (a) [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszköz kosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] teljesítménye vagy értéke és/vagy
(b) [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszköz kosár] múltbéli varianciája vagy
múltbéli volatilitása és/vagy (c) (amennyiben alkalmazandó) egyéb
paraméterek alapján kerül(nek) meghatározásra. A [mögöttes eszköz]
[mögöttes eszköz kosár] teljesítményét vagy értékét vagy múltbéli varianciáját
vagy múltbéli volatilitását [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el] [és/vagy]
[átlagolják] [és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el] [és/vagy]
[maximum értékkel látják el].]
[A „Szisztematikus Stratégia” Termékcsalád esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.8.1 ponttól a 3.8.4 pontig terjedő referencia – az
alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke egy kockázatos elemből, egy biztonságos elemből [és egy
tőkeáttételes elemből] álló dinamikus kosár pozitív teljesítményéhez kötött. A

dinamikus kosár értéke a kockázatos elemmel, a biztonságos elemmel [és a
tőkeáttételes elemmel] szembeni kitettségeknek és azok értékeinek
függvényében iteráció útján kerül meghatározásra. A kockázatos elemmel, a
biztonságos elemmel [és a tőkeáttételes elemmel] szembeni kitettségek képlet
alapján kerülnek meghatározásra és például állandó arányú portfólió biztosítási
vagy cél volatilitási mechanizmusok alkalmazása útján is meghatározhatóak. A
dinamikus kosár értékét [súlyozzák] [és/vagy] [tőkeáttétellel látják el] [és/vagy]
[átlagolják] [és/vagy] [rögzítik] [és/vagy] [minimum értékkel látják el] [és/vagy]
[maximum értékkel látják el].]
[A „Mutató” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó Végleges
Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos Referencia a 3.9.1
ponttól a 3.9.3 pontig terjedő referencia – az alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke [egy] [referencia mutató[k]hoz] [inflációs index[ek]hez]
kötött.]
[Az „Hitelhez vagy Kötvényhez kötött” Termékcsalád esetén – amennyiben az
alkalmazandó Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel
kapcsolatos Referencia a 3.10.3 pontban meghatározott referencia – az
alábbiak illesztendőek be:
A Kötvények értéke a mögöttes eszköz pozitív vagy negatív teljesítményéhez
kötött. A fizetendő összeg(ek) több feltétel figyelembevétele alapján kerül(nek)
meghatározásra, amely feltételek közül az egyik abban az esetben tekintendő
teljesítettnek, amennyiben a mögöttes eszköz értéke [magasabb]
[alacsonyabb] mint az előre meghatározott korlát [vagy megegyezik az előre
meghatározott korláttal].
[Az „Összetett Vanília” Termékcsalád esetén – amennyiben az alkalmazandó
Végleges Feltételek úgy rendelkeznek, hogy a Termékkel kapcsolatos
Referencia a 3.11.1 ponttól a 3.11.4 pontig terjedő referencia – az alábbiak
illesztendőek be:
A Kötvények értéke [a mögöttes eszköz] [a mögöttes eszközkosár] [a kosárban
feltüntetett egy vagy több mögöttes eszköz] [az alábbi C.20. Elemben
meghatározott mögöttes eszköz [portfolió[k kosará]nak]] pozitív vagy negatív
teljesítményéhez kötött. A fizetendő összeg(ek) [vanília vételi opciók] [eladási
opciók] [számok] [fix összegek] [tőkeáttételes] [minimum értékkel ellátott]
[maximum értékkel ellátott] súlyozott kombinációjaként valamint [vételi opciók]
[eladási opciók] [számok] [fix összegek] [additív] [vagy] [multiplikatív] jellegű
kombinációjaként kerül(nek) meghatározásra.
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C.16

A lejárati nap és a
végleges referencia
nap

[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények esetén:
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A Kötvények lejárati napja (egy vagy több hitelezési esemény vagy meg nem
fizetett hitellel kapcsolatos esemény bekövetkezésének függvényében)
[Tervezett Lejárati Nap beillesztendő] lesz, és a végső referencia nap lesz (egy
vagy több hitelezési esemény vagy meg nem fizetett hitellel kapcsolatos
esemény bekövetkezésének függvényében) az utolsó hitelezési esemény
bekövetkezési nap.]
[Kötvényhez Kötött Kötvények esetén:
A Kötvények lejárati napja (egy vagy több kötvény esemény vagy vissza nem
fizetett kötvénnyel kapcsolatos esemény bekövetkezésének függvényében)
[Tervezett Lejárati Nap beillesztendő] lesz, és a végső referencia nap lesz (egy
vagy több kötvény esemény vagy meg nem fizetett kötvénnyel kapcsolatos
esemény bekövetkezésének függvényében) az utolsó kötvény esemény
bekövetkezési nap.]
[Nyílt végű Kötvények esetén:
A Kötvények Nyílt végű Kötvények. A Kötvények esetében végső referencia
nap nem alkalmazandó.]
[A Kötvények lejárati napja [Lejárati Nap beillesztendő]. A Kötvények

vonatkozásában nincs alkalmazandó végső referencia nap.
[A Kötvények lejárati napja [Lejárati Nap beillesztendő] lesz, és a végső
referencia nap lesz az utolsó értékelési nap.]
A lejárati nap a fenti C.8-as és az alábbi C.18-as Elemekben foglalt
rendelkezések szerint módosítható.
C.1
7
0T

60T

C.18

A
származtatott
értékpapírok
elszámolásának
rendje

[Készpénzes leszállítás] [és vagy] [fizikai leszállítás] [Hitelezési Eseményhez
Kötött Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények esetén: [Készpénzes]
[vagy] [fizikai leszállítás és/vagy készpénzes leszállítás] amennyiben a
leszállítandó eszközök leszállítása részben vagy egészben nem lehetséges
vagy jogellenes.]]

60T

60T

A
származtatott
értékpapírok
hozamának
számítása

[Nem Alkalmazandó. A Kötvényeknek nincsenek mögöttes eszközeik, és a
lejáratkori vagy korábban történő visszaváltási összegük megegyezik vagy
kisebb mint a Meghatározott Névérték 100 % -a.]

60T

A Kötvények kibocsátási napja [dátum] (a Kibocsátási Nap) és minden
Kötvény [meghatározott névértékkel] rendelkezik.
[összeg] számítási összege: [(a Meghatározott Névérték)] [(a Számítási
Összeg]]

[fix kamatozás esetén:
Kamatláb(ak):

[alkalmazandó kamatláb beillesztendő]

Meghatározott Időszak(ok)
/ Kamatfizetési Nap(ok):

[alkalmazandó
beillesztendő(ek)]

Fix
Összeg:

Feltéve hogy a Kötvények megelőző
visszaváltására nem került sor, a Kibocsátó
[minden egyes] [a] Kamatfizetési Napon
köteles a Kötvénytulajdonosnak minden
egyes Kötvénye után a Számítási Ügynök
által meghatározott összeget fizetni: [fix
kamatszelvény összeg beillesztendő]

Kamatszelvény

kamatfizetési

nap(ok)

Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények esetén,
amennyiben alkalmazandó: A Kamatfizetés
valamely [hitelezési] vagy [kötvény] esemény
bekövetkezésétől vagy elmaradásától függ.
[Kamatbázis:

[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]]

kamatbázis

[változó kamatozás esetén:
Változó
Összeg:

Kamatszelvény

Feltéve hogy a Kötvények megelőző
visszaváltására nem került sor, a Kibocsátó
[minden egyes] [a] Kamatfizetési Napon
köteles a Kötvénytulajdonosnak minden
egyes Kötvénye után a Számítási Ügynök
által meghatározott összeget fizetni: [változó

kamatszelvény összeg beillesztendő]
Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények esetén,
amennyiben alkalmazandó: A Kamatfizetés
valamely [hitelezési] vagy [kötvény] esemény
bekövetkezésétől vagy elmaradásától függ.

60T

60T

[Kamatbázis:

[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]]

Meghatározott Időszak(ok)
/ Kamatfizetési Nap(ok):

[alkalmazandó
beillesztendő(ek)]

Referencia Kamatláb:

[alkalmazandó
beillesztendő]]

kamatbázis

kamatfizetési

referencia

nap(ok)

kamatláb

[strukturált kamat esetén:
Strukturált Kamat Összeg:

[A Kötvényekre alkalmazandó Végleges
Feltételekben meghatározott referencia
termékre vonatkozóan alkalmazandó
képlet beillesztendő]
Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvények
vagy Kötvényekhez Kötött Kötvények
esetén, amennyiben alkalmazandó: A
Kamatfizetés valamely [hitelezési] vagy
[kötvény] esemény bekövetkezésétől
vagy elmaradásától függ.

[Kamatbázis:
Meghatározott Időszak(ok)
Kamatfizetési Nap(ok) [(i)]:
60T

60T

[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]]
/

[alkalmazandó kamatfizetési
beillesztendő(ek)]

nap(ok)

[automatikus lejárat előtti visszaváltási összeg esetén:

Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási Összeg [(i)]:
60T

kamatbázis

[A Kötvényekre alkalmazandó Végleges
Feltételekben meghatározott referencia
termékre vonatkozóan alkalmazandó
képlet beillesztendő.]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények
egyben Warranthoz Kötött Kötvények:
Számítási
Összeg
x
(Warrant
Értékmeghatározás[(i)] / Warrant Kezdeti
Érték)
Warrant
Értékmeghatározás[(i)]
a
warrantnak a Számítási Ügynök által az
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás
Értékelési
Napon[(i)]
meghatározott
értékét jelenti.

Warrant Kezdeti Érték a warrant
(0)értékelési
napon
meghatározott
értékét jelenti.
Az
Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási
Összeg
Számítási
Összegenként kerül megállapításra.]
Automatikus
Lejárat
Előtti
Visszaváltási Nap(ok) [(i)]:
60T

[Automatikus
Esemény:
60T

Lejárat

Előtti

Végső Visszaváltási Összeg:

[megfelelő nap(ok) beillesztendő(ek)]
[Az
alkalmazandó
beillesztendő.]

esemény

[Névértéken] [Meghatározott Névérték
szorozva [százalék beillesztendő]] [A
Kötvényekre alkalmazandó Végleges
Feltételekben meghatározott referencia
termékre vonatkozóan alkalmazandó
képlet beillesztendő.] [Amennyiben a
Strukturált Kötvények egyben Elsőbbségi
Részvényhez
Kötött
Kötvények;
Számítási
Összeg
x
(Elsőbbségi
Részvény Végső Érték / Elsőbbségi
Részvény Kezdeti Érték)
Elsőbbségi Részvény Végső Érték az
elsőbbségi részvény (1) értékelési napon
meghatározott értékét jelenti.
Elsőbbségi Részvény Kezdeti Érték az
elsőbbségi részvény (0) értékelési napon
meghatározott értékét jelenti.]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények
egyben Warranthoz Kötött Kötvények:
Számítási Összeg x (Warrant Végső
Érték / Warrant Kezdeti Érték)
Warrant Végső Érték a warrant (1)
értékelési napon meghatározott értékét
jelenti.
Warrant Kezdeti Érték a warrant (0)
értékelési napon meghatározott értékét
jelenti.]

60T

[fizikai leszállítás esetén:

A Kötvények visszaváltására készpénzösszeg és/vagy az adott leszállítandó
eszköz(ök) leszállítása útján kerül sor.
60T

[az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott
Termékre vonatkozó dátumok ide illesztendőek be:
60T

[Dátum(okk)al
meghatározások:
60T

kapcsolatos

[Amennyiben
strukturált
(amennyiben
automatikus

Referencia

alkalmazandó,
a
kamatfizetési
van
ilyen),
az
lejárat
előtti

visszaváltási (amennyiben van ilyen)
és a Végleges Feltételekben
meghatározott referencia termékre
vonatkozóan alkalmazandó végső
visszaváltási
napok
beillesztendőek.]]]
[az alkalmazandó Végleges Feltételekben meghatározott Referencia
Termékre vonatkozóan alkalmazandó meghatározások ide illesztendőek be:
60T

[Termékkel
meghatározások:
60T

kapcsolatos

[Amennyiben
alkalmazandó,
a
strukturált kamatfizetési (amennyiben
van ilyen), az automatikus lejárat
előtti visszaváltási (amennyiben van
ilyen) és a Végleges Feltételekben
meghatározott referencia termékre
vonatkozóan alkalmazandó végső
visszaváltási
napok
beillesztendőek.]]]

[A Kibocsátó választása szerinti visszaváltás esetén az alábbiak illesztendőek
be:
60T

Kibocsátó választása szerinti visszaváltás:
60T

[Opciós Visszaváltási Összeg:

[Piaci Érték] [Meghatározott Névérték
szorozva [százalék beillesztendő]] [A
vonatkozó
Opciós
Visszaváltási
Nap(ok)hoz kötött értékelési napon
kiszámolt fenti Végső Visszaváltási
Összeggel
kapcsolatos
képlet
beillesztendő.]
[Amennyiben
a
Strukturált
Kötvények
egyben
Elsőbbségi
Részvényhez
Kötött
Kötvények: Számítási Összeg x
(Elsőbbségi
Részvény
Opciós
Érték[(i)] / Elsőbbségi Részvény
Kezdeti Érték)
Elsőbbségi
Részvény
Opciós
Érték[(i)] az elsőbbségi részvény
opciós
visszaváltási
napon
meghatározott értékét jelenti.
Elsőbbségi Részvény Kezdeti Érték
az elsőbbségi részvény (0) értékelési
napon meghatározott értékét jelenti.]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények
egyben Warranthoz Kötött Kötvények:
Számítási Összeg x (Warrant Opciós
Érték[(i)] / Warrant Kezdeti Érték)
Warrant Opciós Érték[(i)] a warrant
Számítási Ügynök által az opciós
korai
visszaváltási
értékelési
napon[(i)]
meghatározott
értékét
jelenti.

Warrant Kezdeti Érték a warrant (0)
értékelési
napon
meghatározott
értékét jelenti.]
[A Piaci Érték a számítási ügynök
által megállapított azon összeget
jelenti,
amely
a
Kötvények
visszaváltásának napján a Kötvények
fair piaci értékét testesíti meg és
amely (a Kötvényekkel kapcsolatosan
kötött
fedezeti
ügyletek
felmondásának
költségeit
is
figyelembe véve) alkalmas arra, hogy
a
Kötvénytulajdonosok
számára
biztosítsa a gazdasági megfelelőjét a
Kibocsátó Kötvényekkel kapcsolatos
azon
fizetési
kötelezettségeinek
amelyek a fenti lejárat előtti
visszaváltás hiányában az adott
lejárat előtti visszaváltási napot
követően esedékessé válnának.]
[Opciós
[(i)]:
60T

Visszaváltási

Nap(ok)

[megfelelő
beillesztendő(ek)]]]

nap(ok)

[A Kötvénytulajdonosok választása szerinti visszaváltás esetén az alábbiak
illesztendőek be:
60T

Kötvénytulajdonosok választása szerinti visszaváltás:

60T

[Opciós Visszaváltási Összeg:

[Piaci Érték] [Meghatározott Névérték
szorozva [százalék beillesztendő]] [A
vonatkozó
Opciós
Visszaváltási
Nap(ok)hoz kötött értékelési napon
kiszámolt fenti Végső Visszaváltási
Összeggel
kapcsolatos
képlet
beillesztendő.]]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények
egyben Elsőbbségi Részvényhez
Kötött Kötvények: Számítási Összeg
x (Elsőbbségi Részvény Opciós
Érték[(i)] / Elsőbbségi Részvény
Kezdeti Érték)
Elsőbbségi
Részvény
Opciós
Érték[(i)] az elsőbbségi részvény
opciós
visszaváltási
napon
meghatározott értékét jelenti.
Elsőbbségi Részvény Kezdeti Érték
az elsőbbségi részvény (0) értékelési
napon meghatározott értékét jelenti.]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények
egyben Warranthoz Kötött Kötvények:
Számítási Összeg x (Warrant Opciós

Érték[(i)] / Warrant Kezdeti Érték)
Warrant Opciós Érték[(i)] a warrant
Számítási Ügynök által az opciós
korai
visszaváltási
értékelési
napon[(i)]
meghatározott
értékét
jelenti.
Warrant Kezdeti Érték a warrant (0)
értékelési
napon
meghatározott
értékét jelenti.]
[A Piaci Érték a számítási ügynök
által megállapított azon összeget
jelenti,
amely
a
Kötvények
visszaváltásának napján a Kötvények
fair piaci értékét testesíti meg és
amely (a Kötvényekkel kapcsolatosan
kötött
fedezeti
ügyletek
felmondásának
költségeit
is
figyelembe véve) alkalmas arra, hogy
a
Kötvénytulajdonosok
számára
biztosítsa a gazdasági megfelelőjét a
Kibocsátó Kötvényekkel kapcsolatos
azon
fizetési
kötelezettségeinek
amelyek a fenti lejárat előtti
visszaváltás hiányában az adott
lejárat előtti visszaváltási napot
követően esedékessé válnának.]
[Opciós
[(i)]:
60T

Visszaváltási

Nap(ok)

[megfelelő
beillesztendő(ek)]]]]

nap(ok)

[Amennyiben a Kötvények Részben Megfizetett Kötvények, beillesztendő:
Részben Megfizetett Kötvényekre alkalmazandó rendelkezések
(i)
Részbeni Fizetés
[Részbeni Fizetés Összege(i)
Összege(i):
beillesztendő(ek)]
(ii)
Részbeni Fizetés
[Részbeni Fizetés Dátuma(i)
Dátuma(i):
beillesztendő(ek)]
[Részletekben Megfizetett Kötvények esetén az alábbi illesztendő be:
Részletekben Megfizetett Kötvényekre
alkalmazandó rendelkezések:
(i)
Részletfizetés Összege(i):
[Részletfizetés Összege(i)
beillesztendő(ek)]
(ii)
Részletfizetés Dátuma(i):
[Részletfizetés Dátuma(i)
beillesztendő(ek)]
[Kettős Devizanemű Kötvények esetén az alábbi illesztendő be:
Kettős Devizanemű Kötvényekre
alkalmazandó rendelkezések:
(i)
Elszámolás Devizaneme:
Kettős Devizanem Átváltási
Árfolyama:
(iii)
Kettős Devizanem Átváltási
Árfolyam rögzítésével
kapcsolatos számítási
módszer:
[Amennyiben előre meghatározott:
(ii)

[]
[Átváltási Árfolyam beillesztendő]
[Előre meghatározott] [Számítási
Ügynök általi meghatározás]
[Képernyő szerinti Meghatározás]

- Előre Meghatározott Rögzítés:

[rögzítés típusa beillesztendő]

[Számítási Ügynök általi meghatározás vagy Képernyő szerinti Meghatározás
esetén:
- Kettős Devizanem Értékelési Nap:
[]
- Kettős Devizanem Értékelési
Időpont:

[]

[Képernyő szerinti Meghatározás esetén:
- Képernyő szerinti Meghatározás
[]]
típusa:
[a következő rendelkezések abban az esetben illesztendőek be, amennyiben a
Kibocsátó döntése alapján kicserélés alkalmazandó:]
Rendelkezések a Kibocsátó döntése alapján történő kicserélés esetében
[Helyettesítő Kamatszelvény Összeg: []]
[További Helyettesítő Kamatszelvény Összeg: []]
Piaci Érték a Kicserélés szempontjából: []
[Helyettesítő Végső Visszaváltási Összege: []]
Opciós Módosítási Dátum(ok): []]
[Olasz jog alatti
alkalmazandóak:
60T

60T

60T

C.19

A mögöttes eszköz
végső
referencia
ára
60T

Certifikátok

esetén

az

alábbi

További

Összegek

További Összeg(ek):

[további összeg(ek) beillesztendő(ek)]

További Összeg Fizetési Nap:

[további összeg fizetési
beillesztendő(ek)]]]

nap(ok)

[Amennyiben a Strukturált Kötvények egyben Hitelezési Eseményhez Kötött
Kötvények: Nem Alkalmazandó. A Kötvények egy vagy több hitelezési
esemény bekövetkezéséhez vagy elmaradásához indexáltak.]
[Amennyiben a Strukturált Kötvények egyben Kötvényhez Kötött Kötvények:
Nem Alkalmazandó. A Kötvények egy vagy több kötvény esemény
bekövetkezéséhez vagy elmaradásához indexáltak.]
[Nem Alkalmazandó. A Kötvényeknek nincsenek mögöttes eszközeik, és a
lejáratkori vagy korábban történő visszaváltási összeg megegyezik vagy kisebb
mint a Meghatározott Névérték 100 % -a.]
[Lásd a fenti C.18-as Elemet.]
[Végső referencia ár: a mögöttes eszköz(ök)nek az adott visszaváltással
kapcsolatos értékelési napon – bizonyos rendkívüli események valamint a
mögöttes eszköz(ök)et érintő helyesbítések függvényében – alkalmazandó
értéke.]

60T

C.20

A mögöttes eszköz
típusa
és
a
mögöttes eszközzel
kapcsolatos
információk
közlésének helye
60T

[A mögöttes eszköz típusa: [részvény] [index] [az SGI Index] [ADR]
[másodlagos értékpapír] [tőzsdén jegyzett befektetési jegynek (ETF)]
[referencia mutató] [deviza] [áru] [áruindex] [alap] [inflációkövető index]
[tőzsdén jegyzett terméknek (ETP)] [[certifikátoknak] [tőzsdén kívüli
származtatott termékeknek] [[opciós] [tőzsdei határidős termékre vonatkozó]
szerződés[ek]nek] [elsőbbségi részvényeknek] [warrantoknak] [tőzsdei
határidős terméknek] [portfóliónak] [cds felárnak] minősülő, nem részesedést
megtestesítő értékpapírok]]
[A mögöttes eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás az alábbi honlap(ok)on vagy
képernyőoldalakon érhető el (amennyiben vannak ilyenek): [a mögöttes
eszköz, a honlap vagy képernyőoldal elnevezése beillesztendő]]
27T

[Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények
esetén: A Kötvények [az alábbi [az indexbe tartozó] referencia társaságra
vonatkozó] egy vagy több hitelezési esemény bekövetkezéséhez vagy
elmaradásához kötöttek: [a referencia társaság(ok) elnevezése beillesztendő].
[Kötvényekhez Kötött Kötvényeknek minősülő Strukturált Kötvények esetén:
Kötvények egy vagy több kötvény esemény bekövetkezéséhez vagy
elmaradásához kötöttek: [a kötvények elnevezése beillesztendő]
[Dinamikus Portfólióhoz Kötött Kötvények és Dinamikus Portfólió esetén: A
mögöttes eszközökről (a Portfólió) és azok elemeit befolyásoló tényezőkről (a
Portfolói Elemek) való tájékoztatás a portfólió elfogadhatósági kritériumaival
összhangban, mely az alábbi honlapon érhető el (amennyiben vannak ilyenek):
[a portfólió kritériumok, a honlap és az elbíráló személy megnevezése
beillesztendő).
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[Nem Alkalmazandó. A Kötvényeknek nincsenek mögöttes eszközeik, és a
lejáratkori vagy korábban történő visszaváltás összege megegyezik vagy
kisebb mint a Meghatározott Névérték 100 % -a.]
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Section D – Kockázatok
D.2

A kibocsátóval [és a
garanciavállalóval]
kapcsolatos
főbb
kockázatokra
vonatkozó
tájékoztatás
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A Kötvényekbe történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az adott
befektetői döntés meghozatala előtt ajánlatos felmérni.
A Csoport különösen az alábbi, a Csoport
tevékenységével járó kockázatoknak van kitéve:


alapvető

üzleti

hitelezési kockázatok:
A Csoport ki van téve a szerződéses felekkel kapcsolatos
kockázatnak és a koncentrációs kockázatnak.
Előfordulhat, hogy a Csoport fedezeti stratégiája nem lesz képes
megakadályozni mindenfajta veszteség felmerülésének a
kockázatát;
A Csoport működési eredményét és pénzügyi helyzetét a hitelezési
veszteségekkel kapcsolatosan újonnan képzett céltartalékok
jelentős mértékű megnövekedése vagy a nem megfelelő mértékű
céltartalék-képzés hátrányosan befolyásolhatják.



piaci kockázatok:
A világgazdaságot és a pénzügyi piacokat továbbra is jelentős
bizonytalansági tényezők övezik, amelyek lényegesen hátrányos
befolyással lehetnek a Csoport üzleti tevékenységére, pénzügyi
helyzetére és működésének eredményességére.
A Csoport eredményeit
befolyásolhatják.

a

regionális

piaci

kockázatok

A Csoport egy igen versengő üzletágban (ideértve a hazai piacait is)
végzi tevékenységét.
A pénzügyi piacok elhúzódó hanyatlása vagy az ezen piacok
korlátozott mértékű likviditása megnehezítik az eszközök

értékesítését és jelentős veszteségeket eredményezhetnek.
A pénzügyi piacok volatilitása a Csoport számára a kereskedelmi és
befektetési tevékenységét érintően jelentős veszteségeket
eredményezhetnek.
Egyéb pénzügyi intézmények és piaci szereplők pénzügyi helyzete
és tevékenysége hátrányos hatással lehet a Csoportra.
Piaci válság idején a Csoportnak a bizományosi valamint egyéb
jutalékon és díjon alapuló tevékenységeiből alacsonyabb bevétele
származhat;


működési kockázatok:
Előfordulhat, hogy a Csoport által alkalmazott kockázatkezelési
rendszer nem lesz hatékony és a Csoportot nem azonosítható vagy
nem várt kockázatoknak teszi ki, amelyek jelentős veszteségeket
okozhatnak.
A Csoport vélelmeket és becsléseket alkalmaz, amely vélelmek és
becslések pontatlansága jelentősen befolyásolhatja a Csoport
pénzügyi beszámolóit.
A Csoport azon képessége, hogy a képzett alkalmazottait
megtartsa, valamint hogy képzett alkalmazottakat toborozzon,
kritikus jelentőséggel bír a Csoport üzleti tevékenységének
sikerességét illetően és amennyiben a Csoport nem lenne képes a
képzett alkalmazottait megtartani valamint képzett alkalmazottakat
toborozni, ez jelentősen hátrányosan befolyásolná a Csoport
teljesítményét.
A Csoporttal üzleti kapcsolatban lévő intézményeket érintő
működési hibák, felmondhatósági korlátozások vagy kapacitáskorlátozások vagy a Csoport számítástechnikai rendszereinek hibája
vagy feltörése veszteségeket eredményezhet;
Ha a Csoport felvásárlást eszközöl, előfordulhat, hogy nem tudja az
integrációs folyamatot költséghatékony módon megvalósítani, vagy
a célul kitűzött előnyöket elérni.



kamatokkal és deviza-árfolyamokkal kapcsolatos strukturális
kockázatok:
A kamatok változása hátrányosan befolyásolhatja a Csoport banki
és eszközkezelői üzletágait.
A devizaárfolyamok változása hátrányosan befolyásolhatja a
Csoport működési eredményességét;



likviditási kockázat:
A Csoport függ a finanszírozási és egyéb likviditási forrásokhoz
történő hozzáférési lehetőségektől, amely lehetőségek – a
Csoporttól függetlenül – szűkülhetnek.

A pénzpiacok likviditásának csökkenése megnehezítheti az
eszközök értékesítését és jelentős veszteségeket eredményezhet;


szabályozás be nem tartásából eredő, jogi és a jó hírnévhez
fűződő kockázatok:
A jó hírnévhez fűződő káresemények hátrányosan befolyásolhatják
a Csoport versenyhelyzetét.
A Csoport jogi kockázatoknak van kitéve, amelyek hátrányosan
befolyásolhatják a Csoport pénzügyi helyzetét vagy működési
eredményességét.
A Csoport a tevékenységei végzésének minden egyes országában
kiterjedt felügyeleti és szabályozói keretrendszer hatálya alá
tartozik, és az ezen szabályozói keretrendszer megváltozása
jelentően kihathat a Csoport tevékenységére;
Az egyes kormányok, központi bankok és szabályozó testületek által
alkalmazott számos kivételes intézkedés módosításra vagy
visszavonásra kerülhet, továbbá egyes európai intézkedések
gyakorlati alkalmazása kockázatokat rejt magában.



egyéb kockázatok:
Egyes előre nem látható események vagy katasztrófák – ideértve a
járványok kitörését, a terrorista támadásokat vagy a természeti
katasztrófákat – a Csoportnak veszteséget okozhatnak.
[Amennyiben a Kibocsátó az SG Issuer vagy az SG Option Europe:
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó a Csoportba tartozik, a fenti
kockázati tényezők a Kibocsátó tekintetében is alkalmazandóak.

[A D.3-as Elem törlendő amennyiben a Kötvények származtatott pénzügyi eszközöknek minősülnek
amelyekre a Rendelet XII. Melléklete alkalmazandó.]
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D.3

Az
értékpapírokkal
kapcsolatos
főbb
kockázatokra
vonatkozó
főbb
tájékoztatás

[Beillesztendő amennyiben a Kötvények előre meghatározott lejárati nap
nélküli Kötvények: Nyílt végű Kötvények esetén a Kötvények futamideje a
Kibocsátó [vagy a Kötvénytulajdonos, esettől függően] által gyakorolható
esetleges visszaváltási jog gyakorlásától függ. Annak lehetősége, hogy a
Kibocsátó jogosult egy előre meghatározott napon a Kötvények
visszaváltására valószínűsíthetően negatív hatást gyakorolhat a
Kötvények piaci értékére. Az esetleges befektetők számára ajánlott az
újra befektetés kockázatainak annak figyelembe vétele mellett történő
mérlegelése, hogy a visszaváltás idején milyen más befektetési
lehetőségek fognak rendelkezésre állni. Másodlagos piac hiányában
előfordulhat, hogy a befektetőknek nem lesz lehetőségük a Kötvények
értékesítésére. [A fentiek mellett, a visszaváltási opcióból eredően
előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosok nem fognak részesülni a
mögöttes eszköz(ök) teljesítményéből az eredetileg tervezett teljes
időtartam alatt, amely egyebekben figyelembe vételre került volna a
kamat összegében.]
[Beillesztendő amennyiben a Kibocsátó jogosult a Kötvények
visszaváltására: A Kibocsátó által egy előre meghatározott napon

gyakorolható visszaváltási jog valószínűsíthetően negatív hatással lesz a
Kötvények piaci értékére. Az esetleges befektetők számára ajánlott az
újra befektetés kockázatainak annak figyelembe vétele mellett történő
mérlegelése, hogy a visszaváltás idején milyen más befektetési
lehetőségek fognak rendelkezésre állni. [A fentiek mellett, tekintettel arra,
hogy a Kibocsátó a saját jogkörében dönthet a visszaváltásról,
előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosok nem fognak részesülni a
mögöttes eszköz(ök) teljesítményéből bármely ezen döntési jogosultság
érvényesítése alapján történő visszaváltást követően, amely egyebekben
figyelembe vételre került volna a kamat összegében. ]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Fix Kamatozású Kötvények: A
Fix Kamatozású Kötvényekbe történő befektetés a piaci kamatlábak
változásától függően kockázatokat hordoz magában, amelyek negatívan
befolyásolhatják ezen Kötvények értékét.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Változó Kamatozású Kötvények:
A Változó Kamatozású Kötvények volatilis befektetések.]

[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Fordított Változó Kamatozású
Kötvények: A Fordított Változó Kamatozású Kötvények volatilitása
nagyobb, tekintettel arra, hogy a referencia kamatláb növekedése nem
csak a Kötvények tekintetében alkalmazandó kamatláb csökkenését
eredményezheti, hanem az alkalmazandó kamatlábakban bekövetkezett
növekedést is tükrözheti, amely ezen Kötvények piaci értékét ugyancsak
hátrányosan befolyásolhatja.]

[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Kamatszelvény Nélküli
Kötvények: A piaci kamatlábakban bekövetkezett változások lényegesen
jobban befolyásolják a Kamatszelvény Nélküli Kötvények árait az
egyszerű kötvények áraihoz képest, tekintettel arra, hogy a diszkontált
kibocsátási árfolyamok a névértéknél lényegesen kisebbek lehetnek.]
[Strukturált Kamat esetén beillesztendő: A Kötvények tekintetében a
kamattal kapcsolatos lejáratkori vagy egyéb időpontban történő
kifizetések kiszámítására valamely mögöttes eszköz figyelembe vétele
mellett kerül sor és a Kötvények hozama a mögöttes eszköz értékében –
amely változhat – bekövetkezett változásokon alapul. Felhívjuk a
lehetséges befektetők figyelmét, hogy ezen Kötvények volatilisek és
előfordulhat, hogy nem kapnak kamatot.]
[Beillesztendő, amennyiben a Kötvények Kettős Devizanemű Kötvények:
a fizetendő tőke és/vagy kamat összege a deviza átváltási árfolyamok
mozgásától függ, illetőleg egy vagy több devizanemben fizetendő, amely
devizanem egyebekben különbözhet azon devizanemtől, amelyben a
Kötvények kibocsátásra kerültek. Ennek megfelelően egy Kettős
Devizanemű Kötvénybe történő befektetés egy közvetlen külföldi
devizába történő befektetéshez hasonló piaci kockázatokat hordozhat, és
amelyet a lehetséges befektetőknek ennek megfelelően szükséges
figyelembe venni.]

[Beillesztendő amennyiben a Részben Megfizetett Kötvények: Részben
Megfizetett Kötvények esetén a kibocsátási ár megfizetésére több
részfizetés keretében kerül sor. Bármely soron következő részfizetés
elmulasztása azzal járhat, hogy a befektető teljes mértékben vagy
részben elveszítheti a befektetését.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények az SG Issuer által Kibocsátott
Biztosított Kötvények: Biztosított Kötvények esetén előfordulhat, hogy az
adott
biztosítéki
jog
érvényesítését
követően
a
biztosíték
érvényesítéséből befolyó felosztható bevétel (vagy a rendelkezésre álló
biztosítéki eszközök értéke) nem lesz elegendő a befektetők részére
megfizetendő összegek kifizetésére. Amennyiben a befektetők részére
esedékes összegek megfizetésének fedezetét képező összegek
elégtelennek bizonyulnak, előfordulhat, hogy a befektető a Kibocsátó felé
nem fordulhat további igénnyel, azonban ezen összegek megtérítését a
Garanciavállalótól követelheti.]

[A Kötvényfeltételek tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek
alapján bizonyos piaci zavarok fennállása esetén a Kötvények
elszámolása késhet vagy a Kötvényfeltételekkel kapcsolatos bizonyos
módosításokra kerülhet sor. A fentiek mellett a mögöttes eszköz(ök)et
érintő események bekövetkezése esetén a Kötvényfeltételek lehetővé
teszik a Kibocsátó számára, hogy – a Kötvénytulajdonosok előzetes
hozzájárulása nélkül – [a mögöttes eszköz(ök)et új mögöttes
eszköz(ökk)el helyettesítse,] a mögöttes eszköz(ökk)el kapcsolatos
kitettségét megszűntesse és a Kötvények lejárati napjáig a megszerzett
hozamok tekintetében egy referencia kamatlábat alkalmazzon, a
Kötvények lejárati napját elhalassza[, a Kötvényeket lejáratuk előtt a
Kötvények piaci értékén visszavásárolja] [,] [vagy] [a fedezeti ügyletekkel
kapcsolatos megnövekedett költségeket bármely esedékes összegből
levonja].]
[A Garancia a Garanciavállaló – nem pedig egyéb személyek – általános
és nem biztosított szerződéses kötelezettsége. A Kötvényekkel
kapcsolatos
kifizetésekre
kihatással
van
a
Garanciavállaló
hitelképessége.]
[A Garanciával érintett Kötvények leendő befektetői tudomásul veszik,
hogy a Kibocsátó nemfizetése esetén a Kötvénytulajdonosok
jogosultságai [(i)] a Garancia alapján és annak rendelkezéseinek
megfelelően igényelt összegre, [(ii) továbbá Biztosított Kötvények
esetén a megfelelő Biztosítéki Szerződés érvényesítése során
megszerzett összegre korlátozódnak, és befektetők nem lesznek
jogosultak a Kibocsátó ellen peres vagy egyéb eljárást indítani vagy
egyéb igényeket támasztani.]
[A Garancia kizárólag fizetési garancia, és nem tekinthető az érintett
Kibocsátó teljesítésére, vagy a Kibocsátó bármely egyéb, a Garanciával
biztosított Kötvény szerinti kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó
garanciának.]

[A Société Générale a Program alatti Kibocsátóként, a Kibocsátó által
kibocsátott Kötvények Garanciavállalójaként továbbá a Kibocsátó
részére fedezeti eszközök szolgáltatójaként jár el. Ennek következtében
a befektetők nemcsak a Garanciavállaló hitelkockázatának vannak
kitéve, hanem azon működési kockázatoknak is, amelyek a
Garanciavállaló függetlenségének azzal kapcsolatos hiányából erednek,
hogy a Société Générale Garanciavállalói és fedezeti eszközök
szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeket vállalt fel.]
[A függetlenség hiányából eredő esetleges érdekellentéteket és
működési kockázatokat részben mérsékelheti az a tény, hogy a
Garanciavállalón belül külön részlegek felelősek a Garancia nyújtásáért
és a fedezeti eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokért, és valamennyi
részleg külön szervezeti egységként ún. kínai fallal (információs
akadályokkal) elválasztottan, külön csapatok irányítása alatt működik.]
A Kibocsátó [és a Garanciavállaló], valamint [ezek] leányvállalatai és
kapcsolt vállalkozásai egyéb üzleti tevékenységük folytatása során
információt szerezhetnek vagy birtokolhatnak az alapulfekvő
eszközökről. Ezek a tevékenységek vagy információk hátrányos
következményekkel járhatnak a Kötvénytulajdonosok számára.
A Kibocsátó[, a Garanciavállaló], valamint [ezek] bármely leányvállalata
és/vagy kapcsolt vállalkozása a Kötvények vonatkozásában ettől eltérő
minőségben is eljárhat, úgy, mint árjegyző, számítási ügynök vagy
ügynök. Ezért esetlegesen érdekellentétek merülhetnek fel.
A Kötvények forgalomba hozatalával kapcsolatban a Kibocsátó [és a
Garanciavállaló], valamint [ezek] leányvállalatai és/vagy kapcsolt
vállalkozásai a referencia eszközzel vagy eszközökkel, vagy az ezekkel
kapcsolatos származtatott ügyletek vonatkozásában egy vagy több
fedezeti megállapodást köthetnek, amelyek befolyásolhatják a
Kötvények piaci árát, likviditását vagy értékét.]

A Kötvények futamideje alatt előfordulhat, hogy a Kötvények piaci
értéke nem éri el a befektetett tőkeösszeget. A fentiek mellett a
Kibocsátó [és/vagy a Garanciavállaló] fizetésképtelensége a befektetett
tőke teljes elvesztését is eredményezheti.]
[A D.6-os Elem törlendő amennyiben a Kötvények hitelviszonyt megtestesítő eszközöknek minősülnek
amelyekre a Rendelet V. Melléklete alkalmazandó vagy amennyiben a Kötvények hitelviszonyt
megtestesítő eszközöknek minősülnek amelyekre a Rendelet XIII. Melléklete alkalmazandó.]
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részben vagy teljes
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények előre meghatározott lejárati nap
nélküli Kötvények: Nyílt végű Kötvények esetén a Kötvények futamideje a
Kibocsátó [vagy a Kötvénytulajdonos, esettől függően] által gyakorolható
esetleges visszaváltási jog gyakorlásától függ. Annak lehetősége, hogy a
Kibocsátó jogosult egy előre meghatározott napon a Kötvények
visszaváltására valószínűsíthetően negatív hatást gyakorolhat a
Kötvények piaci értékére. Az esetleges befektetők számára ajánlott az
újra befektetés kockázatainak annak figyelembe vétele mellett történő
mérlegelése, hogy a visszaváltás idején milyen más befektetési
lehetőségek fognak rendelkezésre állni. Másodlagos piac hiányában
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elveszíthetik

előfordulhat, hogy a befektetőknek nem lesz lehetőségük a Kötvények
értékesítésére. [A fentiek mellett a visszaváltási opcióból eredően
előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosok nem fognak részesülni a
mögöttes eszköz(ök) teljesítményéből az eredetileg tervezett teljes
időtartam alatt.]
[Beillesztendő amennyiben a Kibocsátó jogosult a Kötvények
visszaváltására: A Kibocsátó által egy előre meghatározott napon
gyakorolható visszaváltási jog valószínűsíthetően negatív hatással lesz a
Kötvények piaci értékére. Az esetleges befektetők számára ajánlott az
újra befektetés kockázatainak annak figyelembe vétele mellett történő
mérlegelése, hogy a visszaváltás idején milyen más befektetési
lehetőségek fognak rendelkezésre állni. [A fentiek mellett, tekintettel arra,
hogy a Kibocsátó a saját jogkörében dönthet a visszaváltásról,
előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosok nem fognak részesülni a
mögöttes eszköz(ök) teljesítményéből az eredetileg tervezett teljes
időtartam alatt.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények automatikus lejárat előtti
visszaváltási feltételt tartalmaznak: A Kötvények meghatározott
eseményhez kötött automatikus lejárat előtti visszaváltási feltételt
tartalmazhatnak. Ezért előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosok nem
fognak részesülni a mögöttes eszköz(ök) teljesítményéből az eredetileg
tervezett teljes időtartam alatt.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Strukturált Kötvények (ide nem
értve a Warranthoz kötött Kötvényeket vagy az Elsőbbségi
Részvényekhez kötött Kötvényeket): A Kötvényfeltételek tartalmazhatnak
olyan rendelkezéseket, amelyek alapján bizonyos piaci zavarok
fennállása esetén a Kötvények elszámolása késhet vagy a
Kötvényfeltételekkel kapcsolatos bizonyos módosításokra kerülhet sor. A
fentiek mellett a mögöttes eszköz(ök)et érintő események bekövetkezése
esetén a Kötvényfeltételek lehetővé teszik a Kibocsátó számára, hogy – a
Kötvénytulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül – a mögöttes
eszköz(ök)et új mögöttes eszköz(ökk)el helyettesítse, a mögöttes
eszköz(ökk)el kapcsolatos kitettségét megszűntesse és a Kötvények
lejárati napjáig a megszerzett hozamok tekintetében egy referencia
kamatlábat alkalmazzon, a Kötvények lejárati napját elhalassza[, a
Kötvényeket lejáratuk előtt a Kötvények piaci értékén visszavásárolja] [,]
[vagy a fedezeti ügyletekkel kapcsolatos megnövekedett költségeket
bármely esedékes összegből levonja].
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[Akkor illesztendő be amennyiben a Kötvények Warranthoz kötött
Kötvények vagy Elsőbbségi Részvényhez kötött Kötvények: A mögöttes
eszköz(ök)et
érintő
események
bekövetkezése
esetén
a
Kötvényfeltételek lehetővé teszik a Kibocsátó számára a Kötvények
lejárat előtti – a mögöttes eszköznek a megszakítási esemény
bekövetkezésének napján alkalmazandó értékének valamint a kezdeti
értékének a hányadosa alapján és a Kötvénytulajdonosok hozzájárulása
nélkül történő – visszaváltását.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Fix Kamatozású Kötvények: A
Fix Kamatozású Kötvényekbe történő befektetés a piaci kamatlábak
változásától függően kockázatokat hordoz magában, amelyek negatívan

befolyásolhatják ezen Kötvények értékét.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Változó Kamatozású Kötvények:
A Változó Kamatozású Kötvények volatilis befektetések.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Strukturált Kötvények ide nem
értve a Hitelezési Eseményhez Kötött Kötvényeket (kivéve ha a
vonatkozó Végeleges Feltételek a Termék Referenciájaként a 3.10.3-as
pontot jelölte meg) és a Kötvényhez Kötött Kötvényeket: A Kötvények
tekintetében a tőkeösszeggel és/vagy kamattal kapcsolatos lejáratkori
vagy egyéb időpontban történő kifizetések kiszámítására valamely
mögöttes eszköz figyelembe vétele mellett kerül sor és a Kötvények
hozama a mögöttes eszköz értékében – amely változhat – bekövetkezett
változásokon alapul. Felhívjuk az esetleges befektetők figyelmét hogy
ezen Kötvények volatilisek és előfordulhat hogy a befektetők nem kapnak
kamatot és a befektetett tőkeösszeg egészét vagy jelentős részét
elveszíthetik.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Hitelezési Eseményhez Kötött
Kötvények: A Kötvények tekintetében a tőkeösszeggel és/vagy kamattal
kapcsolatos lejáratkori vagy egyéb időpontban történő kifizetések egy
vagy több referencia társaságra vonatkozó egy vagy több hitelezési
esemény bekövetkezéséhez vagy elmaradásához kötöttek. Amennyiben
a számítási ügynök megítélése alapján egy vagy több hitelezési esemény
következett be, a Kibocsátónak a tőkeösszeg lejárati napon történő
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét felváltja (i) egy egyéb (fix
vagy a referencia társaság által leszállítandó eszköz(ök) értékének
alapulvételével kiszámított, és adott esetben az adott napon a Kötvények
névértékét el nem érő) összeg megfizetésével kapcsolatos kötelezettség
és/vagy (ii) a leszállítandó eszköz leszállításának kötelezettsége. A
fentiek mellett előfordulhat hogy a kamatozó hitelezési eseményhez kötött
kötvények a hitelezési esemény meghatározási napon vagy azt
megelőzően nem fizetnek kamatot.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Kötvényhez Kötött Kötvények: A
Kötvények tekintetében a tőkeösszeggel és/vagy kamattal kapcsolatos
lejáratkori vagy egyéb időpontban történő kifizetések egy vagy több
kötvényre vonatkozó egy vagy több kötvény esemény bekövetkezéséhez
vagy elmaradásához kötöttek. Amennyiben a számítási ügynök
megítélése alapján egy vagy több kötvény esemény következett be, a
Kibocsátónak a tőkeösszeg lejárati napon történő megfizetésével
kapcsolatos kötelezettségét felváltja egy egyéb (fix vagy az adott kötvény
értékének alapulvételével kiszámított, és adott esetben az adott napon a
Kötvények névértékét el nem érő) összeg megfizetésének kötelezettsége.
A fentiek mellett előfordulhat hogy a kamatozó kötvényhez kötött
kötvények a kötvény esemény meghatározási napon vagy azt
megelőzően nem fizetnek kamatot.]
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[Beillesztendő amennyiben a Kötvények fizikai leszállítással is
teljesíthetőek: Olyan Kötvények esetében, amelyek visszaváltásakor
valamely leszállítandó eszköz leszállítására kerül sor, az eszköz
leszállítására az alkalmazandó jogszabályok, szabályzatok és
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kereskedelmi gyakorlatok irányadóak, és a Kibocsátót nem terheli
semmilyen felelősség annak tekintetében, ha ezen jogszabályok,
szabályzatok vagy kereskedelmi gyakorlatok miatt nem képes az eszközt
leszállítani
vagy
annak
leszállítását
eszközölni
az
érintett
Kötvénytulajdonos részére. Amennyiben a Kötvények visszaváltására az
eszköz
fizikai
leszállításával
is
sor
kerülhet,
valamennyi
Kötvénytulajdonos a fentieket tudomásul veszi és elfogadja, és maga
végzi az eszköz elfogadásához szükséges jogképességet érintő és egyéb
feltételek vizsgálatát, amellyel kapcsolatban nem támaszkodik sem a
Kibocsátó, sem a Fizető Ügynök, sem a Société Générale mint a
Kötvényekkel kapcsolatos Garanciavállaló vagy Számítási Ügynök vagy a
Société Générale kapcsolt vállalkozásainak ehhez fűződő állításaira.
[Société Générale vagy bármely kapcsolt vállalkozásának részvényeinek
leszállítására nem kerül sor. Société Générale vagy bármely kapcsolt
vállalkozásának részvényeinek leszállítására irányuló kötelezettség
esetén ezen részvények megfelelő arányosítás mellett egyenértékű
kézpénzzel kerülnek helyettesítésre.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények Kettős Devizanemű Kötvények:
Kettős Devizanemű Kötvények esetén a fizetendő tőke és/vagy kamat
összege függ a devizaárfolyamok mozgásaitól vagy olyan egy vagy több
devizanemben kerülhet kifizetésre, amely eltér a Kötvények
devizanemétől. Ennek megfelelően a Kettős Devizanemű Kötvényekbe
történő befektetés hasonló kockázatokkal járhat egy közvetlen
devizabefektetés kockázataihoz, ezért a lehetséges befektetőknek
ajánlott előzetesen megfelelő tanácsot kérniük.]

[Beillesztendő amennyiben a Részben Megfizetett Kötvények: Részben
Megfizetett Kötvények esetén a kibocsátási ár megfizetésére több
részfizetés keretében kerül sor. Bármely soron következő részfizetés
elmulasztása azzal járhat, hogy a befektető teljes mértékben vagy
részben elveszítheti a befektetését.]
[Beillesztendő amennyiben a Kötvények az SG Issuer által Kibocsátott
Biztosított Kötvények: Biztosított Kötvények esetén előfordulhat, hogy az
adott
biztosítéki
jog
érvényesítését
követően
a
biztosíték
érvényesítéséből befolyó felosztható bevétel (vagy a rendelkezésre álló
biztosítéki eszközök értéke) nem lesz elegendő a befektetők részére
megfizetendő összegek kifizetésére. Amennyiben a befektetők részére
esedékes összegek megfizetésének fedezetét képező összegek
elégtelennek bizonyulnak, előfordulhat, hogy a befektető a Kibocsátó felé
nem fordulhat további igénnyel, azonban ezen összegek megtérítését a
Garanciavállalótól követelheti.]
[A Garancia a Garanciavállaló – nem pedig egyéb személyek – általános
és nem biztosított szerződéses kötelezettsége. A Kötvényekkel
kapcsolatos
kifizetésekre
kihatással
van
a
Garanciavállaló
hitelképessége.]
[A Garanciával érintett Kötvények leendő befektetői tudomásul veszik,
hogy a Kibocsátó nemfizetése esetén a Kötvénytulajdonosok
jogosultságai [(i)] a Garancia alapján és annak rendelkezéseinek

megfelelően igényelt összegre, [(ii) továbbá Biztosított Kötvények
esetén a megfelelő Biztosítéki Szerződés érvényesítése során
megszerzett összegre korlátozódnak, és befektetők nem lesznek
jogosultak a Kibocsátó ellen peres vagy egyéb eljárást indítani vagy
egyéb igényeket támasztani.]
[A Garancia kizárólag fizetési garancia, és nem tekinthető az érintett
Kibocsátó teljesítésére, vagy a Kibocsátó bármely egyéb, a Garanciával
biztosított Kötvény szerinti kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó
garanciának.]
[A Société Générale a Program alatti Kibocsátóként, a Kibocsátó által
kibocsátott Kötvények Garanciavállalójaként továbbá a Kibocsátó
részére fedezeti eszközök szolgáltatójaként jár el. Ennek következtében
a befektetők nemcsak a Garanciavállaló hitelkockázatának vannak
kitéve, hanem azon működési kockázatoknak is, amelyek a
Garanciavállaló függetlenségének azzal kapcsolatos hiányából erednek,
hogy a Société Générale Garanciavállalói és fedezeti eszközök
szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeket vállalt fel.]
[A függetlenség hiányából eredő esetleges érdekellentéteket és
működési kockázatokat részben mérsékelheti az a tény, hogy a
Garanciavállalón belül külön részlegek felelősek a Garancia nyújtásáért
és a fedezeti eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokért, és valamennyi
részleg külön szervezeti egységként ún. kínai fallal (információs
akadályokkal) elválasztottan, külön csapatok irányítása alatt működik.]
[A Kibocsátó [és a Garanciavállaló], valamint [ezek] leányvállalatai és
kapcsolt vállalkozásai egyéb üzleti tevékenységük folytatása során
információt szerezhetnek vagy birtokolhatnak az alapulfekvő
eszközökről. Ezek a tevékenységek vagy információk hátrányos
következményekkel járhatnak a Kötvénytulajdonosok számára.
A Kibocsátó[, a Garanciavállaló], valamint [ezek] bármely leányvállalata
és/vagy kapcsolt vállalkozása a Kötvények vonatkozásában ettől eltérő
minőségben is eljárhat, úgy, mint árjegyző, számítási ügynök vagy
ügynök. Ezért esetlegesen érdekellentétek merülhetnek fel.
A Kötvények forgalomba hozatalával kapcsolatban a Kibocsátó [és a
Garanciavállaló], valamint [ezek] leányvállalatai és/vagy kapcsolt
vállalkozásai a referencia eszközzel vagy eszközökkel, vagy az ezekkel
kapcsolatos származtatott ügyletek vonatkozásában egy vagy több
fedezeti megállapodást köthetnek, amelyek befolyásolhatják a
Kötvények piaci árát, likviditását vagy értékét.
A Kötvények futamideje alatt előfordulhat, hogy a Kötvények piaci
értéke nem éri el a befektetett tőkeösszeget. A fentiek mellett a
Kibocsátó [és/vagy a Garanciavállaló] fizetésképtelensége a befektetett
tőke teljes elvesztését is eredményezheti.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy befektetésüket részben vagy
egészben elveszíthetik.
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Section E – Forgalomba Hozatal

[A E.2b és az E.3-as Elemek törlendőek amennyiben a Kötvények hitelviszonyt megtestesítő
eszközöknek minősülnek, amelyekre a Rendelet XIII. Melléklete alkalmazandó.]
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E.2b

E.3

A forgalomba hozatal
okai és a bevételek
felhasználása

[A Kötvények kibocsátásából származó nettó jövedelem a Société
Générale Csoport általános finanszírozási céljaival kapcsolatosan kerül
felhasználásra ideértve a profitszerzési célt is.] [Amennyiben a
bevételek felhasználása a fentiektől eltér, kérjük adja meg a
részleteket.]
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A forgalomba hozatal
feltételeinek
meghatározása

[Nem alkalmazandó. A Kötvények nem kerülnek az Európai Gazdasági
Térségben nyilvános forgalomba hozatalra.]

60T

Nyilvános Forgalomba Hozatal Országa(i): [A forgalomba hozatal
országa beillesztendő.]
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Forgalomba Hozatali
beillesztendő.]
60T

60T

60T

60T

E.4

E.7

A kibocsátással /
forgalomba hozatallal
kapcsolatos
érdekeltségek leírása,
ideértve az esetleges
érdekellentéteket is
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A Kibocsátó vagy a
forgalmazó által a
befektetőre
terhelt
várható költségek
60T

[A

forgalomba

hozatali

időszak

Forgalomba Hozatali Ár: [A forgalomba hozatali ár beillesztendő.]

Forgalomba Hozatal
beillesztendőek.]
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Időszak:

feltételei:

[A

forgalomba

hozatal

feltételei

[Kérjük foglaljon össze minden érdekeltséget, ideértve az
érdekellentéteket is, amelyek a kibocsátás / forgalomba hozatal
szempontjából jelentőséggel bírnak, külön meghatározva az érintett
személyeket és az érdekeltségek jellegét.] [A forgalmazó[k] részére
fizetendő díjak kivételével a Kibocsátónak nincs tudomása a Kötvények
kibocsátásával érintett olyan személyről aki a forgalomba hozatal
vonatkozásában jelentős érdekeltséggel rendelkezne.]
[Nem alkalmazandó. Sem a Kibocsátó, sem a forgalmazó nem terhel
költségeket a befektetőre.] [A befektetőre terhelt költségek
megegyeznek az alábbiakkal [Az összeg, vagy adott esetben a
százalékos érték beillesztendő.]
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