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("Sažetak") se sastoji od zahtjeva za objavu pod nazivom elementi ("Elementi").
Predmetni elementi numerirani su u odjeljcima A E (A.1 E.7).
Ovaj S
praznina u slijedu numeriranja Elemenata.
Iako je potrebno unijeti neki Element u ovaj S

Izdavatelja,
ovaj

S

U slučaju višestrukih izdanja, odnosno ako sažetak izdanja uključuje više od jedne Serije
obveznica, upisati
obveznica
jedinstveni identifikacijski broj za relevantne informacije.

Ovaj sažetak („6DHWDN
“) se treba tumačiti kao uvod u
prospekt („
“) Progr
povezanih s kapitalom („
“).

(„

“) uz razmatranje Prospekta u cjelini.

U slučaju kad je zahtjev u vezi informacija sadržanih u
Prospektu podnesen sudu, postoji mogućnost da ulagatelj
tužitelj mora, na temelju zakonodavstva Države članice
Europske ekonomske zajednice, snositi troškove prijevoda
Građanskopravna odgovornost pos
Group Bank AG („
“),
0 Beč, Austrija

Programa, dalje „
“) koji je podnio ovaj Sažetak,
uključujući bilo koji njegov prijevod, ali samo ako je
Sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada se čita
zajedno s drugim dijelovima Prospekta ili kad ne sadrži,
kada se čita zajedno s drugim dijelovima Prospekta,
ključne informacije, s namjerom da
pri odlučivanju o ulaganju u takve Obveznic

cijski posrednici koji kasnije preprodaju ili konačno
za korištenje Prospekta
konačni

plasman

.erstegroup.com“ kao posrednik koji je dobio
suglasnost Izdavatelja za koriš
preprodaju ili konačno plasiranje Obveznica (zajedno
“) imaju pravo koristiti Prospekt
avođenje
, kao što je označeno
kojem se može vršiti u Konačnim uvjetima, u kojem se može vršiti kasnija
načni plasman Obveznica
konačni
plasman
, međutim pod uvjetom da je Prospekt i
člankom 6.a Zakona o tržištima

korištenje Prospekta
Suglasnost Izdavatelja za korištenje
kasniju preprodaju ili konačni plasman Obveznica od strane
korištenje Prospekta
Konačne uvjete i
Konačne uvjete koriste u skladu s
važećim ograničenjima prodaje navedenima u Prospektu i
ima u odgovarajućoj
Izdavatelj u Konačnim uvjetima može odrediti daljnje uvjete
svoje suglasnosti bitne za korištenje Prospekta. Izdavatelj
pridržava pravo da u bilo kojem trenutku povuče svoju
suglasnost za korištenje Prospekta.
lačenje
suglasnosti će se objaviti na internet stranici Izdavatelja
X VOXDMX GD SRQXGX GDMH
LQDQFLMVNL SRVUHGQLN H
obavještavaju ulagatelji
da, u slučaju da ponudu

posrednik će osigurati

RVLJXUDWL

LQIRUPDFLMH

čko ime

je „Erste Group Bank AG“, njegovo
trgovačko
Erste Group“.
“ se također odnosi na
Erste Group Bank i njezina konsolidirana društva kćeri.
Erste Group Bank je dioničko društvo (Aktiengesellschaft
osnovano i posluje prema austrijskom pravu, upisano u trgovački
Firmenbuch) Trgovačkog suda u Beču (Handelsgericht
Wien
33209m. Upisano sjedište Erste Group
Bank je u Beču, Republika Austrija. Poslovna adresa glasi
Beč, Austrija.

Sjedište

država

utječu

na

Prošla globalna financijska k
aktivnosti na državnoj i međunarodnoj razini radi uvođenja novih i
strože provedbe postojećih propisa za financijsku industriju u kojoj

kapitalizacije, likvidnosti i zaduženosti bi mogli dovesti do zahtjeva ili
normi povećanog kapitala i likvidnosti. Postupanje
središnje
banke kao odgovor na financijsku krizu moglo bi značajno utjecati na
tržišno natjecanje i na ulagatelje u financijske institucije.

grupe i položaj

i njegovih društava
kćeri i povezanih društava, uključujući Erste Bank Oesterreich u
Austriji, Česká spořitelna u Češkoj, Banca Comercială Română u
Rumunjskoj, Slovenská sporiteľňa u Slovačkoj, Erste Bank Hungary
Mađarskoj, Erste Bank Cr
štedne banke koje pripadaju Haftungsverbund,
posluje kao matično društvo Erste Group te je vodeća banka u
m sektoru štednih banaka
; nije napravljeno nikakvo predviđanje ili procjena

predviđanje

izvješću

i

o

ključne

]DRNUXHQR

društva majke
Izvor: Revidirana konsolidirana financijska izvješća za 2015. god

]DRNUXHQR

XHQR

društva majke
Izvor: Nerevidirana privremena skraćena konsolidirana financijska izvješća na dan 30.
završilo 30. rujna 2015. godine i godinu koja je završila 31. prosinca 201

]DRNUXHQR

ana financijska izvješća za 2016

izvještaja

ili

. Nije došlo ni do kakve bitne promjene u financijskom
žaju Izdavatelja nakon 31. prosinca 2016
trgovačko
položaju

obuhvaćenog

; ne postoje nikakvi nedavni događaji vezani za
Izdavatelja koji su od bitne važnosti za procjenu solventnosti

događaja

važnosti

za

Izdavatelj član

Izdavatelj je matično društvo Erste Group i stoga ovisno o poslovnim
rezultatima poslovanja svih svojih povezanih društava, društava kćer i
društava grupe.

pruža čitav niz bankar
uključujući proizvode s depozitima i tekućim računima, hipoteke i
potrošačko financiranje, ulaganje i financiranje obrtnog kapitala,
nanciranje međunarodne trgovine, leasing i

drži
“)
Erste Stiftunga te dionica koje Erste Stiftung drži putem ugovora o
CaixaBank, S.A., austrijskim štednim

nečijem
vlasništvu

–

ili

čijom i opisati

–
m redosljedu, drže po
U slobodnoj prodaji nalazi se 70,5% dionica (od čega 50,7%
drže inistitucionalni ulagači, 5,0% mali ulagači, 13,9% neidentificirani
institutionalni i mali ulagači, a 0,9% radnici Erste Group
u zaokružene).
upisati rejting
Kreditni rejtinzi dodijeljeni Izdavatelju na dan 17. ožujka 2017. godine

dužničkim

Standard & Poors je dodijelio sljedeće rejtinge:

dugoročni

atkoročni
Moody's je dodijelio sljedeće rejtinge:

dugoročni

kratkoročni
Fitch je dodijelio sljedeće rejtinge:

dugoročni

kratkoročni

trguje, uključujući bilo koji

predstavljaju trajne svjetske obveznice. Neće se izdavati
onačne obveznice i kuponi.

z

z

rojem tranše

z
z
unesite bilo koji drugi broj vrijednosnog papira
upisati određenu valutu
Opis ograničenja

uključujući rangiranje i
ograničenja tih prava:

i iznos otkupa za Obveznice bit će plaćeni

Obveznice
sačinjavaju
izravne,
bezuvjetne,
neosigurane i nepodređene obveze Izdavatelja i među
pari passu
ložno primjenjivim
obveze plaćanja Izdavatelja na temelju Obveznica
pari passu
nepodređenim obvezama Izdavatelja, sadašnjim i
budućim.
2JUDQLHQMHSUDYD
U slučaju
(pojedinačno "

isključujući sam datum otplate).
Prijevremeni otkup zbog oporezivanja
cijelosti, ali ne djelomično, u bilo kojem trenutku, uz
kraćem od 30 Poslovnih dana ni dužem
Poslovnih dana, ako će Izdavatelj na sljedeći dan
plaćanja kamate postati obvezan platiti dodatne iznose

propisa Republike Austrije ili bilo koje političke poddiobe
dopune, službenog tumačenja ili primjene takvih zakona
Posljedice određenih događaja u vezi s podlogom
Uvjeti mogu predvidjeti da se, u slučaju određenih
događaja u vezi s podlogom (npr. poremećaji tržišta i
atni događaj poremećaja, kao što je navedeno u
Uvjetima), bilo koje od sljedećeg može dogoditi:


određeni datumi relevantni za određivanja
vezana uz Obveznice mogu biti odgođeni; i/ili



određeni
izračuni
i/ili
određivanja
prilagođavanja u vezi s Obvezn
za izračun
izračuni, određenja i prilagodbe će
obvezujući za Imatelje



i/ili

biti

Izdavatelj može poništiti Obveznice po njihovoj
pravičnoj tržišnoj vrijednosti određenoj od
izračun

U slučaju Ekspresnih obveznica, Step Down
ekspresnih
obveznica,
Zaštitnih
indeksnih
obveznica,
Zaštitnih
dioničkih
obveznica,
Obveznica za indeks Garant, Obveznice za dionice
Garant, Indeksne obveznice, Dioničke obveznice,
Obveznica s rasponom tečaja, Worst-of indeksnih
obveznica i Worst-of dioničkih obveznica bez
periodičke kamate, upisati:
periodičke isplate kamata.
U slučaju svih Obveznica osim Obveznica
Altiplano, Outperformance obveznica i Obveznica
Memory Express, Ekspresnih obveznica, Step Down
ekspresnih obveznica i Coupon Express obveznica,
kao i Zaštitnih indeksnih obveznica, Zaštitnih
dioničkih obveznica, Obveznica za indeks Garant,
Obveznica za dionice Garant, Indeksnih obveznica,
Dioničkih obveznica, Obveznica s rasponom tečaja,
Worst-of indeksnih obveznica i Worst-of dioničkih
obveznica bez periodičke kamate, upisati: z
godišnje. u slučaju Coupon Express obveznica
upisati: z
u slučaju Obveznica Memory
Express, Obveznica Altiplano i Outperformance
obveznica upisati:
košaricom Dionica
košaricom

Datum početka
obračuna kamata

Datum plaćanja

DWXPSRHWNDREUDXQDNDPDWD
Datum početka obračuna kamata za Obveznice je
upisati važeći Datum početka obračuna kamata
’DWXP>L@SODDQMDNDPDWD

z
Plaćanja

kamata

na

temelju

Obveznica
košarice

košarice Indeksa

Datum dospijeća
uključujući postupke

’DWXPGRVSLMHD
Datum dospijeća Obveznica je upisati važeći Datum
dospijeća
Plaćanje odgovarajućeg iznosa otplate će se vršiti u
korist Klirinškog sustava ili po njegovom nalogu
računa odgovarajućeg imatelja računa u Klirinškom

Navođenje prinosa
U slučaju Obveznica za indeks Garant, Obveznica
za dionice Garant s fiksnom periodičkom isplatom
kamata i jamstvom isplate uloženog iznosa i ako je
Minimalni prinos izdanja veći od nule, upisati:

z
U slučaju svih Obveznica ako je Minimalni prinos
izdanja nula, upisati:
Minimalni prinos izdanja je nula posto godišnje.
U slučaju svih Obveznica osim Obveznica za
indeks Garant i Obveznica za dionice Garant ili ako
Minimalni prinos izdanja nije nula, upisati:
Minimalni prinos izdanja ne može biti priopćen
unaprijed (i) budući da ovisi o razvoju jedne ili više
podloga ili (ii) budući da će se određena plaćanja izvršiti
kao bullet isplata (cjelokupna isplata na dan dospijeća).

U Općim uvjetima nije imenovan zajednički predstavnik.
Objašnjenje
utječe
na

kako to U slučaju svih Obveznica osim Obveznica
vrijednost Altiplano, Outperformance obveznica i Obveznica
Memory Express, upisati:

komponentu u plaćanju komponentu u plaćanja kamata.
U slučaju Obveznica Memory Express, upisati:

Kamate

koje

se

Dionica][košarice

plaćaju
loge [košarice
Indeksa][Dionica][Indeksa]
, čiji je

atumu plaćanja
kamata jednaka ili veća od Kuponske granice, isplatit će
se kamata u iznosu koji odgovara umnošku (x) Glavnice
(ii) kamate neće biti plaćene na takav Datum plaćanja
“ važeća za Datum plaćanja kamata
upisati osnovnu kamatnu stopu
2VQRYQD NDPDWQD VWRSD‡
umnoška (x) upisati Memory kamatnu stopu
“) i (y) broju svih Datuma
plaćanja kamata prije važećeg Datuma plaćan
nije plaćena
uključujući
jedan ili više Datuma plaćanja kamata nisu izvršena
plaćanja kamata te su na sljedeći Datum vrednovanja
ispunjeni zahtjevi za plaćanje kamate, takva propušten
plaćanja kamata će se izvršiti na Datum plaćanja

Datumi vrednovanja i Kuponska granica će biti određeni
u Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u
Konačnim uvjetima za Obveznice
U slučaju Obveznica Altiplano, upisati:
Kamatna stopa koja se plaća na temelju Obveznica
košarice
košarice
plaća u iznosu koji predstavlja zbroj (i) upisati
osnovnu kamatnu stopu
U slučaju više Datuma plaćanja kamata i u slučaju
jednog Datuma plaćanja kamata s jednim
Razdobljem promatranja, upisati:
ako je iznos kamate koji je plaćen pod
Obveznicama povezan s učinkom podloge košarice
Dionica ili košarice Indeksa, upisati:
“ je jednaka upisati Bonus
kamatnu stopu posto, u svakom slučaju smanjena za
upisati u slučaju jednog postotnog boda:
upisati u slučaju više postotnih
bodova:
upisati broj
u slučaju više Datuma
plaćanja kamata upisati:
važećeg Datuma plaćanja kamata. u slučaju jednog

Datuma

plaćanja

kamata

upisati:

>8 VOXDMX MHGQRJ ’DWXPD SODDQMD NDPDWD
YLªH
V
ako je iznos kamate koji je plaćen pod
Obveznicama povezan s učinkom podloge Dionica
ili Indeksa, upisati:
upisati Bonus
kamatnu stopu posto, u svakom slučaju smanjena za
upisati u slučaju jednog postotnog boda:
upisati u slučaju više postotnih
bodova: upisati broj
u slučaju više
Datuma plaćanja kamata upisati:
promatranja prije važećeg Datuma plaćanja kamata. u
slučaju jednog Datuma plaćanja kamata upisati:

ako je iznos kamate koji je plaćen pod
Obveznicama povezan s učinkom podloge košarice
Dionica ili košarice Indeksa, upisati:

promatranja pri čemu je
upisati Bonus
kamatnu stopu posto, u svakom slučaju smanjena za
upisati u slučaju jednog postotnog boda:
upisati u slučaju više postotnih
bodova:
upisati broj
, pri čemu je cijena zatvaranja
najmanje

jedan

Datum

vrednovanja

u

važećem

ako je iznos kamate koji je plaćen pod
Obveznicama povezan s učinkom podloge Dionica
ili Indeksa, upisati:

pri čemu je
upisati
Bonus kamatnu stopu
u svakom slučaju
upisati u slučaju jednog postotnog
boda:
upisati u slučaju više
postotnih bodova: upisati broj
unutar Razdoblja promatranja. Periodična kamatna

će biti određeni u Uvjetima za Obveznice kao što je
određeno u Konačnim uvjetima za Obveznice
U slučaju Outperformance obveznica, upisati:
Kamata koja se plaća za Obveznice povezana je s
uspjehom podloge košarice
i plaća
se u iznosu koji je umnožak (i) Glavn
važeće Kamatne stope za taj Datum plaćanja kamata.
u slučaju više Datuma plaćanja kamata i u slučaju
jednog Datuma plaćanja kamata s jednim
razdobljem učinka upisati:
upisati osnovnu kamatnu stopu
A veći

za više od

upisati

postotak

slučaju jednog Datuma plaćanja kamata s više
razdoblja učinka upisati:
" znači
, pri čemu
upisati
osnovnu kamatnu stopu
A veći za više od
upisati postotak
Pri čemu:
upisati
upisati
U slučaju premašivanja upisati:
je iznos izražen
u slučaju više Datuma plaćanja
kamata upisati:
umu plaćanja kamata

Ako premašivanje izostane upisati:
je iznos izražen

u slučaju više Datuma plaćanja
kamata upisati:
Datumu plaćanja kamata
u slučaju fiksne Bonus kamatne stope upisati:
znači

upisati

bonus

kamatnu stopu
[u slučaju promjenjive Bonus kamatne stope s
Gornjim ograničenjem upisati:
" znači umnožak (i) Stope
razlike između odgovarajućeg
A i odgovarajućeg
B pri čemu
upisati minimalnu kamatnu stopu posto
’RQMH RJUDQLHQMH
upisati
maksimalnu kamatnu stopu
posto
*RUQMH RJUDQLHQMH
stopu, izraženo u obliku formule:
sudjelovanja

i

(ii)

–
B); Donje ograničenje);

Gornje

ičenje)
" znači upisati postotak posto.
u slučaju promjenjive Bonus kamatne stope bez
Gornjeg ograničenja upisati:
" znači umnožak (i) Stope
razlike između odgovarajućeg
A i odgovarajućeg
B pri čemu
upisati minimalnu kamatnu stopu posto

sudjelovanja

i

(ii)

RJUDQLHQMH
"), izraženo u obliku formule:

B); Donje ograničenje)
" znači upisati postotak posto.
Navođenje

da

li

ne može

se
uključeno.

će biti predmet zahtjeva

Podnesen je zahtjev za uključivanje Obveznica
„Geregelter Freiverkehr" (Drugo regulirano tržište)
Wiener Börse
uređenom
tržištu
ili
Baden-Württembergische
drugim
odgovarajućim Wertpapierbörse
tržištima uz navođenje Frankfurter Wertpapierbörse
)
predmetnog tržišta:
U slučaju svih Obveznica osim Altiplano obveznica i
Outperformance obveznica, upisati:
utječe

vrijednost Plaćanje u slučaju Memory ekspresnih obveznica
upisati:
otkupa (kako je niže specificirano) i kao posljedica toga
košarice Dionica košarice Indeksa
U

slučaju

Altiplano

obveznica

i

Outperformance

obveznica, upisati:
Kamate se plaćaju kako je specificirano u C.10. i kao
košarice Dionica

košarice Indeksa

U slučaju Obratnih zamjenjivih zaštitnih obveznica,
upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti kako slijedi:
(i) plaćanjem upisati stopu otkupa posto
po dionici na Datum dospijeća,
upisati
postotak

posto

postotak

posto

, međutim, cijena zatvaranja za Dionicu na
Datum vrednovanja je jednaka ili veća od Opcijske cijene, ili
(ii) u suprotnome (x) fizičkom predajom Dionica koje čine
u slučaju da su Dionice izražene u valuti koja je
različita od valute Obveznica, umetnuti: pomnoženo s
Tečajem i (y) u slučaju dijela Dionice isplatom gotovinskog
iznosa jednakog vrijednosti tog dijela na Datum dospijeća.
u slučaju da će Dionice koje je potrebno predati biti
određene na Datum utvrđivanja opcije (ne Quanto),
umetnuti:
HDM znači tečajna stopa za pretvaranje
utvrđivanja opcije, a kojeg je utvrdio Agent za izračun. u
slučaju da će Dionice koje je potrebno predati biti
određene na Datum vrednovanja (Quanto), umetnuti:
7HDM znači tečajna stopa za pretvaranje za pretvaranje
kojeg je utvrdio Agent za izračun.
Razdoblje promatranja, Datum utvrđivanja opcije i Opcijska
cijena će biti određeni u Uvjetima za Obveznice kao što je
određeno u Konačnim uvjetima
U slučaju Obratnih zamjenjivih klasičnih obveznica,
upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti kako slijedi:
plaćanjem upisati stopu otkupa posto
m dospijeća, ako je cijena zatvaranja

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja
objaviti u skladu s čl. 11. Općih

Dionice na Datum vrednovanja jednaka ili veća od Opcijske
ii) u suprotnome (x) fizičkom predajom Dionica koje čine
u slučaju da su Dionice izražene u valuti koja je
različita od valute Obveznica, umetnuti: pomnoženo s
Tečajem i (y) u slučaju dijela Dionice isplatom gotovinskog
iznosa jednakog vrijednosti tog dijela na Datum dospijeća.
u slučaju da će Dionice koje je potrebno predati biti
određene na Datum utvrđivanja opcije (ne Quanto),
umetnuti: 7HDM znači tečajna stopa za pretvaranje za
utvrđivanja opcije, a kojeg je utvrdio Agent za izračun. u
slučaju da će Dionice koje je potrebno predati biti
određene na Datum vrednovanja (Quanto), umetnuti:
7HDM znači tečajna stopa za pretvaranje za pretvaranje
kojeg je utvrdio Agent za izračun.
u slučaju dodatne distribucije, upisati:
(iii) Nadalje, Izdavatelj će platiti iznos u visini o upisati
postotak distribucije posto
na Datum dospijeća, ako je Cijena zatvaranja dionice na
Datum vrednovanja jednaka ili veća od upisati postotak
distribucijske granice posto
rđivanja opcije će biti određeni u
Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u Konačnim

U slučaju Obratnih zamjenjivih zaštitnih pro obveznica,
upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti kako slijedi:
plaćanjem upisati stopu otkupa posto
po Obveznici na Datum dospijeća, ako je cijena zatvaranja
Dionice na Datum vrednovanja [jednaka ili] veća od upisati
postotak posto
upisati postotak posto
(ii) u suprotnome (x) fizičkom predajom Dionica koje čine
>XVOXDMXGDVX’LRQLFHL]UDHQHXYDOXWLNRMDMH
UD]OLLWD RG YDOXWH 2EYH]QLFD XPHWQXWL
pomnoženo s
Tečajem i (y) u slučaju dijela Dionice isplatom gotovinskog
iznosa jednakog vrijednosti tog dijela na Datum dospijeća.
OXDMX GD H ’LRQLFH NRMH MH SRWUHEQR SUHGDWL ELWL
RGUHHQH QD ’DWXP XWYULYDQMD RSFLMH QH 4XDQWR
7HDM" znači tečajna stopa za pretvaranje za

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja
objaviti u skladu s čl. 11. Općih

utvrđivanja opcije, a kojeg je utvrdio Agent za izračun
VOXDMX GD H ’LRQLFH NRMH MH SRWUHEQR SUHGDWL ELWL
RGUHHQH QD ’DWXP YUHGQRYDQMD 4XDQWR XPHWQXWL
7HDM" znači tečajna stopa za pretvaranje za pretvaranje
za izračun.]
Opcijska cijena i Datum utvrđivanja opcije će biti određeni u
Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u Konačnim

U slučaju Zaštitnih indeksnih obveznica i Zaštitnih
dioničkih obveznica (trajno promatranje), upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti kako slijedi:
plaćanjem upisati Maksimalnu cijenu otkupa] posto
na Datum dospijeća, ako
upisati postotak posto

upisati postotak posto

(ii) u suprotnom plaćanjem iznosa na Datum dospijeća koji je
jednak umnošku
Obveznica, međutim, najviše upisati maksimalnu Cijenu
otkupa posto
(„
“)
Razdoblje promatranja i Opcijska cijena će biti određeni u
o što je određeno u Konačnim

U slučaju Zaštitnih indeksnih obveznica i Zaštitnih
dioničkih obveznica (konačno promatranje), upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti kako slijedi:
plaćanjem upisati Maksimalnu cijenu otkupa posto
na Datum dospijeća ako je
ili veća
upisati postotak posto
upisati postotak posto
(ii) u suprotnom plaćanjem iznosa na Datum dospijeća koji je
jednak umnošku

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja
objaviti u skladu s čl. 11. Općih
Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja
objaviti u skladu s čl. 11. Općih

Obveznica, međutim, najviše upisati maksimalnu Cijenu
otkupa posto
(„
“)
Opcijska cijena će biti određena u Uvjetima za Obveznice
kao što je određeno u Konačnim uvjetima za Obveznice
U slučaju Obveznica za indeks Garant, Indeksnih
obveznica, Obveznica za dionice Garant, Dioničkih
obveznica, upisati:
Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti plaćanjem iznosa na
Datum dospijeća koji je jednak umnošku (i)
" znači
posto i (b) umnoška (x) upisati stopu
Sudjelovanja posto
košarice
košarice
U slučaju gornjeg ograničenja,
upisati:
ograničeno sa upisati Gornje ograničenje
u obliku postotka posto
upisati
Donje ograničenje u obliku postotka posto
upisati minimalnu stopu
otkupa posto Iznosa glavnice po Obveznici
U slučaju gornjeg ograničenja, upisati:
ne iznosi više od upisati maksimalnu stopu otkupa posto

košarice Dionic
košarice Indeksa
odražava učinak podloge košarice
košarice Indeksa
između
utvrđivanja opcije) i cijene zatvaranja podloge
uključene u košaricu
uključenih

u

košari
u slučaju Ekspresnih obveznica, Step Down ekspresnih
obveznica, Obveznica Memory Express i Kuponskih
ekspresnih obveznica, upisati:
čiji je
veća ili jednaka u slučaju Ekspresnih
obveznica i Obveznica Memory Express i Kuponskih
ekspresnih obveznica upisati: upisati postotak posto
upisati postotak posto
U slučaju

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja i bez odlaganja ga objaviti u skladu s čl. 11. Općih

Step Down ekspresnih obveznica upisati:
upisati postotak
posto
(„*UDQLQD VWRSD
“) Opcijske cijene, pri čemu se Granična
upisati postotne bodove
bodova na svaki sljedeći Datum vrednovanja
Izdavatelj će otkupiti sve Obveznice po Iznosu ranog otkupa

U slučaju Obveznica Memory Express i Kuponskih
ekspresnih obveznica upisati:
posto
U slučaju Ekspresnih obveznica i Step Down
ekspresnih obveznica upisati: je jednak umnošku (i)
(ii) zbroja (x) umnoška
posto
atuma ranog otkupa (uključujući Datum
posto.
.RQDQLRWNXS
U slučaju Ekspresnih obveznica
ekspresnih obveznica, upisati:

i

Step

Down
čiji je

na posljednji Datum vrednovanja veća ili
upisati postotak posto
upisati postotak
posto Opcijske cijene, Izdavatelj ć
na Datum dospijeća u iznosu koji je jednak umnošku (i)
(ii) zbroja (x) umnoška
upisati postotak
posto
U slučaju of Obveznica Memory Express i Kuponskih
ekspresnih obveznica, upisati:
čiji je
na posljednji Datum vrednovanja veća ili
upisati postotak posto
upisati postotak
posto Opcijske cijene, Izdavatelj će otkupiti sve Obveznice
na Datum dospijeća po 100 posto

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja i bez odlaganja ga objaviti u skladu s čl. 11. Općih
Izdavatelj će odrediti konačni p
upisati datum
određivanja I bez odlaganja ga objaviti u skladu s čl. 11. Općih

(ii) u suprotnome, Izdavatelj će otkupiti sve Obveznice
upisati ako je Referentna imovina Dionica ili Košarica
dionica te u slučaju fizičkog namirenja: (x) fizičkom
koje čine podlogu
slučaju dijela Dionic
čin
na Datum dospijeća. U slučaju da je Referentna imovina
Indeks ili Dionica, te u slučaju namirenja u novcu,
upisati na Datum dospijeća u iznosu koji odgovara
umnošku
U slučaju
da je Referentna imovina Košarica indeksa ili Košarica
dionica, te u slučaju namirenja u novcu, upisati
Datum dospijeća u iznosu koji odgovara umnošku
a čiji je uspjeh naj
Umetnuti ako je Referentna imovina Košarica dionica, te
u slučaju fizičkog namirenja:

mi ranog otkupa će biti određeni u
Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u Konačnim

U slučaju Obveznica Altiplano, upisati:
košarice

Dionica košarice Indeksa
upisati stopu otkupa posto

U slučaju Obveznica s rasponom tečaja, upisati:
Obveznice će se otkupiti u iznosu jednakom zbroju (i)
upisati stopu otkupa posto
(ii) umnoška (x)

jednaka umnošku (a) upisati Osnovnu kamatnu stopu 1
posto

jednaka umnošku (a) upisati Osnovnu kamatnu stopu 2
posto
upisati postotak

posto

ijena će biti određeni u
Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u Konačnim
U slučaju Worst-of indeksnih obveznica i Worst-of
dioničkih obveznica (trajno promatranje) i Worst-of
indeksnih obveznica i Worst-of dioničkih obveznica
(konačno promatranje), upisati:
Sve Obveznice će biti otkupljene kako slijedi:
plaćanjem upisati Maksimalnu cijenu otkupa posto
Iznosa glavnice po Obveznici na Datum dospijeća
u
slučaju Worst-of indeksnih obveznica i Worst-of
dioničkih obveznica (trajno promatranje), upisati:
upisati postotak posto
upisati
postotak posto
„
“) odnosne podloge
u slučaju Worst-of dioničkih
obveznica (trajno promatranje) s fizičkom namirom
upisati:

tekstu) na Datum vrednovanja jednaka ili veća od relevantne
u slučaju Worst-of indeksnih obveznica
i Worst-of dioničkih obveznica (konačno promatranje),
upisati:
upisati
postotak posto
upisati postotak posto
Opcijske cijene (relevantna „
“) na Datum
u slučaju Worst-of indeksnih obveznica i Worst-of
dioničkih obveznica s gotovinskom namirom upisati:
(ii) u suprotnom plaćanjem iznosa na Datum dospijeća koji je
jednak umnošku
koji uspjeh je najniži u
Obveznica, međutim, najviše upisati maksimalnu Cijenu
otkupa posto
(„
“)
u slučaju Worst-of dioničkih obveznica s fizičkom
namirom upisati:
(ii) u suprotnome (x) fizičkom predajom Dionica koje čine

Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja I bez odlaganja objaviti u skladu s čl. 11. Općih
Izdavatelj će odrediti konačni postotak dana upisati datum
određivanja i bez odlaganja objaviti u skladu s čl. 11. Općih

čiji uspjeh je najniži u usporedbi s ostalim
") i (y) u slučaju dijela Dionice isplatom gotovinskog
iznosa jednakog vrijednosti tog dijela na Datum dospijeća.
U slučaju Worst-of indeksnih obveznica i Worst-of
dioničkih obveznica (trajno promatranje), upisati:
Opcijska cijena će biti određena u
Uvjetima za Obveznice kao što je određeno u Konačnim
U slučaju Outperformance obveznica, upisati:
košarice Dionica košarice Indeksa
stopu otkupa posto
Istek

ili

–
izvršenja ili

upisati

dospijeće ’DWXPGRVSLMHD

konačni

Datum dospijeća Obveznica je upisati relevantni Datum
dospijeća
U slučaju Ekspresnih obveznica, Step Down ekspresnih
obveznica, Obveznica Memory Express i Kuponskih
ekspresnih obveznica upisati:
upisati u slučaju
tromjesečnog vrednovanja
upisati u slučaju
polugodišnjeg vrednovanja polugodišnje
upisati u
slučaju godišnjeg vrednovanja: godišnje
slučaju upisati Datum ranog otkupa
počinje upisati prvi Datum ranog otkupa i koji završava
upisati zadnji Datum ranog otkupa , podložno prilagodbi
’DWXPL]YUªHQMD
Nije primjenjivo. Imatelji ne moraju izvršiti Obveznice.
DQLUHIHUHQWQLGDWXP
>XSLVDWL YDHL ’DWXP>H@@ YUHGQRYDQMD
u slučaju
Obveznica Memory Express i Kuponskih ekspresnih
obveznica, umetnuti:
umetnuti Posljednji datum vrednovanja
vrednovanja bit će određen
što je određeno u Konačnim uvjetima za Obveznice.
Sva plaćanja >XVOXDMXIL]LNHSUHGDMHXSLVDWL
:
temelju Obveznica Izdavatelj će izvršiti Klirinškom sustavu za
plaćanje depozitnim bankama imatelja Obveznica.
Plaćanje gotovinskog iznosa na Datum dospijeća.
Plaćanje gotovinskog iznosa
predstavljaju podlogu na Datum dospijeća.

Cijena izvršenja ili
konačna
referentna

Košarica
e mogu pronaći

EXU]HLOLYLªH
●

●

●

je isti angažirao za
obračun i/ili objavu

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Košarica indeksa

Košarica Dionica
može se dobiti na gore naved

.OMXQHLQIRUPDFLMHRNOMXQLPUL]LFLPDNDUDNWHULVWLQLPD]D,]GDYDWHOMD

Teški makroekonomski uvjeti i uvjeti na financijskom tržištu bi mogli
imati bitan nepovoljan učinak na
Erste Group je bila pogođena i mogla bi i dalje biti pogođena
europskom dužničkom krizom te će možda morati poduzeti mjere protiv
svoje povećane izloženosti riziku poslovanja u određenim državama.
Erste Group se suočila

u budućnosti nastaviti suočavati s

Erste Group podliježe određenim rizicima da druge ugovorne s

neće ispuniti svoje obveze te bi takva kršenje dovela do gubitaka koji
premašuju pričuve Erste Group.
Strategije omeđivanja rizika koje Erste Group koristi mogle bi pokazati
kao neučinkovite.
Erste Group je suočena s padom vrijednosti sredstava osigu
podržavaju kredite za komercijalne i stambene nekretnine.
Fluktuacije i nestalnost tržišta bi mogli nepovoljno djelovati na
vrijednost imovine Erste Group, smanjiti profitabilnost i otežati
određivanje fer vrijednosti neke njene imovine.
roup je izložena rizik da likvidnost nije lako ostvariva.
Agencije za rejting bi mogle obustaviti, smanjiti ili povući ocjenu Erste
države u kojima Erste Group posluje te bi takav postupak
posebno na njezin pristup dužničkim tržištima kapitala.
Novi vladini i regulatorni zahtjevi i promjene u doživljenim razinama
odgovarajuće kapitalizacije i zaštite od rizika bi mogli izložiti Erste
Group povećanim zahtjevima kapitala ili normama i zahtijevati
pribavljanje dodatnog kapitala ili likvidnosti u budućnosti.
uvođenje poreza na financijske transakcije.
telj možda neće biti u stanju zadovoljiti minimalne uvjete za
vlastitim sredstvima i određenim obvezama.
uplaćivati određene iznose Jedinstvenom
Single Resolution Fund)
ex ante
dodatnim financijskim teretima za Izdavatelja te posljedično negativno
utječe na financijski položaj Izdavatelja i rezultata njegovog poslovanja,
U budućnosti, Izdavatelj može biti obvezan zaustaviti vlastito trgovanje
i/ili odvojiti određene aktivnosti trgovanja iz svog glavnog bankarskog

procedure interne kontrole mogle ostaviti izloženom neide
nepredviđenim rizicima.
Poslovanje Erste Group uključuje operativne rizike.
Svaka greška ili smetnja ili kršenje informacijskih sustava Erste Group i
propust u ažuriranju tih sustava mogu dovesti do gubitka poslovanja i
ste Group bi mogla imati poteškoća u zapošljavanju novih talenata i
zadržavanju kvalificiranih radnika.
Erste Group Bank će možda morati pružiti financijsku potporu bankama
Haftungsverbund koje se nalaze u poteškoćama, što bi moglo
cu značajne troškove i odvlačenje resursa od drugih

Do promjene kamatnih stopa dolazi zbog mnogo čimbenika koji se ne
nepovoljan učinak na financijske rezultate, uključujući ne
Budući da velik dio poslovanja, imovine i klijenata Erste Group dolazi iz
zemalja Srednje i Jugoistočne Europe koje nisu članice Eurozone,
Erste Group je izložena valutnom riziku.
a se može smanjiti ili postati
Promjena Europske središnje banke u standardima za sredstava
osiguranja bi mogla imati nepovoljan učinak na financiranje Erste
Erste Group posluje na visoko konkurentnim tržištima i natječe se s
velikim međunarodnim financijskim institucijama kao i sa snažnim
Glavni član društva Erste Group Bank bi mogao biti u stanju kontrolirati
postupke dioničara.
terorizma uključuje značajne troškove i napore, a nesukladnost može
imati značajne zakonske i posljedice na ugled
Promjene zakona o zaštiti potrošača kao i primjena ili tumačenje tih
zakona mogu ograničiti naknade i druge uvjete određivanja koje bi
ređene bankovne transakcije i mogu
omogućiti klijentima da traže povrat određenih naknada
su već platili u prošlosti.
Integracija potencijalnih budućih stjecanja može dovesti do novih

5L]LFLNRMLVHRGQRVHQDWULªWDQDNRMLPD(UVWH
Izlazak jedne ili više država iz Eurozone bi mogao imati nepredvidive
posljedice za financijski sustav i šire gospodarstvo, potencijalno
dovodeći do pada razina poslovanja, otpisa imovine i gubitaka u
poslovanju čitave Erste Group.
p posluje na novim tržištima koja bi
doživjeti snažne
gospodarske ili političke promjene, pri čemu bilo koje od toga može
učinak na financijski uspjeh i rezultate poslovanja.
eđunarodne
kreditne institucije mogu raspisati nove programe podrške.
poslovanje općenito moglo bi imati za posljedicu neočekivano velike
razine povlačenja pologa klijenata, što bi imalo bitan nepovoljan učinak
Problemi s likvidnošću s kojima su se suočile neke države Srednje i
istočne Europe bi mogli negativno utjecati na širu regiju Srednje i

stočne Europe, kao i na poslovne r
Vlade u državama u kojima Erste Group posluje bi mogle reagirati na
financijsku i gospodarsku krizu s povećanim protekcionizmom,
nacionalizacijama i sličnim mjerama.
Erste Group može osjetiti negativan učinak uspo
u bankarskom sektoru u kojem posluje kao i sporijeg širenja Eurozone i
Pravni sustavi i proceduralne zaštite u mnogim državama Srednje i
Istočne Europe te posebno u državama Istočne Europe još uvijek nisu
Primjenjivi stečajni zakoni i drugi zakoni i propisi koji uređuju prava
vjerovnika u različitim državama Srednje i Istočne Europe mogu
ograničiti mogućnost Erste Group da naplati dugovanja po lošim
Od Erste Group može biti zatraženo da sudjeluje u ili
programe vladine podrške za kreditne institucije ili financira vladine
programe konsolidacije proračuna, na način da se uvedu

.OMXQHLQIRUPDFLMHRNOMXQLPUL]LFLPDNDUDNWHULV
WLQLP]DYULMHGQRVQHSDSLUH

FMHORNXSQR LOL ]QDDMDQ GLR VYRJ XODJDQMD RYLVQR R VOXDMX 0HXWLP
RGJRYRUQRVW VYDNRJ XODJDWHOMD MH RJUDQLHQD QD YULMHGQRVW QMHJRYRJ XODJDQM
XNOMX
XMXLX]JUHGQHWURªNRYH
)DNWRUL UL]LND NRML VH RGQRVH QD ,QGHNVH LOL .RªDULFH LQGHNVD NDR
Faktori koji imaju negativan učinak na Uspjeh Indeksa mogu također
tržišnu cijenu
u slučaju
Obveznica osim Obveznica Altiplano, Obveznica s rasponom
tečaja, Obveznica za indeks Garant, i Outperformance obveznica,
upisati: što može dovesti do gubitka cjelokupnog
uloženog

ne uzima u obzir dividende i druge isplate budući da se one ne
Izdavatelj nema nikakvog utjecaja na postojanje, sastav i izračun
Neki događaji vezani uz Indeks mogu dovesti do usklađenja ili ranog
nikakvom aktivnošću koja utječe na
Ako je jedna ili više sastavnica Indeksa koji predstavlja podlogu za

Obveznice vezana uz nova tržišta, imatelj vrijednosnih
očekivati značajnu političku i gospodarsku nesigurnost što se može
značajno odraziti na razvoj cijene Obveznica.
Indeksa koji čini podlogu Indeksa.
GQRVH QD GLRQLFH LOL .RªDULFX GLRQLFD NDR
Faktori koji imaju negativan učinak na uspjeh dionica također mogu
tržišnu cijenu i
u
slučaju Obveznica osim Obveznica Altiplano, Obveznica s
rasponom tečaja, Obveznica za dionice Garant i Outperformance
obveznica, upisati: što može dovesti do gubitka cjelokupnog
uloženog kapitala

ra nemaju nikakvih potraživanja od izdavatelja
Određeni događaji u odnosu na dionicu mogu imati za posljedicu
usklađenje ili rani otkup Obveznica.
U slučaju Obratnih zamjenjivih zaštitnih obveznica, Obratnih
zamjenjivih klasičnih obveznica kao i u slučaju Ekspresnih
obveznica, Step-Down ekspresnih obveznica, Obveznica Memory
Express i Kuponskih ekspresnih obveznica vezanih uz dionice,
kao i u slučaju Worst-of dioničkih obveznica s fizičkom namirom,
upisati:
oje čine podlogu te su
kao posljedica toga izloženi rizicima povezanima s tim dionicama.

Izdavatelj se može baviti aktivnostima koje mogu dovesti do određenih
tržišnu cijen
)DNWRULUL]LNDNRMLVHRGQRVHQDRGUHLYDQMHFLMHQD2EYH]QLFD
Cijena izdanja Obveznica može uključivati maržu u odnosu na
matematičku (fer) tržišnu cijenu
Budući da će Izdavatelj prilikom određivanja cijene vrijednosnih papira
sekundarnom tržištu također uzeti u obzir posebno naknadu za upis
(agio), raspon između ponuđene i tražene cijene kao i proviziju i ostale
naknade pored matematičke (fer) tržišne cijene
nudi Izdavatelj mogu značajno odstupati od fer tržišne vrijednosti
)DNWRULUL]LNDNRMLVHRGQRVHQD2EYH]QLFHRSHQLWR
U slučaju da bilo koje Obveznice budu otkupljene prije svog dospijeća,
njihov Imatelj je izložen riziku da će Obveznice biti otkupljene po fer
tržišnoj cijeni i riziku da će dobivena sredstva moći uložiti samo u
Opći uvjeti Obveznica

odluke Imatelja, određena prava

Imatelja mogu biti izmijenja ili smanjena ili čak otkazana odlukama koje
Opći uvjeti Obveznica
imenovanje Zajedničkog predstavnika,
Imatelj može biti lišen svog pojedinačnog prava da koristi svoja prava
na temelju važećih Uvjeta Obveznica u odnosu na Izdavatelja
Austrijski sud može imenovati povjerenik Kurator
korištenje prava i zastupanje interesa Imatelja u njihovo ime, u kojem
slučaju mogućnost Imatelja da osobno koristi svoja prava na temelju
Obveznica može biti ograničena.
Kreditni rejtinzi Obveznica možda ne odražavaju točno sve
ulaganja u takve te ih se može obustaviti, smanjiti ili povući ocjenu što
bi moglo imati nepovoljan učinak na tržišnu

ulatornih politika mogu imati nepovoljan učinak
Obveznice mogu biti podložne otpisu ili konverziji u kapital po nastupu
određenog ključnog događaja, što može dovesti do toga da Imatelji
izgube određena ili sva svoja ul
Izdavatelj može biti podložan odlukama nadležnih tijela, što također
može imati negativan utjecan na Obveznice.
Izdavatelju nije zabranjeno izdavati daljnje dužničke instrumente ili
U slučaju stečaja Izdavatelja, depoziti imaju viši prvenstveni red od
tražbina temeljenih na Obveznicama.
)DNWRULUL]LNDNRMLVHRGQRVHQDWULªWHRSHQLWR
Imatelji su izloženi riziku djelomičn

nemogućnosti

Imatelji preuzimaju rizik da se kreditna marža Izdavatelja poveća što bi
Imatelj Obveznica može biti izložen riziku da zbog buduće deprecijacije
os ulaganja može biti smanjen.
Nema jamstva da će se likvidno sekundarno tržište za Obveznice
razviti ili, ako se razvije, da će opstati. Na nelikvidnom tržištu Imatelj
možda neće moći prodati svoje Obveznice po fer tržišnim cijenama.
iznosa glavnice ne može se izvući nikakav
zaključak za slučaj „up to“ Obveznica.
Postoji rizik da će trgovanje Obveznicama ili podlogom biti
obustavljeno, prekinuto ili otkazano, što može imati negativan učinak
Imatelji su izloženi riziku nepovoljnog razvoja tržišnih cijena svoji

konačnog dospijeća tih Obveznica.
valute koja se razlikuje od određene
valute u kojoj će Izdavatelj vršiti plaćanja glavnice i kamata. Nadalje,
poslovanja koje bi mogle imati nepovoljan učinak na primjenjivi tečaj.
zajam ili kredit mogu značajno povećati iznos gubitka.
Uzgredni troškovi vezani posebno uz kupnju i prodaju Obveznica mogu
značajno utjecati na potencijal Obveznica za ostvarivanje dobiti.
oraju osloniti na funkcionalnost odgovarajućeg klirinškog
Imatelji trebaju imati na umu da se važeći porezni režim može
promijeniti na štetu Imatelja te je stoga potrebno pažljivo razmotriti
porezni učinak ulaganja u Obveznice.
Određena pravna pitanja vezana uz ulaganja mogu ograničiti određena
5L]LFL YH]DQL X] RGELWDN SRUH]D SR RGELWNX 6MHGLQMHQLK $PHULNLK
’UDYDXNOMXXMXLXSRJOHGXGLYLGHQGLLLVSODWDHNYLYDOHQDWDGLYLGHQGL
nice koje se pozivanju na jedan ili više kapitala ili
kapitala iz Sjedinjenih Američkih Država mogu biti predmet
oporezivanja porezom po odbitku Sjedinjenih Američkih Država na
temelju članka 871.m Poreznog zakonika Sjedinjenih Američkih Država
iz 1986. godine. Izdavatelj neće izvršiti nikakve dodatn
Imateljima Obveznica kako bi im nadoknadio trošak poreza koji su
odbijeni po osnovi navedenog poreza po odbitku Sjedinjenih Američkih
Država

Izdavatelj će neto prihode od izdanja Obveznica koristiti za
korištenje prihoda ako svoje opće potrebe financiranja i ostvarivanje dobiti, koji su
također razlozi za ponudu.
omeđivanja određenih

upisati ukupni iznos glavnice Obveznica
>3RHWQD@

XYHDQD]DQDNQDGX]DL]GDQMH

upisati (početnu) Cijenu izdanja Obveznica uvećanu za
naknadu za izdanje, ako postoji

upisati specificiranu denominaciju

upisati minimalni/maksimalni Iznos primjene

upisati vrstu dodjele Obveznica
Početak
upisati početak i kraj razdoblja upisa (ako postoji) za
Obveznice
upisati iznose pod pokroviteljstvom ili u distribuciji
prodavatelja ili distributera

upisati ostale ili daljnje uvjete kojima ponuda podliježe

uključujući

sukobe

Izdavatelj može s vremena na vrijeme nastupati u drugim
izračun, što Izdavatelju omogućava izračun vrijednosti
Podloge ili bilo koje druge referentne imovine ili određivanje
Podloge, što može dovesti do sukoba interesa pri
čemu je moguća odluka da vrijednosni papiri ili druga imovina
koju je izdao sam Izdavatelju ili društvo grupe bude odabrano
da čini dio Podloge, ili ako Izdavatelj zadrži poslovni odnos s
žnikom na temelju tih vrijednosnih papira ili
Izdavatelj može s vremena na vrijeme sklapati transakcije
koje uključuju Podlogu za svoje vlasničke račune i za račune
negativan učinak na vr
referentne imovine i posljedično na tržišnu cijenu
Izdavatelj može izdati druge izvedene instrumente za
Podlogu te uvođenje takvih konkurentskih proizvoda na
tržište može utjecati na tržišnu cijenu
Izdavatelj može koristiti sve ili dio prihoda primljenih od
prodaje Obveznica za sklapanje transakcija omeđivanja koje
tržišnu cijenu
Izdavatelj može steći informacije o Podlozi koje nisu javne i
odlučiti d
neće odati I
također može objaviti iz ješća istraživanja za Podlogu. Takvi
postupci bi mogli sačinjavati sukob interesa i utjecati na
tržišnu cijenu
Izdavatelj i njegova konsolidirana ovisna društva mogu
zapošljavati osobe sa drugim zaposlenjem, kao što su
članovi uprave ili nadzornog odbora u Erste Group, društvima
u okviru Erste Group ili drugim društvima koja mogu biti

Upisati opis daljnjih takvih interesa.
Procijenjeni
Ponuditelj

budući da Izdavatelj
ulagatelju naplatiti nikakve takve troškove
naplaćuju takvih troškova
troškovi

neće
upisati opis

1iVOHGXMtFtSHNODGS$YRGQtKRVKUQXWtDUL]LNRYŒFKIDNWRU$3U
)0$GiOHQH]NRXPDODMHKRVRXODGVS$YRGQtPLiVWPL3URVSHNWX
Toto shrnutí
Prvky

Shrnutí

se skládá z

, které se nazývají prvky
E (A.1 E.7).

Toto S
íslování Prvk

a jejich

posloupnosti vzniknout mezery.
P es skute

n kterého Prvku v tomto S

V takovém p ípad obsahuje toto S
Toto Shrnutí
u

V případě vícečetných emisí, tedy v případě, že shrnutí dané emise obsahuje více než
jednu Sérii Dluhopisů, uveďte tento text
Sérií
popisovaných v tomto Shrnutí
. V
nebo specifického Podkladového aktiva, uvedeny
souvisejícího s

YRGDXSR]RUQQt
Upozornění

Toto shrnutí (dále jen „
“) je nutno považovat za úvod
do prospektu (dále jen „
“) zpracovaného
souvislosti s Programem dluhopisů vázaných na majetkové
„

“).

Jakékoli

rozhodnutí investora investovat do dluhopisů
základě Prospektu (dále jen „
“) by
mělo být založeno na tom, že investor zváží Prospekt jako
případě, kdy je u soudu vznesen nárok týkající se údajů
Prospektu, může být žalující investor povinen
ních předpisů členských států
Evropského hospodářského prostoru, náklady na překlad
Prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení.
Občanskoprávní odpovědnost nese pouze
AG („
“),
„

Vídeň,
“),

Shrnutí včetně jeho překladu, ale pouze
případě, že je
Shrnutí při společném výkladu
ostatními částmi Prospektu zavádějící, nepřesné nebo
nekonzistentní nebo pokud při společné
částmi Prospektu neobsahuje základní informace, které mají
pomoci investorům při úvahách o tom, zda investovat do
takových Dluhopisů.

odpovědné

za

užíváním Prospektu
při následném dalším
konečném
umístění
cenných papírů ze
strany
finančních
zprostředkovatelů

(i) všechny úvěrové instituce
dle Směrnice 2013/36/EU, které jednají jako finanční
zprostředkovatelé při dalším prodeji nebo konečném
umisťování Dluhopisů
a (ii) všichni další finanční
ostředkovatelé označení na webových stránkách Emitenta
.erstegroup.com" jako zprostředkovatelé,
kteří mají souhlas Emitenta používat Prospekt při dalším
prodeji nebo konečném umisťování Dluhopisů (společně dále
jen „)LQDQQt ]SURVWHGNRYDWHO
“), používali Prospekt
následnému dalšímu prodeji nebo konečnému umisťování
Dluhopisů během příslušného nabídkového období
uvedeno v Konečných podmínkách, během něhož lze
následně dále prodávat nebo definitivně umisťovat Dluhopisy
adě Prospektu, avšak s tím, že Prospekt

během něhož mohou
finanční
zprostředkovatelé
Prospektovou směrnici.
následně
dále
definitivně umisťovat
cenné papíry a pro něž
použitím
Všechny
jednoznačné

týkají

tohoto
užívání
ostatní
a dalšímu prodeji nebo definitivnímu umístění Dluhopisů ze
strany Finančních zprostředkovatelů se vydává s
podmínkou, že
Prospekt, veškeré jeho dodatky a
příslušné Konečné podmínky budou poskytnuty
užívání investorům a že (ii) každý z Finančních zprostředkovatelů
zaručuje, že bude užívat
Prospekt, veškeré jeho
dodatky a příslušné Konečné podmínky v souladu se všemi
příslušnými omezeními prodeje uvedenými v
a se všemi příslušnými právními předpisy dané jurisdikce.
Emitent může v

Konečných podmínkách stanovit další

používání Prospektu. Emitent si vyhrazuje právo svůj souhlas
používáním Prospektu kdykoli odvolat.
zveřejněno na webových stránkách Emitenta na adrese
StSDG H QMDNŒ
LQDQQt ]SURVWHGNRYDWHO SHGORt
Oznámení investorům
LQDQQt ]SURVWHGNRYDWHO
tištěné tučným písmem
Y
MHMtKR SHGORHQt LQIRUPDFH R
tom smyslu, že pokud LQYHVWRU$P RNDPLNX
.
nějaký
finanční
zprostředkovatel
předloží
nabídku,
poskytne
investorům

okamžiku
jejího
předložení informace o

zní „Erste Group Bank AG“, její
obchodní název zní „Erste Group“. „
“ rovněž
označuje Erste Group Bank a její konsolidované dceřiné
společnosti.
je akciová společnost (Aktiengesellschaft
založená a provozující svou činnost podle rakouského práva,
předpisy, podle nichž zapsaná ve firemním rejstříku (Firmenbuch
Handelsgericht Wien
stračním
činnost a země jeho číslem
Vídeň
Popis známých trendů,

celosvětová finanční krize vedla ke zvýšení

Emitenta a na odvětví,
v nichž působí:

účelem přijímání nové a striktnějšího vymáhání povinností
dle stávající regulace finančního odvětví, v němž působí
Emitent. Regulatorní změny nebo in
vymáhání povinností by mohly dále ovlivnit finanční odvětví.
Nové požadavky státních nebo regulatorních orgánů a
změny úrovní kapitálové přiměřenosti, likvidity a dluhového
financování by mohly vést ke zvýšení požadavků nebo
zpřísnění norem týkajících se kapitálu a likvidity. Opatření
státních orgánů a centrálních bank přijatá v
finanční krizi by mohla závažným způsobem ovlivnit
hospodářskou soutěž a mít dopad na investory finančních

li Emitent součástí
nějaké skupiny, uveďte

„Erste Group“ se skládá z Erste Group Bank a z
dceřiných společností a účastí a patří k ní mj. Erste Bank
Oesterreich v Rakousku, Česká spořitelna v České
ă Română v Rumunsku,
Slovenská sporiteľňa ve Slovenské republice, Erste Bank
Hungary v Maďarsku, Erste Bank Croatia v Chorvatsku,
členské
spořitelny Haftungsverbund,
ší. Erste Group Bank působí jako
mateřská společnost Erste Group a je vedoucí bankou
rakouském spořitelním sektoru.

Uveďte

Nepoužije se; žádná prognóza ani odhad zisku nebyl

údaje

o

Nepoužije se; nejsou žádné výhrady.
veškerých
výhrad
obsažených
auditorské zprávě o
historických finančních

Vybrané
historické

klíčové
finanční

Čistý úrokový výnos
Hospodářský výsledek
před zdaněním z
pokračujících operací
Čistý hosporářský

Čistý hospodářský
připadající
vlastníkům mateřské
společnosti
Zdroj: Auditované konsolidované účetní závěrky za rok 201
Údaje k 31. prosinci 2014 jsou přepočítány dle IAS 8

]it

]it

]it

Čistý úrokový
Běžný výsledek
hospodaření
před zdaněním
Čistý výsledek
hospodaření za
Čistý výsledek
hospodaření
připadající
vlastníkům
mateřské
společnosti
á účetní závěrka ke
dni 30. září
srovnávacími finančními údaji za
měsíců končících 30. zaří 2015, resp. ke dni

Čistý úrokový výnos
Běžný výsledek
hospodaření před
zdaněním
Čistý výsledek
hospodaření za
Čistý výsledek
hospodaření
připadající vlastníkům
mateřské společn
vaná účetní závěrka za rok 2016.

Prohlášení o tom, že

Nenastaly žádné závažné nepříznivé změny

hospodaření emitenta
nedošlo
od
data
zveřejnění
jeho
účetní závěrky k žádné
závažné
nepříznivé
změně:
změn

ve

němuž se
historické
Popis
míře

finančním

vztahují
finanční
veškerých

relevantní

součástí

Nepoužije se. Nenastaly žádné významné změny ve
finančním postavení Emit

Nepoužije se; nenastaly žádné nedávné události, které jsou
ve významné míře relevantní pro hodnocení solventnos

pro

skupiny,

Emitent je mateřskou společností Erste Group a závisí tudíž
na výsledcích hospodaření všech svých přidružených a
dceřiných společností a společností ve skupině.

subjektech ve skupině
Popis hlavních činností
finančních služeb, včetně produktů vkladových a běžných
účtů, hypotečního
a
spotřebitelského financování,
ankovnictví,

investičního

bankovnictví,

správy

aktiv,

němž
uveďte, zda je Emitent
přímo nebo nepřímo
vlastněn nebo ovládán
a kým a popište

Group Bank připisováno DIE ERSTE
Casse Privatstiftung („
“)
připisov
prostřednictvím syndikátových
dohod uzavřených s CaixaBank, S.A., rakouskými
spořitelnami a dalšími stranami (tj. Sparkassenstiftungen a

akcií

činil

%

–
– Vienna Insurance Group), kteří drží
. Podíl volně obchodovaných
(z nichž
bylo vlastněno

% zaměstnanci Erste Group) (všechny údaje jsou
Úvěrový
přidělený

rating
emitentovi

cenným papírům na
požádání
emitenta

Úvěrový rating přidělený Dluhopisům:
Dluhopisům nebyl přidělen. vložte rating

Nepoužije se;

Úvěrový rating přidělený Emitentovi k 17. březnu 2017
Rating přidělený agenturou Standard & Poors:
7\SGOXKRSLV$
Nadřazené nezajištěné
Nadřazené nezajištěné

Rating přidělený agenturou Moody's:
7\SGOXKRSLV$
Nadřazené nezajištěné
Nadřazené nezajištěné

Rating přidělený agenturou Fitch:
\SGOXKRSLV$
Nadřazené nezajištěné
Nadřazené nezajištěné

Popis druhu a třídy
cenných papírů, které

7tGDDGUXK
Dluhopisy jsou vydávané na doručitele a jsou zastoupeny

přijaty k obchodování,
včetně všech jejich
identifikačních čísel
Dluhopisy jsou vydány jako Série č. z, Tranše č. z
,GHQWLILNDQttVODFHQQŒFKSDStU$

z
z
vložte jakékoli další číslo cenných papírů
Měna emise cenných
papírů

vložte konkrétní měnu

Popis veškerých
Nepoužije se. Dluhopisy jsou volně převoditelné.
omezení převoditelnosti
cenných papírů

včetně pořadí těch

[
[

]
] [

odkupní částku, jak dále
].

se na ně vztahují
Dluhopisy zakládají přímé, nepodmíněné, nezajištěné a
nepodřízené závazky Emitenta a jsou na
pari passu),
omezení platnosti výše uvedených ustanovení jsou platební
závazky Emitenta založené Dluhopisy rovnocenné všem
ostatním současným i budoucím nezajištěným
a
nepodřízeným závazkům E

li případ prodlení, má každý
(každý samostatně dále jen „
“)
Dluhopisy za splatné a požadovat jejich okamžitý odkup
odkupní částku nebo částky spolu s případným úroke
přirostlým do data splacení (s
Předčasné splacení z důvodu zdanění
Emitent může Dluhopisy plně, nikoli však částečně, splatit po
svém prohlášení o splacení učiněném ne méně než 30
Pracovních dnů a ne více než 90 Pracovních dnů předem,
pokud by byl Emitent v příštím datu výplaty úroku povinen
zaplatit dodatečnou částku v důsledku jakékoli změny nebo
novely zákonů nebo předpisů Rakouské republiky nebo
daňové správy nebo v důsledku jakékoli změny nebo novely
oficiálního výkladu nebo aplikace těchto zákonů nebo
předpisů.
Následky určitých událostí týkajících se podkladových

aktiv
Podmínky mohou předpokládat, že v případě určitých
událostí týkajících se podkladových aktiv (např. narušení trhu
a dodatečných případů narušení, jak jsou všechny
definovány v Podmínkách), může dojít k následujícímu:


některé termíny, které jsou důležité pro rozhodování o
Dluhopisech mohou být odloženy; a/nebo



některé výpočty a/nebo určení a/nebo úpravy ohledně
Dluhopisů mohou být provedeny Zástupcem pro výpočet a
tyto výpočty, určení a úpravy budou závazné pro Vlastníky;



Emitent bude moci vykoupit Dluhopisy za spravedlivou tržní
hodnotu, která bude určena Zástupcem pro výpočet.
V případě Expresních dluhopisů (Express Notes),
Sestupných expresních dluhopisů (Step Down Express
Notes), Chráněných indexových dluhopisů (Protect
Index Notes), Chráněných akciových dluhopisů (Protect
Share Notes), Garantovaných indexových dluhopisů
(Garant Index Notes), Garantovaných akciových
dluhopisů (Garant Share Notes), Indexových dluhopisů
(Index Notes), Akciových dluhopisů (Share Notes),
Dluhopisů typu Range Accrual, Worst-of Index a Worstof Share (Range Accrual Notes, Worst-of Index Notes a
Worst-of Share Notes) bez pravidelných úrokových
plateb vložte: Dluhopisů se nevyplácí pravidelné platby
v případě všech Dluhopisů jiných než Dluhopisů
Altiplano,
Dluhopisů
s
vyšší
výkonností
(Outperformance Notes) a Paměťových expresních
dluhopisů (Memory Express Notes), Expresních
dluhopisů (Express Notes), Sestupných expresních
dluhopisů (Step Down Express Notes) a Kupónových
expresních dluhopisů (Coupon Express Notes), stejně
jako Chráněných indexových dluhopisů (Protect Index
Notes), Chráněných akciových dluhopisů (Protect Share
Notes), Garantovaných indexových dluhopisů (Garant
Index Notes), Garantovaných akciových dluhopisů
(Garant Share Notes), Indexových dluhopisů (Index
Notes), Akciových dluhopisů (Share Notes), Dluhopisů
typu Range Accrual, Worst-of Index a Worst-of Share
(Range Accrual Notes, Worst-of Index Notes a Worst-of
Share Notes) bez pravidelných plateb úroku vložte: z
procent ročně.
v případě Kupónových expresních
dluhopisů (Coupon Express Notes) vložte: z
v případě Paměťových expresních dluhopisů (Memory
Express Notes), Dluhopisů Altiplano a Dluhopisů s vyšší
výkonností (Outperformance Notes) vložte:
podkladový koš Akcií
koš Indexů

úročení:

’DWXP]DKiMHQt~URHQt
Datum zahájení úročení Dluhopisů je

vložte příslušné

Datum zahájení úročení

z
Dluhopisů
koše

Akcií koše

Indexů

včetně postupů

Datum splatnosti Dluhopisů je
splatnosti

vložte příslušné Datum

Příslušná odkupní částka bude vyplacena prostřednictvím
Clearingového systému nebo na jeho pokyn na účty
příslušných majitelů účtů Clearingového systému.
v případě Garantovaných indexových dluhopisů (Garant
Index Notes) a Garantovaných akciových dluhopisů
(Garant Share Notes) s pevnými pravidelnými platbami
úroku a s kapitálovou zárukou a jestliže Minimální výnos
emise je více než nula, vložte:

z procent ročně.
v případě všech Dluhopisů, jestliže Minimální výnos
emise je nula vložte:
Minimální výnos emise je nula procent ročně.
v případě všech Dluhopisů jiných než Garantovaných
indexových dluhopisů (Garant Index Notes) a
Garantovaných akciových dluhopisů (Garant Share
Notes) nebo jestliže Minimální výnos emise není nula,
vložte:
Minimální výnos emise nesmí být zveřejněn předem, neboť
podkladových nástrojů
nebo (ii) jsou některé platby uskutečněné jako jednorázové

Vlastníků dluhopisů

-PpQR]iVWXSFH9ODVWQtN$
Ve Všeobecných podmínkách nebyl jmenován
Společný zástupce.

žádný

v případě všech Dluhopisů s výjimkou Dluhopisů
Dluhopisů
s
vyšší
výkonností
derivátový Altiplano,
ve výplatě (Outperformance Notes) a Paměťových expresních
dluhopisů (Memory Express Notes), vložte:
vysvětlení, jak je tím Nepoužije se. Dluhopisy nemají derivátovou složku v platbě
ovlivněna
hodnota
obsažen

v případě Paměťových expresních dluhopisů (Memory
Express Notes) vložte:
Úrok vyplácený z Dluhopisů je vázán na výkonnost
podkladového koše
ého koše
ů
a bude v následující výši

li závěrečná cena
ž
výkonnost je nejnižší ve srovnání s dalšími
Oceňovacímu datu, které
bezprostředně předchází příslušnému Datu výpl
úroku, rovná nebo vyšší než Kuponová bariéra
(Coupon Barrier), bude úrok vyplácen ve výši
odpovídající součinu (x) Jistiny Dluhopisů a (y)
jinak nebude k příslušnému Datu výplaty úroku
vyplacen žádný úrok.
součtu (i) vložte základní úrokovou sazbu procent ročně
") a (ii) součinu (x) vložte
Paměťovou úrokovou sazbu
3DP"RYi
") a (y) počet všech Dat výplaty úroku
předcházejících příslušnému Datu výplaty úroku, při kterých
nebyl vyplacen žádný úrok ani žádná Paměťová úroková
sazba, tedy v případě, kdy při jednom či více Datech výplaty
úroku nebyla provedena žádná platba úroku a při některém z
následujících Oceňovacích dat jsou požad
úroku splněny, tyto opomenuté výplaty úroku budou
vyplaceny k Datu výplaty úroku bezprostředně následujícím
po takovém Oceňovacím datu.
Oceňovací data a Kuponová bariéra (Coupon Barrier)
určeny v Podmínkách Dluhopisů, jak je uvedeno
Konečných podmínkách Dluhopisů.
v případě Dluhopisů Altiplano vložte:
Dluhopisů je vázána na
podkladového koše Akcií podkladového koše
Indexů

částce, která je tvořena součtem (i) >YORWH

V případě několika Dat výplaty úroku a v případě
jednoho Data výplaty úroku s jediným Obdobím
sledování, vložte:
pokud je sazba úroku vyplácená z Dluhopisů navázána
na výkonnost podkladového koše Akcií nebo koše
Indexů, vložte:
“ se rovná >YORWH %RQXVRYRX
procent, a je vždy snížena o
StSDG
MHGQRKRSURFHQWQtKRERGXYORWH
StSDG QNROLND SURFHQWQtFK RG$
E
YORWH >číslo
procentních bodů
, jejíž/jehož závěrečná
cena se rovnala nebo byla nižší než Bariéra nejméně
jednomu Oceňovacímu datu v
v případě několika
Dat výplaty úroku vložte:
předcházelo příslušn
v případě
jednoho Data výplaty úroku vložte:
Bonusová úroková sazba nebude nikdy nižší než nula, tedy
„

pokud je sazba úroku vyplácená z Dluhopisů navázána
na výkonnost podkladové Akcie nebo Indexu, vložte:

„
“ se rovná vložte Bonusovou
úrokovou sazbu procent, a je vždy snížena o v případě
jednoho procentního bodu vložte:
v
případě několika procentních bodů: vložte číslo
procentních bodů , v případě, že se závěrečná cena
rovnala nebo byla nižší než Bariéra k
nejméně jednomu Oceňovacímu datu v rámci v případě
více Dat výplaty úroku vložte:
předcházelo příslušnému Datu výplaty úroku. v případě
jednoho Data výplaty úroku vložte
Bonusová úroková sazba nebude nikdy nižší než nula, tedy
V případě jednoho Data výplaty úroku s několika
Obdobími sledování, vložte:
pokud je sazba úroku vyplácená z Dluhopisů navázána
na výkonnost podkladového koše Akcií nebo koše
Indexů, vložte:
„

“ se rovná součtu Úrokových
pro období všech Období sledování, kde každá
„
“ pro Období sledování
vložte Bonusovou úrokovou sazbu
vždy snížena o v případě jednoho procentního bodu
vložte:
v případě několika
procentních bodů: vložte číslo procentních bodů
případě, že se závěrečná cena
byla nižší než Bariéra k nejméně jednomu Oceňovacímu
datu v rámci Období sledování. Úvěrová sazba pro období
nebude nikdy nižší než nula, tedy nebude mít zápornou
pokud je sazba úroku vyplácená z Dluhopisů navázána
na výkonnost podkladové Akcie nebo Indexu, vložte:
„
“ se rovná součtu Úrokových
plateb pro období všech Období sledování, kde každá
„
“ pro Období sledování se
vložte Bonusovou úrokovou sazbu
vždy snížena o v případě jednoho procentního bodu
vložte:
v případě několika
procentních bodů: vložte číslo procentních bodů
případě, že se závěrečná cena
byla nižší než Bariéra k nejméně jednomu Oceňovacímu
datu v rámci Období sledování. Úvěr
nebude nikdy nižší než nula, tedy nebude mít zápornou
Období sledování, Bariéra a Oceňovací datum budou určeny
Podmínkách Dluhopisů, jak je uvedeno v Konečných
podmínkách Dluhopisů.
v
případě
Dluhopisů
s
(Outperformance Notes), vložte:

vyšší

výkonností

Úrok vyplácený z Dluhopisů je vázán na výkonnost
podkladového koše
Indexů a je vyplacen v částce,
která je tvořena násobkem (i) Jistiny Dluhopisu a (ii)
příslušné Úrokové sazby pro příslušné Datum výplaty úroku.

v případě několika Dat výplaty úroku a v případě
jednoho Data výplaty úroku s jediným výkonnostním
obdobím, vložte:
vložte
základní úrokovou sazbu procent, nebo (ii) jestliže je
příslušná
než vložte procentní sazbu
vyšší než příslušná
sazbě.
v případě jednoho Data výplaty úroku s několika
výkonnostními obdobími, vložte:
znamená součet všech
každé "
vložte
základní úrokovou sazbu procent, nebo (ii) jestliže je
příslušná
než vložte procentní sazbu
vyšší než příslušná
sazbě.
Přičemž:
vložte
vložte
v případě restrikingu vložte:
je částka vyjádřená v
dělení (i) závěrečné ceny příslušné
příslušnému Oceňovacímu datu v případě několika Dat
výplaty úroku vložte: bezprostředně předcházejícímu
příslušné Datum výplaty úroku (ii) závěrečn
příslušné
bezprostředně předcházejícímu
Oceňovacímu datu
v případě, že se neuplatní restriking, vložte:
je částka vyjádřená v
dělení (i) závěrečné ceny příslušné
příslušnému Oceňovacímu datu v případě několika Dat
výplaty úroku vložte bezprostředně předcházejícímu
příslušné Datum výplaty úroku
Realizační cenou
příslušné
v případě pevné Bonusové úrokové sazby vložte:
vložte Bonusovou
úrokovou sazbu procent.
v případě pohyblivé Bonusové úrokové sazby s Horní
hranicí (Cap) vložte:
rticipace

a

(ii)

rozdílu

mezi

součinu
příslušnou výkonností
A a příslušnou

tím, že vložte minimální úrokovou sazbu procent
vložte maximální
úrokovou sazbu procent
") Bonusové úrokové sazby, tj. vyjádřeno vzorcem:

vložte procentní sazbu
procent.

v případě pohyblivé Bonusové úrokové sazby bez Horní
hranice (Cap) vložte:
zdílu

mezi

součinu
příslušnou výkonností
A a příslušnou

tím, že vložte minimální úrokovou sazbu procent
tj. vyjádřeno vzorcem:

vložte procentní sazbu
procent.
Uveďte,
budou
žádosti

zd
předmětem
o
přijetí

Nepoužije

se,

tato

jednotlivá

emise

nemusí

být

a žádost o přijetí Dluhopisů k
„Geregelter Freiverkehr
Wiener
Börse
Baden-Württembergische
Wertpapierbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
švýcarské burze SIX

označte příslušné trhy
[v případě všech Dluhopisů jiných než Altiplano
způsobem je hodnota (Altiplano Notes) a Dluhopisů s vyšší výkonností
investice
ovlivněna (Outperformance Notes), vložte:
>Y StSDG 3DP"RYŒFK H[SUHVQtFK GOXKRSLV$
0HPRU\([SUHVV1RWHVYORWH úroků
pní částky (jak specifikováno níže) a tudíž
nástrojů) u cenných hodnota Dluhopisů je vázána na výkonnost podkladového
papírů se jmenovitou koše Akcií koše Indexů
hodnotou nižší než
v případě Altiplano dluhopisů (Altiplano Notes) a
Dluhopisů s vyšší výkonností (Outperformance Notes),
vložte
tba úroků jak dále uvedeno v C.10 a tudíž hodnota
Dluhopisů je vázána na výkonnost podkladového koše
koše Indexů
v případě Chráněných zpětně vyměnitelných dluhopisů

(Reverse Convertible Protect Notes) vložte
Každý Dluhopis bude
vložte odkupní sazbu
cena Akcie [nerovnala nebo] nebyla nižší než
vložte procentní sazbu
až do výše vložte
procentní sazbu
Realizační
během Období sledování (při průběžném
pokud [se] cena Akcie kdykoli během Období sledování (při
průběžném sledování) [rovnala nebo] byla nižší než Bariéra,
ale závěrečná cena Akcie k Oceňovacímu datu se rovná
lizační ceně nebo je vyšší, nebo
(ii) jinak prostřednictvím (x) fyzického dodání podkladových
>Y StSDG H $NFLH MVRX GHQRPLQRYDQp Y MLQp
PQ QH ’OXKRSLV\ YORWH
vynásobeno Fixací měny
případě zlomků Akcií vyplacením částky v
výši rovnající se hodnotě takového zlomku k Datu splatnosti.
>Y StSDG H EXGRX GRUXLWHOQp $NFLH XUHQ\ N
5HDOL]DQtPX GQL IL[DFH 6WULNH )L[LQJ ’DWH
4XDQWR YORWH )L[DFH PQ\
znamená směnný kurz
měny pro převod měny Akcie na měnu Dluhop
Realizačnímu dni fixace, který je určen Agentem pro
výpočet.@>YStSDGHEXGRXGRUXLWHOQp$NFLHXUHQ\N
2FHRYDFtPX GDWX 4XDQWR YORWH )L[DFH PQ\
znamená směnný kurz měny pro převod měny Akcie na
měnu Dluhopisu k Oceňovacímu datu
určen
Agentem pro výpočet.
, Realizační den fixace a Realizační cena
se určí v Podmínkách Dluhopisů, jak jsou uvedeny
Konečných podmínkách pro Dluhopisy
v případě Klasických zpětně vyměnitelných dluhopisů
(Reverse Convertible Classic Notes) vložte
Každý Dluhopis bude Emitentem odkoupen takto:
vložte odkupní sazbu
li se závěrečná cena Akcie
Oceňovacímu datu rovnat nebo bude li vyšší než
Realizační cena nebo
inak prostřednictvím (x) fyzického dodání podkladových
>Y StSDG H $NFLH MVRX GHQRPLQRYDQp Y MLQp
PQ QH ’OXKRSLV\ YORWH
vynásobeno Fixací měny
případě zlomků Akcií vyplacením částky v

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení
zveřejněna v souladu s
Všeobecných p

neprodleně

výši rovnající se hodnotě takového
>Y StSDG H EXGRX GRUXLWHOQp $NFLH XUHQ\ N
5HDOL]DQtPX GQL IL[DFH QRQ 4XDQWR YORWH
PQ\
znamená směnný kurz měny pro převod měny Akcie
na měnu Dluhopisu k Realizačnímu dni fixace, který je určen
očet.@>Y StSDG H EXGRX GRUXLWHOQp
$NFLH XUHQ\ N 2FHRYDFtPX GDWX 4XDQWR YORWH
)L[DFH PQ\
znamená směnný kurz měny pro převod
měny Akcie na měnu Dluhopisu k Oceňovacímu datu
je určen Agentem pro výpočet.
v případě dodatečné distribuce vložte:
(iii) Emitent rovněž vyplatí částku ve výši vložte procento
distribuce procent
li se závěrečná cena Akcie k Oceňovacímu datu rovnat
li vyšší než vložte procento distribuční
bariéry procent
alizační ceny.
Realizační cena a Realizační den fixace se určí
Podmínkách Dluhopisů, jak jsou uvedeny v Konečných

v případě Chráněných zpětně vyměnitelných dluhopisů
Pro (Reverse Convertible Protect Pro Notes) vložte:
Každý
vložte odkupní sazbu
li závěrečná cena Akcie k
Oceňovacímu datu rovná nebo vyšší než vložte procentní
sazbu
až do výše vložte procentní sazbu
Realizační ceny nebo
(ii) jinak prostřednictvím (x) fyzického dodání podkladových
>YStSDGH$NFLHMVRXGHQRPLQRYDQpYMLQpPQ
QH ’OXKRSLV\ YORWH vynásobeno Fixací měny
případě zlomků Akcií vyplacením částky v
osti ve výši
rovnající se hodnotě takového zlomku k
>Y StSDG H EXGRX GRUXLWHOQp $NFLH XUHQ\ N
5HDOL]DQtPX GQL IL[DFH QRQ 4XDQWR YORWH
PQ\
znamená směnný kurz měny pro převod měny Akcie
na měnu Dluhopisu k Realizačnímu dni fixace, který je určen
Agentem pro výpočet.@>Y StSDG H EXGRX GRUXLWHOQp
$NFLH XUHQ\ N 2FHRYDFtPX GDWX 4XDQWR YORWH
)L[DFH PQ\
znamená směnný kurz měny pro převod
měny Akcie na měnu Dluhopisu k Oceňovacímu Datu
je určen
o výpočet.
Realizační cena a Realizační den fixace se určí
Podmínkách Dluhopisů, jak jsou uvedeny v Konečných

[

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p

v případě Chráněných indexových dluhopisů a
Chráněných akciových dluhopisů (průběžné sledování)
(Protect Index Notes a Protect Share Notes (continuous
observation)) vložte
Každý Dluhopis bude Emitentem odkoupen takto:
vložte Maximální odkupní cenu
Datu splatnosti, pokud [se] úroveň
bo] nebyla nižší
než vložte procentní sazbu
až do výše vložte
procentní sazbu
Realizační ceny ("
(při průběžném sledování) během Období sledování,
Datu splatnosti částky, která se rovná
učinu (i)
během doby platnosti Dluhopisů, avšak ne
více než vložte maximální Odkupní cenu
Období sledování a Realizační cena se určí v
Dluhopisů, jak jsou uvedeny v Konečných podmínkách pro

v případě Chráněných indexových dluhopisů a
Chráněných akciových dluhopisů (závěrečné sledování)
(Protect Index Notes a Protect Share Notes (final
observation)) vložte:
Každý Dl
vložte Maximální odkupní cenu
Datu splatnosti, pokud závěrečná cena
se rovná nebo je vyšší než
vložte procentní sazbu
až do výše vložte
procentní sazbu
Realizační ceny Oceňovacímu
Datu splatnosti částky , která se rovná
součinu (i)
během doby platnosti Dluhopisů, avšak ne
než vložte Maximální Odkupní cenu
Realizační cena se určí v Podmínkách Dluhopisů jak jsou
Konečných podmínkách pro Dluhopisy

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobec
[

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p

v případě Garantovaných indexových dluhopisů,
Indexových dluhopisů, Garantovaných akciových
dluhopisů a Akciových dluhopisů (Garant Index Notes,
Index Notes, Garant Share Notes a Share Notes) vložte
Emitent odkoupí každý Dluhopis k
částky, která se rovná součinu (i)
" znamená součet (a) 100
a (b) součinu (x) vložte Procentní sazbu
participace
podkladového koše
podkladového koše Indexů
během doby platnosti Dluhopisů, v
případě horní hranice (capu) vložte: přičemž tato částka je
vložte Horní hranici procentní sazby (Cap
percentage rate)
rovná nejméně vložte
Dolní hranici procentní sazby (Floor percentage rate)
pní částka činí nejméně vložte minimální
odkupní procentní sazbu
v případě horní hranice
(capu) vložte: a činí nejvýše vložte maximální odkupní
procentní sazbu

Indexů

podkladového koše Akcií podkladového koše
odráží
podkladového koše Akcií podkladového koše

Indexů
realizační cenou (která je procentuálním vyjádřením
závěrečných cen ke dni stanovení realizační ceny) a
závěrečnou cenou
Indexů
do podkladového koše
příslušný den ocenění v příslušné dny ocenění
vážená příslušnou váhou příslušných
Indexů
zahrnutých v daném koši
v
případě
Expresních
dluhopisů,
Sestupných
expresních
dluhopisů,
Paměťových
expresních
dluhopisů a Kuponových expresních dluhopisů (Express
Notes, Step Down Express Notes, Memory Express
Notes and Coupon Express Notes), vložte
3HGDVQŒRGNXS
li závěrečná cena podkladové
ž
výkonnost
je
nejnižší
ve
srovnání
s
dalšími
vyšší nebo rovna v případě Expresních
dluhopisů a Paměťových expresních dluhopisů a
Kuponových expresních dluhopisů vložte:
vložte
procentní sazbu
až do výše vložte procentní
sazbu
Realizační ceny@ >Y StSDG 6HVWXSQŒFK
H[SUHVQtFK GOXKRSLV$ YORWH
Oceňovacímu datu vložte procentní sazbu

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určen
zveřejněna v soul
Všeobecných p

a neprodleně

") Realizační ceny se Sazbou bariéry bude
snížena o vložte procentní body
ke každému
následujících Oceňovacích dat k Oceňovacímu datu, které
není posledním Oceňovacím datem, bude každý Dluhopis
ntem za Předčasnou odkupní částku k
předčasného odkupu bezprostředně následujícímu po
příslušném Oceňovacím datu.
3HGDVQiRGNXSQtiVWND
v případě Paměťových expresních dluhopisů
Kuponových expresních dluhopisů vložte:

a

v případě Expresních dluhopisů a Sestupných
expresních dluhopisů vložte: je rovna součinu (i) Jistiny
Dluhopisu a (ii) součtu (x) součinu vložte procentní sazbu
a počtu Oceňovacích dat předcházejících
příslušnému
Datu
předčasného
odkupu
(včetně
Oceňovacího data, které bezprostředně předchází danému
Datu předčasného odkupu) a (y)
.RQHQŒRGNXS
Pokud nedošlo k předčasnému odkupu a
v případě Expresních dluhopisů
expresních dluhopisů vložte

a

Sestupných

(i) pokud je závěrečná
ž výkonnost je nejnižší ve srovnání s dalšími
poslednímu Oceňovacímu datu vyšší
vložte procentní sazbu
až do
výše vložte procentní sazbu
Realizační ceny,
bude každý Dluhopis odkoupen Emitentem k
částce, která se rovná součinu (i) Jistiny Dluhopisu a (ii)
součtu (x) součinu vložte procentní sazbu procent a počtu
všech Oceňovacích dat
v případě Paměťových expresních dluhopisů
Kuponových expresních dluhopisů vložte

a

(i) pokud se závěrečná cena podkladové
ž výkonnost je nejnižší ve srovnání s dalšími
poslednímu Oceňovacímu datu
nebo je vyšší než vložte procentní sazbu
až do
výše vložte procentní sazbu
Realizační ceny,
bude každý Dluhopis odkoupen Emitentem k
ve výši 100 procent Jistiny Dluhopisu, nebo
(ii) jinak bude každý Dluhopis odkoupen Emitentem vložte
pokud je Referenčním aktivem Akcie nebo Koš Akcií a v

[

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p
Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p

případě fyzického narovnání: prostřednictvím (x)
] [Doručitelných]
případě
zlomků
] [Doručitelných]
částky v hotovosti ve výši rovnající se hodnotě takového
v případě, že Referenčním
aktivem je Index nebo Akcie a v případě peněžního
narovnání, vložte:
částce, která
odpovídá součinu (
>9 StSDG H 5HIHUHQQtP
DNWLYHP MH .Rª ,QGH[$ QHER .Rª $NFLt D Y StSDG
SHQQtKR QDURYQiQt YORWH k Datu splatnosti v částce,
která odpovídá součinu (x) částky
jejichž v

ejnižší ve srovnání s dalšími

>9ORWHYStSDGH5HIHUHQQtP$NWLYHPMH.Rª$NFLtD
Y StSDG I\]LFNpKR QDURYQiQt ’RUXLWHOQp $NFLH
jejichž výkonnost je nejnižší ve srovnání s dalšími
Realizační cena a Data předčasného odkupu se určí
Podmínkách Dluhopisů jak jsou uvedeny v Konečných

v případě Dluhopisů Altiplano vložte:
Odkupní částka Dluhopisů není vázána na výkonnost
podkladového
koše
Akcií podkladového
koše
xů
vložte odkupní sazbu
v případě Dluhopisů typu Range Accrual vložte:
částce, která se rovná součtu
vložte odkupní sazbu procent
součinu (x) Jistiny Dluhopisu a (y) Bonusové úrokové
„

“ se rovná součtu:

(i) „9iHQp ]iNODGQt ~URNRYp VD]E\
“, která se rovná
součinu (a) vložte Základní úrokovou sazbu 1 procent
podílu (x) počtu Oceňovacích dat v
nimž se závěrečná cena všech podkladových
Indexů rovná nebo je vyšší než příslušná Realizační cena
příslušné podkladové
a (y) celkového počtu
Oceňovacích dat v
(ii) „ HQp ]iNODGQt ~URNRYp VD]E\ “, která se rovná
součinu (a) vložte Základní úrokovou sazbu 2 procent
podílu (x) počtu Oceňovacích dat, v nichž se závěrečná
cena všech podkladových
Indexů
vyšší než vložte procentní sazbu procent Realizační ceny
") příslušné(ho) podkladové(ho)
závěrečná cena alespoň jedné(jednoho) podkladové(ho)
je nižší než jeho Realizační cena a
celkového počtu Oceňovacích dat v

dování a Realizační cena se určí v
Dluhopisů jak jsou uvedeny v Konečných podmínkách pro

v případě Dluhopisů typu Worst-of Index a Dluhopisů
typu Worst-of Share (průběžné sledování) a Dluhopisů
typu Worst-of Index a Dluhopisů typu Worst-of Share
(závěrečné sledování) vložte:
Každý Dluhopis bude odkoupen takto:
vložte Maximální odkupní cenu
v případě
Dluhopisu typu Worst-of Index a Dluhopisu typu Worstof Share (průběžné sledování) vložte: žádná závěrečná
nebyla nižší než vložte procentní sazbu
až do
výše vložte procentní sazbu
] její příslušné
Realizační ceny (relevantní "
") přísluš
během Období sledování; v případě
Dluhopisů typu Worst-of Share (průběžné sledování) s
fyzickým vypořádáním vložte: nebo pokud se závěrečná
cena podkladové Akcie kdykoli během Období sledování
rovnala nebo byla nižší než její relevantní Bariéra, avšak
závěrečná cena Relevantní akcie (jak je definována níže) se
k Oceňovacímu datu rovná nebo je vyšší než příslušná
Realizační cena v případě Dluhopisů typu Worst-of
Index a Dluhopisů typu Worst-of Share (závěrečné
sledování) vložte: závěrečná cena žádné podkladové
nebyla nižší než vložte
procentní sazbu procent [až do výše vložte procentní
sazbu procent ] její příslušné Realizační ceny (relevantní
") k Oceňovacímu datu;
v případě Dluhopisů typu Worst-of Index a Dluhopisů
typu Worst-of Share s peněžním vypořádáním vložte:
Datu splatnosti částky, která se rovná
součinu (i)
jejíž výkonnost je nejnižší ve srovnání
během období Dluhopisů,
avšak ne více než vložte maximální Odkupní cenu

v případě Dluhopisů typu Worst-of Share s fyzickým
vypořádáním vložte:
(ii) jinak (x) fyzickým dodáním podkladových Akcií, jejichž

[

Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p
Konečná procentní sazba bude určena Emitentem dne vložte den určení a neprodleně
zveřejněna v souladu s § 11 Všeobecných p

platnosti Dluhopisů nejnižší ("
případě zlomku Akcie zaplacením
odpovídající hodnotě takového zlomku

peněžní

částky

>Y StSDG ’OXKRSLV$ W\SX :RUVW RI ,QGH[ D ’OXKRSLV$
RI6KDUHSU$EQpVOHGRYiQtYORWH
sledování a Realizační cena se určí v
Dluhopisů jak jsou uvedeny v Konečných podmínkách pro

v
případě
Dluhopisů
s
(Outperformance Notes) vložte:

vyšší

výkonností

Odkupní částka Dluhopisů není vázána na výkonnost
koše Akcií koše Indexů
vložte
odkupní sazbu

Datum splatnosti Dluhopisů je vložte příslušné Datum
cenných
papírů
– splatnosti
datum uplatnění nebo
případě
Expresních
dluhopisů,
Sestupných
konečné
referenční v
expresních
dluhopisů,
Paměťových
expresních
dluhopisů a Kuponových expresních dluhopisů, uveďte:
’DWDSHGDVQpKRRGNXSX
Data předčasného odkupu nastávají v případě čtvrtletního
oceňování vložte: čtvrtletně
v případě pololetního
oceňování vložte: pololetně
v případě ročního
oceňování vložte: ročně
vždy k
vložte Datum
předčasného odkupu každého roku počínající dnem
vložte první Datum předčasného odkupu a končící dnem
vložte poslední Datum předčasného odkupu
’DWXPXSODWQQt
Nepoužije se. Dluhopisy nemusí být vlastníky uplatněny.
2FHRYDFtGDWXP>GDWD@
.RQHQpUHIHUHQQtGDWXP
Nepoužije se. Oceňovací datum
Dluhopisů je
vložte příslušné [příslušná] Oceňovací datum [data]
StSDG 3DP"RYŒFK H[SUHVQtFK GOXKRSLV$ D
.XSRQRYŒFK H[SUHVQtFK GOXKRSLV$ RWH
YO
Oceňovacím Datem je >YORWH 3RVOHGQt 2FHRYDFt
Oceňovací datum [data] se určí v
Dluhopisů jak jsou uvedeny v Konečných podmínkách pro
Postup
papírů
Způsob

vypořádání Všechny výplaty z uhopisů provede v případě fyzického
dodání vložte: a veškerá jejich dodání zajistí
následné úhradě depozitářským
bankám vlastníků Dluhopisů.
návratnosti

papírů
Realizační cena nebo
konečná
referenční

Nepoužije se
příslušného

Závěrečná
příslušné
Oceňovacímu datu

koš Akcií koš Indexů

●

●

●

SRYHQi

]YHHMQLOD

●

●

●

●

●

●

●

●

●

dexů

koši Akcií koši
lze nalézt na výše uvedených Obrazovkových

.OtRYpLQIRUPDFHRKODYQtFKUL]LFtFKVSHFLILFNŒFKSUR(PLWHQWD
REFKRGQtLQQRVWt(UVWH*URXS
Obtížné makroekonomické podmínky a podmínky na finančních trz
mít závažný nepříznivý účinek na podnikání, finanční situaci, výsledky

hospodaření a výhled Erste Group
Erste Group byla a může být nadále ovlivňována krizí evropských státních
dluhů a může být požádána o snížení své expozice ve vztahu k státním
některých zemí
Erste Group čelila a může i v budoucnu čelit zhoršování kvality úvěru, zejména
důsledku finančních krizí a hospodářských zvratů
Erste Group je vystavena značnému riziku protistran a prodlení protistran může
vést ke ztrátám vyšším než její rezervy
Zajišťovací strategie Erste Group se mohou ukázat jako neúčinné.
Erste Group je vystavena riziku snižování hodnoty zajištění komerčních a
realitních úvěrů
Výkyvy a volatilita trhu může mít negativní dopad na hodnotu aktiv Erste Group,
ůže snížit ziskovost a ztížit stanovení reálné hodnoty některých jejích aktiv
Erste Group je vystavena nebezpečí toho, že nebude mít pohotově k
likvidní prostředky
Ratingové agentury mohou pozastavit, snížit nebo odebrat rating Erste Group
a/nebo místní pobočce, která je součástí Erste Group, nebo země, kde
Erste Group působí, a takové opatření může mít negativní dopad na podmínky
refinancování Erste Group Bank, zejména na její přístup na úvěrové trhy
důsledku nových státních nebo regulatorních požadavků a změn v
kapitálové přiměřenosti a pákového dluhového financování mohou být na Erste
Group kladeny zvýšené kapitálové požadavky a může být od ní požadováno,
budoucnu získala další kapitál
Riziko změn v daňovém rámci, zejména pokud jde o bankovní daně a zavedení
daně z finančních transakcí.
Emitent nemusí být schopen splnit minimální požadavky na vlastní zdroje a
povinen přispívat částky do Jednotného fondu pro řešení krizí
financovaných fondů pojištění vkladů;
toto má za následek dodatečné finanční břemeno pro Emitenta, a tudíž
nepříznivě ovlivňuje finanční pozici Emitenta a jeho obchodní výsledky, finanční
poměry a výsledky z operací.
Emitent může být v budoucnu
oddělit určité obchodní činnosti od své hlavní bankovní činnosti.
Strategie řízení rizik, technické a interní kontrolní postupy Erste Group mohou
způsobit, že bude vystavena neidentifikovaným nebo nepředpokládan
rizikům.
Obchodní činnost Erste Group s
Jakékoli selhání, přerušení nebo narušení informačních systémů Erste Group či
pokud tyto systémy nebudou aktualizovány, může to mít za následek ušlé
obchodní příležitosti a další ztráty
Erste Group může mít obtíže s náborem nových talentů nebo udržením
kvalifikovaných zaměstnanců.
Od Erste Group Bank může být vyžadováno, aby poskytla finanční pomoc

bankám v Haftungsverbundu, které se ocitly v nesnázích, což může mít za
následek značné náklady a odvedení zdrojů z
Změny úrokových sazeb jsou způsobeny mnoha faktory mimo dosah Erste
Group a tyto změny mohou mít závažný nepříznivý dopad na její finanční
výsledky, včetně čistého úrokového výnosu
Jelikož se značná část činnosti, aktiv a klientů Erste Group nachází ve střední a
východní Evropě a jiných zemích, které nejsou součástí eurozóny, je Erste
Group ohrožena měnovými riziky
Bank může být nižší nebo dokonce negativní
Změna standardů ECB souvisejících se zajištěním může mít nepříznivý účinek
na financování Erste Group a na její přístup k likviditě
Erste Group působí na vysoce konkurenčních trzích a soutěží s
mezinárodními finančními institucemi i se zavedenými místními soutěžiteli
Většinový akcionář Erste Group Bank může být schopen řídit opatření
podniknutá akcionáři
Dodržování finančních předpisů proti praní špinavých peněz, proti korupci a
proti financování terorismu vyžaduje značné náklady a úsilí a jejich nedodržení
může mít závažné právní následky a závažný nepříznivý dopad na dobré
Změny v předpisech na ochranu spotřebitelů a jejich uplatňování nebo výkladu
mohou omezit výši poplatků a dalších cen, které Erste Group účtuje za určité
bankovní transakce, a mohou umožnit spotřebitelům požadovat vrácení
některých z těchto poplatků a úroků
Další problémy mohou být způsobeny integrací potenciálních budoucích

5L]LNDVRXYLVHMtFtVWUK\QDQLFK(UVWH*URXSS$VREt
eurozóny může mít nepředvídatelné následky
pro finanční systém a širší ekonomiku a může potenciálně vést k
úrovně obchodní činnosti, ke snižování hodnoty aktiv a ke ztrátě v
obchodní činnosti Erste Group
Erste Group působí na nově se rozvíjejících trzích, kte
rychlými hospodářskými nebo politickými změnami, což může mít obojí
nepříznivý dopad na její finanční výkonnost a výsledek hospodaření
Vázané finanční prostředky EU nemusí být uvolněny a EU a/nebo mezinárodní
úvěrové instituce nemusí přijmout další programy podpory
Ztráta důvěry klientů v podnikání Erste Group nebo bankovnictví vůbec může
mít za následek neočekávaně vysokou úroveň výběru zákaznických vkladů, což
může mít závažný nepříznivý účinek na výsledky, finanční situaci a likvidit
Problémy některých zemí střední a východní Evropy s
nepříznivý účinek na širší středo
negativní vliv na výsledky obchodní činnosti a finanční situaci Erste Group
Vlády států, v nichž Erste Group působí, mohou reagovat na finanční a

hospodářské krize zvýšený protekcionismem, znárodňováním nebo podobnými
opatřeními
Erste Group může být nepříznivě ovlivněna pomalejším růstem nebo recesí
němž působí a také pomalejší expanzí eurozóny a EU
mnoha zemích střední a východní
Evropy, zejména ve východoevropských zemích, nejsou ještě zcela vyspělé
Příslušné insolvenční a jiné právní předpisy, které upravují práva věřitelů
ch středoevropských a východoevropských zemích, mohou
omezovat schopnost Erste Group získat úhradu nedobytných úvěrů a půjček
Od Erste Group může být vyžadováno, aby se účastnila a podílela se na
financování programu státní podpory úvěrových institucí neb
programů konsolidace státního rozpočtu, a to i prostřednictvím zavedení
zdanění bank a jiných poplatků.
.OtRYpLQIRUPDFHRKODYQtFKUL]LFtFKVSHFLILFNŒFKSURFHQQpSDStU\
9$529¨1¸ 3(’ 5,=,.< ,QYHVWRL VL PXVt EŒW YGRPL WRKR
H PRKRX SLMtWR
KRGQRWXFHOpVYpLQYHVWLFHQHERRMHMtiVW2GSRYGQRVWNDGpKRLQYHVWRUDMH
YªDNRPH]HQDKRGQRWRXMHKRLQYHVWLFHYHWQSU$YRGQtFKQiNODG$
,QGH[HP QHER NRªHP ,QGH[$ MDNR UHIHUHQQtP


, které mají negativní dopad na výkonnost Indexu, mohou rovněž ovlivnit
tržní cenu a Odkupní částku Dluhopisů v případě všech Dluhopisů s výjimkou
Dluhopisů Altiplano, Dluhopisů typu Range Accrual, Garantovaných
indexových dluhopisů (Garant Index Notes) a Dluhopisů s vyšší výkonností
(Outperformance Notes), vložte: což může vést ke ztrátě celého investovaného
kapitálu nebo jeho části .

 V případě, že jsou Dluhopisy vázané na cenový index, výkonnost Dluhopisů
úvahu dividendy a jiné výplaty, protože
 Emitent nemůže ovlivnit existenci, skladbu a výpočet Indexu.
 Určité události, které nastanou v
změnu nebo předčasný odkup Dluhopisů.
 Sponzor Indexu nevykonává činnost, kter
nevydává investiční doporučení ve vztahu k Indexu.
 Pokud jsou jedna nebo více složek podkladového Indexu Dluhopisů vázány na
nově se rozvíjející trhy, musí vlastník cenných papírů očekávat značnou
politickou a hospodářskou nejistotu, která může do značné míry ovlivnit vývoj
ceny Dluhopisů.


Vlastníci cenných papírů nemají právo k žádné z podkladových složek Indexu.
NRªHP $NFLt MDNR UHIHUHQQtP



ní dopad na výkonnost akcií, mohou rovněž ovlivnit
tržní cenu a Odkupní částku Dluhopisů v případě všech Dluhopisů s výjimkou
Dluhopisů Altiplano, Dluhopisů typu Range Accrual, Garantovaných
akciových dluhopisů (Garant Share Notes) a Dluhopisů s vyšší výkonností

(Outperformance Notes), vložte: což může vést ke ztrátě celého investovaného
nebo jeho části

 Vlastníci cenných papírů nemají žádné nároky vůči emitentovi akcií.
 Určité u
změnu nebo předčasný odkup Dluhopisů.


v případě Chráněných zpětně vyměnitelných dluhopisů, Klasických zpětně
vyměnitelných dluhopisů a Chráněných zpětně vyměnitelných dluhopisů
Pro (Reverse Convertible Protect Pro Notes) stejně jako u Expresních
dluhopisů, Sestupných expresních dluhopisů, Paměťových expresních
dluhopisů a Kuponových expresních dluhopisů (Express Notes, Step Down
Express Notes, Memory Express Notes and Coupon Express Notes)
vázaných na akcii a v případě Dluhopisů typu Worst-of Share s fyzickým
vypořádáním vložte: investorům mohou být předány podkladové akcie a
investoři budou poté vystaveni rizikům souvisejícím s těmito akciemi

5L]LNRYpIDNWRU\VRXYLVHMtFtVHVWHW\
]iMP$
Emitent se může zabývat činnostmi, u nichž může nastat střet zájmů, což může
tržní cenu Dluhopisů.
5L]LNDVRXYLVHMtFtVHVWDQRYHQtPFHQ\’OXKRSLV$
 Emisní kurs Dluhopisů může obsahovat marži k
Dluhopisů.

tržní ceně



likož Emitent bude při stanovení kursu cenných papírů na druhotném trhu
rovněž brát na zřetel vedle matematické (reálné) tržní ceny Dluhopisů zejména
poplatek za upisování (ážio), rozpětí mezi nabídkovými a poptávkovými cenami a
také provizi a další poplatky, mohou se ceny kótované Emitentem značně lišit od
reálné tržní ceny Dluhopisů.



li jakékoli Dluhopisy odkoupeny před datem splatnosti, je jejich Vlastník
vystaven riziku, že Dluhopisy budou odkoupeny za reálnou tržní
a riziku, že
může být schopen pouze znovu investovat výnosy z odkupu do dluhopisů s
nižším výnosem (riziko předčasného odkupu).

 Jelikož Všeobecné podmínky Dluhopisů
Vlastníků, mohou být určitá práva některých Vlastníků změněna, omezena nebo
dokonce zrušena takovými usneseními, což může mít negativní dopad na tyto
 Jelikož Všeobecné podmínky Dluhopisů obsah
Společného zástupce, může být některý Vlastník zbaven svého práva uplatňovat
a vymáhat vůči Emitentovi svá práva dle Podmínek Dluhopisů vůči Emitentovi
 Rakouský soud může jmenovat správce (Kurator) Dluhopisů za účelem
vykonávání práv a zastupování zájmů Vlastníků. V takovém případě může být
schopnost Vlastníků uplatňovat svá
Dluhopisů omezena.
 Úvěrový rating Dluhopisů nemusí adekvátně zachycovat všechna rizika investice
do takových Dluhopisů a může být pozastaven, snížen nebo odebrán, což může
mít nepříznivý účinek na tržní
Dluhopisů a na cenu, za níž je s


Dluhopisy se řídí rakouským právem a změny v příslušných právních předpisech
nebo regulační politice mohou mít nepříznivý dopad na Emitenta, Dluhopisy a na



Dluhopisy mohou být předmětem odpisu nebo konverze na majetkové cenné

pokud nastane určitá spouštěcí událost, což může znamenat, že Vlastníci
ztratí část své investice do Dluhopisů nebo celou tuto investici (zákonné převzetí




Emitent může být vystaven střetu zájmů, které mohou nepříznivě ovlivnit
vi není zakázáno vydávat další dluhopisové nástroje nebo nabývat další
V případě insolvence Emitenta budou mít vklady vyšší pořadí než
Vlastníků na základě Dluhopisů

 Vlastníci jsou vystaveni riziku částečné nebo úplné neschopnosti Emitenta platit
úrok a/nebo odkupní částky z Dluhopisů.
 Vlastníci nesou riziko rozšíření úvěrového rozpětí Emitenta, což bude mít za
následek snížení ceny Dluhopisů.
 Vlastnici mohou být vystaveni riziku toho, že budoucí znehodnocování peněz
(inflace) může vést ke snížení reálného výnosu z investice.
 Neexistuje jistota o tom, že se vytvoří likvidní sekundární trh pro Dluhopisy nebo
že pokud se vytvoří, bude existovat i nadále. Na nelikvidním trhu se Vlastníkovi
nemusí podařit prodat své Dluhopisy za reálnou tržní cenu.


případě Dluhopisů „až do“ nelze vyvodit žádné závěry ohledně Úhrnné jistiny.

 Existuje riziko toho, že obchodování s
bude pozastaveno, přerušeno nebo ukončeno, což může mít negativní účinek na
cenu takových Dluhopisů.
 Vlastníci jsou vystaveni riziku nepříznivého vývoje tržních cen jejich Dluhopisů,
které se projeví, jakmile Vlastník prodá své Dluhopisy před jejich konečnou
 Kursová rizika nastávají tehdy, když finanční činnost Vlastníka je vedena v
měně než Specifikovaná měna, v níž bude Emitent vyplácet jistinu a úrok. Státní
a peněžní orgány mohou dále uložit devizové kontroly, což může negativně
ovlivnit příslušný měnový kurs.
 Financování nákupu Dluhopisů pomocí půjčky nebo úvěru může značně zvýšit
 Průvodní náklady související zejména s nákupem a prodejem Dluhopisů mohou
mít značný dopad na ziskový potenciál Dluhopisů.
 Vlastníci se musí spoléhat na funkčnost příslušného clearingového systému.


říslušný daňový režim
může změnit v neprospěch Vlastníků; p
pečlivě zvážit daňový dopad investice do Dluhopisů



Některé investice mohou být omezeny právními úvahami
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odkazující na jednu nebo více ekvity USA nebo indexů ekvity mohou
podléhat srážkové dani USA podle článku 871(m) zákona USA o vnitrostátních
příjmech (U.S. Internal Revenue Code) z roku 1986. Emitent neposkytne žádné další
platby Vlastníkům Dluhopisů za účelem kompenzace jakýchkoliv daní zadržených ve
smyslu této srážkové daně USA.

Důvody nabídky a Čistý výnos z emise jakýchkoli Dluhopisů bude použit
použití výnosů, pokud Emitentem za účelem financování jeho činnosti a k vytváření
se liší od dosahování zisku, což jsou také důvody nabídky.
zisku a/nebo zajištění
rčitým rizikům:
KUQQiiVWNDMLVWLQ\
až do výše vložte úhrnnou částku jistiny Dluhopisů
>3RiWHQt@(PLVQtNXUV
vložte (Počáteční) Emisní kurs Dluhopisů a případný
emisní poplatek
0QRYiGHQRPLQDFH
>YORWHPQRYRXGHQRPLQDFL@
QYHVWRYDQiiVWND
vložte minimální/maximální investovanou částku
vložte typ distribuce Dluhopisů
a ukončení upisovací lhůty
vložte datum zahájení a ukončení případné upisovací
lhůty Dluhopisů
vložte informace o jakémkoli upisování nebo distribuci
ze strany obchodníků nebo distributorů
Jiné nebo další podmínky
vložte jiné nebo další podmínky, jimiž se nabídka řídí
Nepoužije se
Nepoužije se; neexistují žádné takové zájmy.
Emitent může občas jednat v
Dluhopisům, například jako zástupce pro výpočet, což mu
emisi/nabídku, včetně
umožní vypočíst hodnotu Podkladového aktiva nebo jiného
střetu zájmů:
referenčního aktiva nebo určit skladbu Podkladového aktiva,
což by mohlo vyvolat střet zájmů v případě, kdy cenné papíry
nebo jiná aktiva vydaná Emitentem samostatně nebo
některou společností skupiny mohou být zvolena jako
součást Podkladového aktiva nebo v případě, kdy Emitent
udržuje obchodní vztah s
h cenných papírů nebo aktiv.
Emitent může občas uzavírat transakce, které se týkají
Podkladového aktiva, a to jak na svůj vlastní účet, tak i na
účty, které spravuje. Takové transakce mohou mít pozitivní
kteréhokoli referenčního aktiva a následně i na tržní cenu
Dluhopisů.
Emitent může vydat jiné deriváty ve vztahu k
aktivu a uvedení takových konkurenčních produktů na trh

může ovlivnit tržní cenu Dluhopisů.
Emitent může použít veškerý výn
prodeje Dluhopisů
nebo jeho část k uzavření zajišťovacích (hedgingových)
tržní cenu Dluhopisů.
Emitent může získat neveřejné informace o Podkladovém
aktivu a nezavazuje se, že sdělí jakékoli takové informace
. Emitent může také publikovat
průzkumy o Podkladovém aktivu. Tyto činnosti mohou
vyvolat střet zájmů a mohou ovlivnit tržní cenu Dluhopisů
Emitent a jeho konsolidované dceřiné podniky mohou
zaměstnávat osoby které mají také další zaměstnání, j
například členové představenstev nebo dozorčích rad v
jiných společnostech nebo v rámci Erste Group. Společnosti
v rámci Erste Group nebo jiné výše zmíněné společnosti
mohou být Podkladovým aktivem Dluhopisů.
vložte popis jakýchkoli dalších takových zájmů.
Odhad
nákladů Nepoužije se, protože Emitent nebo osoba/osoby, které
účtovaných investorovi předkládají nabídku, nebudou účtovat investorovi žádné
vložte popis jakýchkoli takových nákladů
osobou předkládající
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Jelen összefoglaló
Összefoglaló
kötelezettségeket tartalmazza.
E.7.).

Elemek
-

-

Jelen Összefoglaló minden olyan Elemet tartalmaz, amelyet az ilyen típusú értékpapírok és a
Kibocsátó esetén egy összefoglalónak tartalmaznia kell. Mivel egyes Elemekre nem szükséges
kitérni, ezért az Elemek sorszám
.
Kibocsátó és az értékpapír
típusa miatt szerepeltetni kell jelen Összefoglalóban, az adott Elem vonatkozásában mégsem
szolgáltathatók lényeges adatok. Ebben az esetben jelen Összefoglalóban az Elem rövid leírása

tott
(a sajátos jogi kifejezések adott fordítását kivéve), és h
tartalmaz a Program során
kibocsátandó Értékpapírok vonatkozásában. Az egyes Értékpapír kibocsátások összefoglalója a
vonatkozó Végleges Feltételek által meghatározottak szerint fogja tartalmazni majd az adott
Értékpapír kibocsátása szempontjából lényeges szövegrészeket, az üresen hagyott helyek
pedig a vonatkozó Végelges Feltételek szerint megadott információkat fogják tartalmazni.
Többes kibocsátás esetén, azaz, amikor a kibocsátás-specifikus összefoglaló egynél
több Értékpapírsorozatot tartalmaz, az alábbiak illesztendőek be:
dulhat, hogy egyes
Elemek nem egységesek az összes, itt ismertetett Értékpapírsorozat vonatkozásában. Ebben
az esetben az egyes Értékpapírsorozatokra, illetve a konkrét Mögöttes termékre vonatkozó
információk meghatározása a Sorozat ISIN-számának vagy egyéb egyedi azonosítójának
említésével valósul meg az adott információval kapcsolatban.

Ezt az összefoglalót (az „
”)
Program
(a
„
”)
tájékoztatója
„
”) bevezetőjének kell tekinteni.

(a

A befektetőnek a jelen Tájékoztató alapján kibocsátott
„
”) történő befektetésre

előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térség tagállamai

a felperes befektetőnek a jogi
eljárás megkezdése előtt a Tájékoztató lefordításának a
Polgári jogi felelősséggel kizárólag az Összefoglalót és
(„
„

”
”),

félrevezető, pontatlan vagy ellentmondó, vagy ha
nem tartalmazza a befektetők vonatkozásában az a
vonatkozó döntés meghozatalában segítő legfontosabb
a befektetők

elkészítéséért

2013/36/EU irányelv értelmében pénzügyi közvetítőként
felelős eljáró, a későbbiekben a
végző minden
közvetítő,

közvetítők
későbbi

amely

a

Kibocsátó

„www

”

értékpapírok közvetítő,
vagy forgalomba hozatalára (együttesen a „
.|]YHWtWN”), jogosult legyen a Tájékoztatónak
azon ajánlati időszakban történő

időtartamának

jelzése,

Értékpapírok későbbi másodlagos értékesítése,

közvetítők

A Kibocsátó Pénzügyi Közvetítők számára a
későbbi

befektetők

a

egyértelmű
Pénzügyi Közvetítő

ltala történő

|]YHWtWDMiQODWRWWHV]N|]]pDNNRUD
|]YHWtW D] DMiQODW N|]]pWpWHOHNRU
NWHWNHWD]DMiQODWUDYRQDWNR]y

astag betűvel kiemelt

befektetőket
egy pénzügyi közvetítő

közvetítő

az

NUO

ajánlat

ktetőket az ajánlatra
feltételekről

jogi elnevezése „Erste Group Bank AG”,
kereskedelmi neve “Erste Group”. Az „
” az

működési

helye

szerinti

Aktiengesellschaft
alapítottak, és amelynek műk
Handelsgericht Wien

működik,

érintő

ismert

Firmenbuch

vezetett, amelynek során a Kibocsátó működési területéül
gazatban új előírásokat hoztak,
továbbá megszigorították a meglévő előírások betartását.
A szabályozást érintő változások és az előírások

előírások és a megfelelő kapitalizáció, likviditási és
tőkeáttételi szintek változásai megnövekedett tőke és

válságra adott válaszreakciók jelentős kihatássa
befektetőit is.
„

”

ot Ausztriában, a Česká spořitelna
Köztársaságban, a Banca Comercială Română
Romániában, a Slovenská sporiteľňa

rste Group anyavállalataként működik és az osztrák
takarékbanki ágazat vezető bankja.
előrejelzés vagy

Választott

korábbi

előrejelzés vagy

főbb

Saját tőke összesen

Folyamatos működés
előtti eredmény
Időszakra vonatkozó

elkönyvelhető

Saját tőke összesen

Folyamatos működés
dózás előtti eredménye
Időszakra vonatkozó

elkönyvelhető, időszakra

ült Auditálatlan Közbenső
végződő első 9 hónapos időszak

Saját tőke összesen

Folyamatos működés adózás
előtti eredmény
Időszakra vonatkozó adózott

lajdonosainak elkönyvelhető

nem

történt

kedvezőtlen

kedvezőtlen

időszakot

változás

követően

a

jelentős változások leírása:

fizetőképességének értékelésére jelentős kihatással lenne.
fizetőképességének
értékelésére
jelentős

tartozó
társaságok,
eredményeitől.
A

Kibocsátó

és

működésének

üzemi

fő

űködő tőke finanszírozást, a privát

(„

”)

–
–
szerződéseken keresztül, amelyek 9.9%
% (ebből
ot intézményi befektetők,
lakossági befektetők, 13.9%
befektetők
Az Értékpapírok minősítése:

megtestesítő
hitelminősítése a kibocsátó
kérésére vagy a minősítési

Értékpapírok nem kerültek minősítésre.
beillesztésének a helye

a minősítés

hitelminősítései
A Standard & Poors által adott minősítések:

együttműködésével:

0LQVtWpV

A Moody’s által adott minősítések:
0LQVtWpV

A Fitch által adott minősítések:
0LQVtWpV

Az ajánlatban szereplő

Permanent
Global Note

z

z

z
z
valamennyi más értékpapírszám beillesztendő
meghatározott pénznem beillesztendő

minden más jelenlegi vagy jövőbeni nem biztosított és

Akceleráció

Korai Lejárat Adózási Okok miatt

visszaváltásra vonatkozó előzetes értesítés legalább 30

következő kamatfizetési napon a Kibocsátó kötelessé

érintő változás vagy módosítás eredményeként, vagy
vagy alkalmazását érintő változás vagy mó
A mögöttes termékre vonatkozó bizonyos események
következményei
A Feltételek és Kondíciók előírhatják, hogy a mögöttes


bizonyos időpontok elhalasztásra kerülhetnek;


a Számítást Végző Ügynök hatással lehet az

számára kötelező erejűek


a Kibocsátó a Számítást Végző Ügynök által

Periodikus kamatot nem biztosító Express Note-ok,
Step Down Express Note-ok, Protect Index Note-ok,
Protect Share Note-ok, Garant Index Note-ok, Garant
Share Note-ok, Index Note-ok, Share Note-ok, Range
Accrual Note-ok, Worst-of Index Note-ok és Worst-of
Share Note-ok esetében az alábbit kell beilleszteni:

Minden Értékpapír esetében, kivéve a periodikus
kamatot nem fizető Altiplano Note-okat, az
Outperformance Note-okat, a Memory Express Noteokat, az Express Note-okat, a Step Down Express
Note-okat, és a Coupon Express Note-okat, továbbá a
Protect Index Note-okat, a Protect Share Note-okat, a
Garant Index Note-okat, a Garant Share Note-okat, az
Index Note-okat, a Share Note-okat, a Range Accrual
Note-okat, a Worst-of Index Note-okat és a Worst-of
Share Note-okat, az alábbit kell beilleszteni:
z
Coupon Express Note-ok esetében az
alábbit kell beilleszteni
z
Memory

Express
Note-ok,
Altiplano
Note-ok
és
Outperformance Note-ok esetében az alábbit kell
beilleszteni:

.DPDWV]iPtWiV.H]GQDSMD
Kezdőnapja:

Az Értékpapírok esetében a Kamatszámítás Kezdőnapja
ide illesztendő be a vonatkozó kamatszámítás
kezdőnap

z
kötődik

a

mögöttes

a

vonatkozó

Lejárati Nap beillesztendő

Fix periodikus kamatfizetést és tőkegaranciát
biztosító Garant Index Note-ok és Garant Share Noteok esetében és akkor, ha a Minimális Kibocsátási
Hozam több, mint nulla az alábbiak illesztendőek be:

z
Minden Értékpapír esetében, amennyiben a
Minimális Kibocsátási Hozam nulla, az alábbiak
illesztendőek be

Minden Értékpapír esetében, kivéve a Garant Index
Note-okat és a Garant Share Note-okat, vagy akkor,
ha a Minimális Kibocsátási Hozam nem nulla az
alábbiak illesztendőek be:
A

Minimális

Kibocsátási

Hozam

előzetesen

nem

egyösszegű kifizetésként kerülnek teljesítésre.
$7XODMGRQRVRNNpSYLVHOMpQHNDQHYH
képviselőj

Az Általános Feltételekben nem került Közös Képviselő

Minden Értékpapír esetében, kivéve az Altiplano
Note-okat, az Outperformance Note-okat és a Memory
Express Note-okat, az alábbiak illesztendőek be:

A Memory Express Note-ok esetében az alábbiak
illesztendőek be:
Az Értékpapírok alapján fizetendő kamat

megelőző Értékelési Napon a Kupon Korláttal
megegyezik vagy annál magasabb, a fizetendő kamat

fizetendő kamat.
Egy adott Kamatfizetési Napra vonatkozó „
”
alapkamatláb beillesztendő
százalék („
”) valamint (ii) az (x) Memory
Kamatláb
beillesztendő
százalék
(„
”) és (y) az adott Kamatfizetési Nap előtti

kamatfizetésre nem került sor és az azt követő
kamatfizetések ezen Értékelési Napot közvetlenül követő
Kamatfizetési Napon teljesítendők.

megfelelően.
Altiplano Note-ok esetében az alábbiak illesztendőek
be:
Az Értékpapírok alapján fizetendő kamat
teljesítményétől függ, valamint (i) a(z)
beillesztése
megfelelő összegben fizetendő.

alapkamat

Több
Kamatfizetési
Nap,
illetve
egyetlen
Megfigyelési
Időszakhoz
kapcsolódó
egyetlen
Kamatfizetési Nap esetében az alábbiak illesztendőek
be:
ha az Értékpapírok alapján fizetendő kamat a
mögöttes Részvény-kosárhoz vagy Index-kosárhoz
kapcsolódik, az alábbi illesztendő be:
A „

” megegyezik Bónusz Kamatláb

beillesztése
egy
beillesztendő:
esetén
beillesztendő:

százalékpont
esetén
több százalékpont
szám
beillesztése

több
Kamatfizetési Nap esetén beillesztendő:
Kamatfizetési Napot megelőző Megfigyelési Időszakon
egyetlen
Kamatfizetési
Nap
esetén
beillesztendő:
Megfigyelési
Időszakon

ha az Értékpapírok alapján fizetendő kamat a
mögöttes Részvényhez vagy Indexhez kapcsolódik,
az alábbi illesztendő be:
A „
beillesztése

”

egy
beillesztendő:
esetén
beillesztendő:

Bónusz Kamatláb
százalékpont
esetén
több százalékpont
szám
beillesztése

több
Kamatfizetési Nap esetén beillesztendő:
Kamatfizetési Napot megelőző Megfigyelési Időszakon
egyetlen
Kamatfizetési
Nap
esetén
beillesztendő:
Megfigyelési
Időszakon

Több Megfigyelési Időszakhoz kapcsolódó egyetlen
Kamatfizetési Nap esetében az alábbiak illesztendőek
be:
ha az Értékpapírok alapján fizetendő kamat a
mögöttes Részvény-kosárhoz vagy Index-kosárhoz
kapcsolódik, az alábbi illesztendő be:
A„
” megegyezik minden Megfigyelési
Időszak alatti összes Időszakos Kamatláb összegével,
dőszakra vonatkozó minden
egyes „,GV]DNRV .DPDWOiE” megegyezik Bónusz
Kamatláb beillesztése
egy százalékpont esetén beillesztendő:
több százalékpont esetén
beillesztendő: szám beillesztése
Megfigyelési Időszak alatt legalább egy Értékelési Napon
volt. Az Időszakos Kamatláb soha nem lehet kevesebb
ha az Értékpapírok alapján fizetendő kamat a
mögöttes Részvényhez vagy Indexhez kapcsolódik,
az alábbi illesztendő be:
A„
” megegyezik minden Megfigyelési
Időszak alatti összes Időszakos Kamatláb összegével,
adott Megfigyelési Időszakra vonatkozó minden

egyes „,GV]DNRV .DPDWOiE” megegyezik Bónusz
Kamatláb beillesztése
egy százalékpont esetén beillesztendő:
több százalékpont esetén
beillesztendő: szám beillesztése
Megfigyelési Időszak alatt legalább egy Értékelési Napon
volt. Az Időszakos Kamatláb soha nem lehet kevesebb
A Megfigyelési Időszak, a Korlát és
dokumentumának megfelelően.

Outperformance
illesztendőek be:

Note-ok

esetében

az

alábbiak

Az Értékpapírok alapján fizetendő kamat a mögöttes
kosár teljesítményétől függ, és (i) az
Napra vonatkozó Kamatláb
gben fizetendő.

szorzatának

megfelelő

több Kamatfizetési Nap, illetve egyetlen teljesítési
időszakhoz kapcsolódó egyetlen Kamatfizetési Nap
esetén az alábbiak illesztendőek be: A „
”
alapkamat beillesztése
százalékos

arány

beillesztése

több teljesítési időszakhoz kapcsolódó egyetlen
Kamatfizetési Nap esetén az alábbiak illesztendőek
be: A „
” az összes Időszakos Kamatláb
összegét jelenti, ahol minden egyes „,GV]DNRV
alapkamat beillesztése
százalékos

arány

beillesztése

beillesztése@

˜$

beillesztése@

˜%

”
”
Újrakötés esetén az alábbiak illesztendőek be:

A
„
”
százalékban kifejezett érték és egyenlő (i) az adott
több
beillesztendő:
megelőző

Kamatfizetési

Nap

esetében

azt közvetlenül megelőző Értékelési
Újrakötés hiánya esetén az alábbiak illesztendőek
be:
A

„

”
több

Kamatfizetési Nap esetében beillesztendő:
Kamatfizetési Napot közvetlenül megelőző

fix Bónusz Kamatláb
illesztendőek be:
A„

esetében

az

alábbiak

” bónusz kamatláb beillesztése

Felső Határral rendelkező változó Bónusz Kamatláb
esetében az alábbiak illesztendőek be:
A„

” (i) a Részesedési Arány és (ii) a

minimális kamatláb beillesztése
(a „
”) és maximum maximális kamatláb beillesztése
százalék (a „)HOV+DWiU”) Bónusz Kamatlábbal, képlettel

ső Határ)
A„

” százalékos érték beillesztése

[Felső Határral nem rendelkező változó Bónusz
Kamatláb esetében az alábbiak illesztendőek be:
A„

” (i) a Részesedési Arány és (ii) a

minimális kamatláb beillesztése
”), képlettel kifejezve:

A„

százalék(a „

” százalékos érték beillesztése

latban

szereplő hogy nem kerül tőzsdei jegyzésre.

megfelelő más piacon
történő
forgalmazásra

„Geregelter
Freiverkehrén” (Másodlagos Szabályozott Piacán)
Wiener Börse AGkereskedését
a
Stuttgarti
Tőzsdén
(BadenWürttembergische
Wertpapierbörse
kereskedését a Frankfurti Tőzsdén (Frankfurter
Wertpapierbörse
más tőzsdén
Tőzsdén (SIX)
Minden Értékpapír esetében, kivéve az Altiplano
Note-okat és az Outperformance Note-okat, az
alábbiak illesztendőek be:
Memory

Express

Note-ok

esetében

beillesztendő:
szerint) és ebből következően az Értékpapírok értéke
Részvényekből álló kosár Indexekből álló
Altiplano Note-ok és Outperformance
esetében az alábbiak illesztendőek be

Note-ok

részletezésre kerül és ebből következően az Értékpapírok
Részvényekből álló kosár Indexekből

Reverse Convertible Protect Note-ok esetében az
alábbiak illesztendőek be:

visszaváltási ár
beillesztése
ha a Részvény ára a Megfigyelési Időszak (folyamatos
egyenlő vagy
kevesebb, mint a Kötési Ár („
”) százalékos érték
beillesztése százaléka
százalékos érték
beillesztése százaléka
ha a Részvény ára bármikor a Megfigyelési Időszak
vagy azzal egyenlő volt

megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.

HOWpU SpQ]QHPEHQ
LOOHV]WHQGEH

GHQRPLQiOWDN

D]

DOiEEL

V]WHQGEH
jelenti a Részvény pénzneméről a Note pénznemére
történő átváltásra vonatkozó devizaárfolyamot a Kötés
Rögzítési Napon, ahogyan az a Számítást Végző Ügynök
PHJKDWiUR]iVUD 4XDQWR D] DOiEEL LOOHV]WHQG EH
" jelenti a Részvény pénzneméről a
Note
pénznemére
történő
átváltásra
vonatkozó
Számítást Végző Ügynök által meg
A Megfigyelési Időszak
dokumentumának megfelelően.

Reverse Convertible Classic Note-ok esetében az
alábbiak illesztendőek be:

visszaváltási

ár

beillesztése
Napon egyenlő vagy

HOWpU SpQ]QHPEHQ
LOOHV]WHQGEH

GHQRPLQiOWDN

D]

DOiEEL

4XDQWRD]DOiEELLOOHV]WHQGEH
nti a Részvény pénzneméről a Note pénznemére
történő átváltásra vonatkozó devizaárfolyamot a Kötés
Rögzítési Napon, ahogyan az a Számítást Végző Ügynök

Note

iVUD 4XDQWR D] DOiEEL LOOHV]WHQG EH
" jelenti a Részvény pénzneméről a
pénznemére
történő
átváltásra
vonatkozó

Számítást Végző Ügynök által meghatározásra kerül.
további forgalmazás esetén az alábbiak illesztendőek

be

százalékos érték beillesztése százalékának
Ára egyenlő vagy nagyobb, mint a Kötési Ár
százalékos érték beillesztése százaléka

megfelelően.

Reverse Convertible Protect Pro Note-ok esetében az
alábbiak illesztendőek be:

visszaváltási ár
beillesztése
Részvény záró ára az Értékelési Napon egyenlő vagy
százalékos érték
beillesztése
százaléka
százalékos érték
beillesztése százaléka

HOWpU SpQ]QHPEHQ
LOOHV]WHQGEH

GHQRPLQiOWDN

D]

DOiEEL

4XDQWRD]DOiEELLOOHV]WHQGEH
jelenti a Részvény pénzneméről a Note pénznemére
történő átváltásra vonatkozó devizaárfolyamot a Kötés
Napon, ahogyan az a Számítást Végző Ügynök
PHJKDWiUR]iVUD 4XDQWR D] DOiEEL LOOHV]WHQG EH
" jelenti a Részvény pénzneméről a
történő
átváltásra
vonatkozó
Számítást Végző Ügynök által meghatározásra kerül.

megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.

megfelelően.

Protect Index Note-ok és Protect Share Note-ok
(folyamatos megfigyelés) esetén az alábbiak
illesztendőek be:

Visszaváltási
értéke

a

Ár

beillesztése

Megfigyelési

Időszak

egyenlő
beszúrása
beillesztése

(„

Maximális
százalékának
alatt

(folyamatos

”) [százalékos érték
százalékos érték

(ii) egyéb esetben egy összeg Lejáratkor történő
kifizetésével, amely egyenlő (i) a Értékpapíronkénti

maximális Visszaváltási Ár beillesztése
százaléka („
”).
A Megfigyelési Időszak és Kötési Ár meghatározás
megfelelően.
Protect Index Note-ok és Protect Share Note-ok
(lejáratkori megfigyelés) esetében az alábbiak
illesztendőek be:

Visszaváltási

Ár

beillesztése

Maximális
százalékának

záró ára egyenlő vagy magasabb, mint az Értékelési
százalékos érték beillesztése
százalékos érték beillesztése

történő

kifizetésével,

amely

egyenlő

megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.
megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.

(i)

a

maximális Visszaváltási Ár
”).

beillesztése százaléka („

Feltételek dokumentumának megfelelően.

Garant Index Note-ok, Index Note-ok, Garant Share
Note-ok és Share Note-ok esetében az alábbiak
illesztendőek be:

„

”
százalék
Részesedés százalékának beillesztése százalék

felső
határ
esetén
beillesztendő:
százalékos Felső Határ beillesztése százalék
legalább egyenlő százalékos Alsó Határ beillesztése
százalékkal, azaz a Visszaváltási Ár legalább egyenlő az
minimális visszaváltási
százalék
beillesztése
százalékával
(„
”), felső határ esetén beillesztendő
maximális
százaléka („

visszaváltási

százalék
”)

beillesztése

Express Note-ok, Step Down Express Note-ok,
Memory Express Note-ok és Coupon Express Note-ok
esetében az alábbiak illesztendőek be:

egyenlő a Kötési Ár
Express Note-ok és

Express Note-ok, Memory
Coupon Express Note-ok

esetében
beillesztendő:
százalékos
arány
beillesztése
százalékos arány
beillesztése
Step Down Express Noteok esetében beillesztendő: az első Értékelési Napra
százalékos
arány
beillesztése
százalékánál („
”) a Korlát Mértékének
százalékpontok
beillesztése
egy utolsó Értékelési Napnak nem minősülő

Napján, közvetlenül az adott Értékelési Napot követően.
A„

”

Memory Express Note-ok és Coupon Express Noteok esetében az alábbiak illesztendőek be:
százalékával.
Express Note-ok és Step Down Express Note-ok
esetében az alábbiak illesztendőek be:
százalékos
arány
beillesztése százalék
megelőző Értékelési Napok számának szorzata (ideértve
az adott Korai Lejárat Napját közvetlenül megelőző
százalék

Express Note-ok és Step Down Express Note-ok
esetében az alábbiak illesztendőek be:

Értékelési Napon magasabb vagy egyenlő a Kötési Á
százalékos arány beillesztése százalékánál
százalékos arány beillesztése
százalékánál

százalékos
beillesztése

arány

százalék
százaléknak

megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.
megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.

Memory Express Note-ok és Coupon Express Noteok esetében az alábbiak illesztendőek be:

gyenlő a Kötési Ár
százalékos arány beillesztése százalékánál
százalékos arány beillesztése százalék]
százalékos

ha a Referenciaeszköz Részvény vagy
Részvény Kosár és fizikai elszámolás esetében,
beillesztendő:

ha
Részvény és
beillesztendő:

a Referenciaeszköz Index vagy
készpénz elszámolás esetében,

ha a Referenciaeszköz Index Kosár vagy
Részvény Kosár és készpénz elszámolás esetében,
beillesztendő:

ha a Referenciaeszköz Részvény Kosár és készpénz
elszámolás esetében, beillesztendő:

megfelelően.
Altiplano Note-ok esetében az alábbiak illesztendőek
be:

megállapítás napjának beillesztése]
nak megfelelően azonnal közzéteszi.]

visszaváltási arány beillesztése százalékával.
Range Accrual
illesztendőek be:

Note-ok

esetében

az

alábbiak

visszaváltási arány beillesztése százaléka

A „
(i)

” az alábbiak összegével egyezik
„

”,

amely

a

következők
Alapkamat1
beillesztendő százalék és (b) a Megfigyelési Időszak
záró ára egyenlő
vonatkozó Kötési Áránál, és (y) a Megfigyelési Időszak
(ii)

„

”,

amely

a

következők
Alapkamat2

beillesztendő százalék
záró ára egyenlő vagy magasab
arány beillesztése százalékánál („

százalékos
”), és legalább

annak Kötési Árát, és (y) a Megfigyelési Időszak alatti
A Megfigyelési Időszak és Kötési Ár meghatározásra
megfelelően.

Worst-of Index Note-ok és Worst-of Share Note-ok
(folyamatos megfigyelés) valamint Worst-of Index
Note-ok és Worst-of Share Note-ok (lejáratkori
megfigyelés) esetében az alábbiak illesztendőek be:

Maximális Visszaváltási Ár beillesztése százalékának
Worst-of Index Note-ok és Worstof Share Note-ok (folyamatos megfigyelés) esetén
beillesztendő:
egyenlő vagy

„

”)

százalékos érték beillesztése
százaléka
százalékos érték beillesztése százaléka]
Megfigyelési Időszak alatt fizikai elszámolású Worstof Share Note-ok (folyamatos megfigyelés) esetén
beillesztendő:
Megfigyelési Időszak alatt bármikor kevesebb vagy
egyenlő volt, mint az adott Korlát, azonban az Adott

Worst-of Index Note-ok
és Worst-of Share Note-ok (lejáratkori megfigyelés)
esetén
beillesztendő:
egyenlő vagy
kevesebb, mint az adott Kötési Ár (adott „
”)
százalékos érték beillesztése százaléka
százalékos érték beillesztése
százaléka
készpénz elszámolású Worst-of Index Note-ok és
Worst-of Share Note-ok esetében az alábbiak
illesztendőek be:
történő

kifizetésével,

amely

megegyezik

maximális Visszaváltási Ár beillesztése
(„
”).

(i)

az

százaléka

fizikai elszámolású Worst-of Share Note-ok esetében
az alábbiak illesztendőek be:

alatt

(„

”)

és

(y)

tört

darabszámú

Worst-of Index Note-ok és Worst-of Share Note-ok
(folyamatos megfigyelés) esetében az alábbiak
illesztendőek be: Megfigyelési Időszak és
entumának megfelelően.

megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.
megállapítás napjának beillesztése
nak megfelelően azonnal közzéteszi.

Outperformance
illesztendőek be:

Note-ok

esetében

az

alábbiak

teljesítményétől
visszaváltási arány beillesztése százalékával.
értékpapírok megszűnése
–
vonatkozó Lejárati Nap

ide illesztendő be a

Express Note-ok, Step Down Express Note-ok,
Memory Express Note-ok és Coupon Express Note-ok
esetében az alábbi illesztendő be:

negyedéves értékelés
esetén az alábbi illesztendő be:
féléves
értékelés esetén az alábbi illesztendő be:
éves értékelés esetén az alábbi illesztendő be:
Korai Lejárat beillesztése
az első Korai Lejárat beillesztendő kezdődik és
az utolsó Korai Lejárat beillesztendő végződik,

9pJVeUWpNHOpVL’iWXP
[ide illesztendő be a vonatkozó Lejárati
Nap[ok]
Memory Express Note-ok és Coupon
Express Note-ok esetében az alábbiak illesztendőek
be:
Utolsó Értékelési Nap
beillesztése

kapcsolatban teljesítendő összes
fizikai szállítás esetén beillesztendő:

hogy hol szerezhető

HOiOOtWy

●

●

W]VGpQ
●

7]VGH

.pSHUQ\

●

●

●
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7]VGH

.pSHUQ\

>@
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>@

Képernyőoldal

/HJIEE

LQIRUPiFLyN

NLIHMH]HWWHQ

D

.LERFViWyUD

jelentős mértékben
működési eredményeit és kilátásait.

YRQDWNR]y

OHJIEE

válság, és előfordulhat, hogy

jövőben továbbra is tapasztalni

hitelminőség

jelentős partnerkockázatnak van kitéve, és az

Elő

edvezőtlen hatással

sére azonnal elérhető likvid forrás
A

hitelminősítők

felfüggeszthetik,

leminősíthetik

vagy

minősítését, vagy éppen
döntés pedig kedvezőtlenül befol
kölcsöntőke
A

tőkésítettséget

és

tőkeszerkezetet érintő
állami előírások miatt

előfordulhat, hogy
tőkekövetelményeket
ennek következtében a későbbiekben nagyobb tőkére vagy

Előfordulhat, hogy a

működés

.Előfordulhat, hogy a Kibocsátó köteles

ügyletektől elkülönítve folytasson.
Előfordulhat,

hogy

az

Erste

és belső ellenőrzési
gyakorlat nem számol bizonyos nem azonosított vagy előre
tevékenysége működési kockázatokkal is jár.
üzemzavara, működésének átmeneti leállása, a rendszerek

Előfordulhat, hogy az Erste
kellően képzett munkaerő
Előfordulhat,

hogy

az

Erste

nyújtania bajba került bankoknak, és ez jelentős költségekkel,
valamint más tevékenységektől történő forráselvonással

befolyásolható tényező okozza, ezek a tényezők pedig
jelentős mértékben kedvezőtlenül érinthetik a pénzügyi

k jelentős része az euróövezeten kívüli közép

Előfordulhat,

változásai

hogy

az

Erste

kedvezőtlenül

megelőzését célzó előírások
erőfeszítéseket

jelentős

Előfordulhat, hogy a fogyasztóvédelmi törvények, valamint

lehetővé tehetik a fogyasztók számára, hogy a múltban
Az

esetleges

későbbi

akvizíciók

P&N|GpVHiOWDOpULQWHWWSLDFRN

Egy vagy több államnak az euróövezetből történő kiválása

ágát tekintve elképzelhető a forgalom csökkenése, az

bekövetkező hirtelen változásoknak kitett, feltörekvő piacokon
pénzügyi
Előfordulhat,

hogy

a

teljesítményét
lekötött

uniós

és

működési

források

nem

, ez pedig kedvezőtlen

likviditási problémák kedvezőtlen

Fennáll annak a lehetősége, hogy az Erste

működése

–
–
kedvezőtlen lehet számára az euróövezet és az EU
–

– még nem kellően fejlett a jogrendszer,
illetve nem megfelelőek az eljárási biztosítékok.
térség számos országában az érvényben levő
csődtörvények, valamint a hitelezők jogait szabályozó egyéb
jogszabályok és előírások korlátoz
abban, hogy a bedőlt hitelek és előlegek
Előfordulhat, hogy az Erste

/HJIEE LQIRUPiFLyN NLIHMH]HWWHQ D] pUWpNSDStURNUD YRQDWNR]y OHJIEE

PLQGHQ EHIHNWHW IHOHOVVpJH FVDN D EHIHNWHWpVH pUWpNpLJ WHUMHG LGHpUWYH D

NDSFVROyGyNRFNi]DWLWpQ\H]N
 Az Index Teljesítményét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők a
Minden Értékpapír esetében, kivéve az Altiplano Noteokat, a Range Accrual Note-okat, a Garant Index Note-okat
és az Outperformance Note-okat, az alábbiak illesztendőek
be: ami a teljes befektetett tőke






Index előállítója


több összetevője feltörekvő piacokhoz kapcsolódik, az
értékpapírok tulajdonosai jelentős politikai és gazdasági
jelentősen befolyásolhatják a



UHIHUHQFLDHV]N|]K|]NDSFVROyGyNRFNi]DWLWpQ\H]N


részvények
tényezők a

teljesítményét

kedvezőtlenül

befolyásoló

Minden Értékpapír esetében, kivéve az
Altiplano Note-okat, a Range Accrual Note-okat, a Garant
Share Note-okat és az Outperformance Note-okat, az
alábbiak illesztendőek be: ami a teljes befektetett tőke





A Reverse Convertible Protect Note-ok, a Reverse
Convertible Classic Note-ok és a Reverse Convertible
Protect Pro Note-ok, valamint az Express Note-ok, a StepDown Express Note-ok, a Memory Express Note-ok és
Coupon Express Note-ok, valamint a fizikai elszámolású
Worst-of Share Note-ok esetében az alábbiak illesztendőek
be: Előfordulhat, hogy a befektető

gVV]HIpUKHWHWOHQVpJJHONDSFVRODWRVNRFNi]DWLWpQ\H]N
 Előfordulhat, hogy a Kibocsátó bizonyos összeférhetetlenséget



–
–

jelentősen




ulajdonosok által hozott határozatokról; előfordulhat, hogy a


Képviselő kijelöléséről, előfordulhat, hogy a Tulajdono
őt
megillető jogokat a Kibocsátóval szemben.


Kurator

 Előfordulhat, hogy a
hitelminősítése nem
megfelelően tükrözi az adott
érintő összes kockázatot,
a minősítés felfüggeszthető,
leminősíthető vagy visszavonható, ez pedig hátrányosan

előfordulhat, hogy a vonatkozó jogszabályok, előírások és


esetében leírás vagy tőkére történő
előfordulhat,





előnyösebben rangsoroló



azokkal összefüggő visszaváltást.


hogy


későbbi pénzromlás (infláció) miatt csökken a befektetésének a



megjelölésű



piaci árfolyama kedvezőtlenül alakul, amely
kedvezőtlen hatás akkor jelentkezik, ha a
előtt eladja

Devizában bonyolítja le, amelyben a Kibocsátó a tőke

amelyek kedvezőtlenül

jelentősen nőhet az esetleges veszteség összege.


–

–
jelentős


rendszer működésétől


z érvényben lévő adórendszer számukra kedvezőtle
történő befektetésük adóvonzatait.



D]RV]WDOpNNDOHJ\HQpUWpN&NLIL]HWpVHNHW
Egy vagy több Egyesült Államokbeli tőkére vagy tőke indexre utaló

Értékpapír

Tulajdonosoknak

azért,

hogy

kompenzálja

őket

Kibocsátó tőkealapjának erősítésére

Értékpapírok összesített névértékének beillesztése

Az Értékpapírok (Kiinduló) Kibocsátási Árának, valamint
ha van, akkor a kibocsátási díjnak beillesztése

>PHJKDWiUR]RWWGHQRPLQiOiVEHLOOHV]WHQG@

minimális
/
beillesztése

maximális

alkalmazás

összegének

Az Értékpapírok forgalmazása módjának beillesztése
időszak kezdete
Az Értékpapírok jegyzési időszaka (ha van) kezdetének
és végének a beillesztése
A
kereskedők
vagy
forgalmazók
általi
garanciavállalásnak vagy forgalmazásnak beillesztése

Az ajánlatra vonatkozó
feltételeknek a beillesztése

egyéb

vagy

kiegészítő

A Kibocsátó esetenként egyéb minőségében is eljárhat az
számítást végző ügynökként

A

Kibocsátó

esetenként

Mögöttes

Termékeket

érintő

kezelésében levő számlák terhére. Az ilyen ügyletek pozitív

származékos eszközöket is kibocsáthat, az ilyen versenyző

értékesítéséből

szerzett

A Kibocsátó a Mögöttes Termékekről nem nyilvános
ulajdonosok előtt. A

Előfordulhat, hogy a Kibocsátó és konszolidált leányvállalatai

ánlattévő
befektetőre

által

a

igazgatótanács

vagy

felügyelőbizottság

Az
ilyen
beillesztése

érdekösszeütközések

tagjaiként

más

ismertetésének

, mert a Kibocsátó és az ajánlattévő(k)
em terhel(nek) ilyen költségeket a befektetőre. az ilyen
költségek leírásának beillesztése

7UDGXFHUHD GH PDL MRV D UH]XPDWXOXL RULJLQDO œL D IDFWRULORU GH ULVF GLQ FDGUXO
3URVSHFWXOXL QX D IRVW DSUREDW GH )0$ DXWRULWDWHDUDYHJKHUH
GH VXS
EDQFDU GLQ
$XVWULD ’H DVHPHQHD )0$QX D UHYL]XLW FRQIRUPLWDWHD DFHVWHLD FX VHF LXQLOH RULJLQDOH
Rezumatul
Elementele
E (A.1

E.7).
-un rezumat pentru categoria de

abordate, pot exista omisiuni în ordinea de numerotare a Elementelor.

individuale de Titl

În cazul în care există mai multe emisiuni, adică dacă rezumatul emisiunii conţine mai
multe Serii de Titluri de Creanţă, se va introduce
în acest

ISIN respectiv al Seriei sau a altei caracteristici unice
respective.

,QWURGXFHUHœLDYHUWLVPHQWH
Prezentul rezumat („
”) trebuie citit ca o introducere la
prospectul („
”) Programului de Emisiune de Titluri de
Creanţă asociate Participaţiilor de Capital („
”).
Orice decizie de a investi în titlurile de creanță emise în baza
Prospectului („7LWOXULOHGH&UHDQ
”) trebuie să se bazeze pe o
examinare exhaustivă a Prospectului de către investitor.
În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unei instanţe
privind informaţiile cuprinse în Prospect, este posibil ca, în

conformitate cu legislaţia internă a statelor membre ale Spaţiului
Economic European, investitorul reclamant să suporte

Răspunderea civilă a Erste Group Bank AG („
”), cu sediul în
calitate de emitent în cadrul Programului, „
”) care
prezintă acest Rezumat, poate fi angajată în legătură cu
conţinutul Rezumatului, inclusiv cu orice traducere a acestuia,
dar doar dacă acesta este înşelător, inexact sau contradictoriu
în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, sau dacă nu
furnizează, în raport cu celelalte părţi ale P
informaţiile esenţiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă
investesc în astfel de Titluri de Creanţă.
Emitentul acceptă ca: (i) toate instituţiile de credit conform
Directivei 2013/36/UE, care acţionează în calitate de
intermediari financiari şi care ulterior revând sau în ultimă
stanţă plasează Titlurile de Creanţă şi
„www .erstegroup.com” ca intermediar care a obţinut de la
revânzării sau plasării în ultimă instanţă a Titlurilor de Creanţă
(denumiţi colectiv „
”) să aibă dreptul să
ării

mobiliare de către
financiari

cum este indicat în Termenii Finali, în care este permisă
oară sau plasamentul în ultimă instanţă al
Titlurilor de Creanţă emise în baza Prospectului, cu condiţia ca
Prospectul să fie valabil în continuare în conformitate cu
secţiunea 6a a legii austriece a pieţelor de capital (KMG)

şi

în cadrul căreia

ulterioară

sau

mobiliare de către
ri

şi

acordată

Orice alte condiţii Emitentul şi a dat consimţământul cu privire la utilizarea acestui
clare şi obiective Prospect în scop revânzării ulterioar
Titlurilor de Creanţă de către Intermediarii Financiari cu condiţia
consimțământului, ca: (i) potenţialilor investitori să li se furnizeze acest Prospect,

orice completări ale acestuia precum şi Termenii Finali şi ca
diarii Financiari să se asigure că vor utiliza
acest Prospect, orice completare la acesta şi Termenii Finali
relevanţi în conformitate cu toate restricţiile de vânzare aplicabile
specificate în prezentul Prospect şi orice legi şi reglementări
jurisdicţia respectivă.
condiţii aferente consimțământului său, care sunt relevante
pentru utilizarea Prospectului. Emitentul îşi rezervă dreptul de a
şi retrage oricând aprobarea privind ut
Această retragere va fi publicată pe site
„www .erstegroup.com”.

LQIRUPDLL FX SULYLUH OD FRQGL LLOH RIHUWHL OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDHVWHIFXW
înştiinţaţi

că

în

informaţii
cu
privire la condiţiile

făcută:

Denumirea legală
şi
denumirea
comercială
a

Denumirea legală a Emitentului este „Erste Group Bank AG”, iar
denumirea comercială este „Grupul Erste”. „
” se
referă şi la Erste Group Bank şi la filialele consolidate ale

Sediul social şi
forma juridică a

este
o
societate
pe
acţiuni
Aktiengesellschaft) care este organizată şi funcţionează
conform legislaţiei austriece, înregistrată la registrul societăţilor
Firmenbuch) de pe lângă tribunalul comercial din
Handelsgericht Wien) sub numărul

legislaţia
în
temeiul căreia îşi
desfăşoară
Emitentul şi ţara în

Orice

tendinţe

influenţează
Emitentul

şi

acesta activează:

Criza financiară globală anterioară a determinat o intensificare a
activităţilor de reglementare la nivel naţional şi internaţional
pentru adoptarea de noi reglementări şi aplicarea mai strictă a
care activează Emitentul.
Modificările reglementărilor sau iniţiativele de punere în aplicare
ar putea afecta în continuare sectorul financiar. Noi cerinţe
guvernamentale sau legale şi modificări ale nivelurilor de
lichiditate şi de pârghie a
capitalului ar putea determina standarde sau cerinţe de capital şi
lichiditate sporite. Acţiunile întreprinse de guverne şi de băncile
semnificativ concurenţa şi pot afecta investitorii şi instituţiile
.

Dacă

Emitentul

grupului
şi
a
poziţiei Emitentului

Dacă

s

„
” este alcătuit din Erste Group Bank şi filialele şi
participaţiile acesteia,
Austria, Česká spořitelna din Republica Cehă, Banca
Comercială Română din România, Slovenská sporiteľňa din
Republica Slovacă, Erste Bank Hungary din Ungaria, Erste Bank
Croatia din Croaţia, Erste Bank Serbia din Serbia şi, în Austria,
alte bănci de economii ale sistemului Haftungsverbund, s
Bausparkasse, Erste Group Immorent AG, şi alte entităţi. Erste
Group Bank este societatea mamă a Grupului Erste şi este lider
în sectorul băncilor de economii Austriece.
Nu se aplică; nu s au realizat previziuni sau estimări privind

precizează cifra:
Nu se aplică; nu există rezerve.

privind informaţiile

Informaţii
esenţiale
Total datorii şi

operaţiuni continue
perioada respectivă

societăţii mamă
tuaţiile financiare consolidate auditate pentru anul 2015

Total datorii şi

operaţiuni continue

respectivă

societății mamă
Sursa: Situaţiile Financiare Consolidate Simplificate Preliminare şi Neauditate la
maţii financiare comparative pentru
perioada care conţine primele 9 luni şi se încheie la 30 septembrie 2015 şi

Total datorii şi

operaţiuni continue

perioada respectivă

societăţii mamă
ţiile Financiare Consolidate Auditate pentru anul

Declaraţie
prin
care se confirmă
că perspectivele

ă nicio deteriorare semnificativă a perspectivelor
Emitentului survenită după data

semnificativă de la
situaţii financiare
ditate
şi

oricăror modificări

Nu se aplică. Nu a avut loc nicio modificare semnificativă a
situaţiei financiare a Emitentului după data de
modificări
ale
situaţiei finan
după
perioada
vizată
de
informaţiile
Nu se aplică; nu au avut loc evenimente importante în evoluţia
recentă a Emitentului care să fie, într o mare măsură, relevante
abilităţii sale.
uţia recentă a

Titlu de Creanţă la Data Scadenţei,
dacă prețul Acțiunii
se va
introduce procentul de procente până la se va
introduce procentul de procente
din Prețul „Strike”
(„
”) oricând (sub observaţie continuă) în timpul
Perioadei de Observaţie, sau
dacă preţul Acţiunii a fost
Barierei oricând (sub observaţie continuă) în timpul Perioadei
de Observaţie, cu toate acestea, preţul de închide
Acţiunii din Ziua de Evaluare este egal cu sau mai mare
decât Preţul „Strike”, sau
(ii) în caz contrar, prin (x) livrarea fizică a Acţiunilor
în cazul în care Acţiunile sunt exprimate întro altă monedă decât Titlurile de Creanţă, se va
introduce:
şi (y) în cazul unei
fracţiuni dintr o Acţiune, prin plata în numerar a contravalorii
fracţiunii respective la Data Scadenţei.
în cazul în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit la
Data Stabilirii Valorii „Strike” (non Quanto), se va
introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
· înseamnă cursul de schimb
utilizat pentru a converti moneda Acţiunilor în moneda
Titlurilor de Creanţă la Data Stabilirii Valorii „Strike”, astfel
în cazul
în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit în Ziua de
Evaluare (Quanto), se va introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
·
înseamnă cursul de schimb utilizat pentru a converti moneda
Acţiunilor în moneda Titlurilor de Creanţă în Ziua de

Perioada de Observație, Data Stabilirii Valorii „Strike” și
Prețul „Strike” vor fi stabilite în Termenii şi Condiţiile Titlurilor
de Creanţă prevăzute în Termenii Finali ai Titlurilor de
Creanţă.
Pentru Titluri de Creanţă Clasice Invers Convertibile
(Reverse Convertible Classic Notes), se va introduce
Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat de către Emitent
după cum urmează:
se va introduce rata de răscumpărare de
procente
Principalului per Titlu de Creanţă la
Data Scadenţei, dacă preţul de închidere al Acţiunii din Ziua
de Evaluare este egal cu sau mai mare decât Preţul „Strike”
prin (x) livrarea fizică a Acţiunilor
în cazul în care Acţiunile sunt exprimate într-

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

o altă monedă decât Titlurile de Creanţă, se va
introduce:
şi (y) în cazul unei
fracţiuni dintr o Acţiune, prin plata în numerar a contravalorii
fracţiunii respective la Data Scadenţei
în cazul în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit la
Data Stabilirii Valorii „Strike” (non Quanto), se va
introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
· înseamnă cursul de schimb
utilizat pentru a converti moneda Acţiunilor în moneda
Titlurilor de Creanţă la Data Stabilirii Valori „Strike”, astfel
în cazul
în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit în Ziua de
Evaluare (Quanto), se va introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
·
înseamnă cursul de schimb utilizat pentru a converti moneda
cţiunilor în moneda Titlurilor de Creanţă în Ziua de

în cazul unei distribuiri suplimentare se va introduce
(iii) În plus, Emitentul
introduce procentul
Valoarea Principalului
Scadenţei, dacă Preţul

va plăti o sumă egală cu se va
de distribuire de procente
per Titlu de Creanţă la Data
de Închidere al Acţiunii din Ziua de
se va introduce
procentul barierei de distribuire de procente
ţul
„Strike”.
Prețul „Strike” şi Data Stabilirii Valorii „Strike”
Termenii şi Condiţiile Titlurilor de Creanţă prevăzute în
Termenii Finali ai Titlurilor de Creanţă.
pentru Titluri de Creanţă Protect Pro Invers Convertibile
(Reverse Convertible Protect Pro Notes), se va
introduce
Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat de către Emitent
după cum urmează:
se va introduce rata de răscumpărare de
procente din Valoarea Principalului per Titlu de Creanţă la
enţei, dacă preţul de închidere al Acţiunii din Ziua
se va
introduce procentul de procente până la se va
introduce procentul de procente din Prețul „Strike” sau
ă a Acţiunilor
în cazul în care Acţiunile sunt exprimate întro altă monedă decât Titlurile de Creanţă, se va
introduce:
şi (y) în cazul unei
fracţiuni dintr o Acţiune, prin plata în numerar a contravalorii
fracţiunii respective la Data Scadenţei

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

în cazul în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit la
Data Stabilirii Valorii „Strike” (non Quanto), se va
introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
· înseamnă cursul de schimb
utilizat pentru a converti moneda Acţiunilor în moneda
Titlurilor de Creanţă la Data Stabilirii Valorii „Strike”, astfel
în cazul
în care preţul Acţiunilor livrabile va fi stabilit în Ziua de
Evaluare (Quanto), se va introduce: ˜5DWD 9DOXWDU
·
înseamnă curs
Acţiunilor în moneda Titlurilor de Creanţă în Ziua de

Prețul „Strike” şi Data Stabilirii Valorii „Strike”
Termenii şi Condiţiile Titlurilor de Creanţă prevăzute în
Termenii Finali ai Titlurilor de Creanţă.
pentru Titlurile de Creanţă Protect având ca element
subiacent un Indice (Protect Index Notes) și Titlurile de
Creanţă Protect având ca element subiacent o Acțiune
(Protect Share Notes) (sub observație continuă), se va
introduce:
Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat de către Emitent
după cum urmează:
se va introduce Preţul Maxim de
Răscumpărare] de procente
Creanţă la Data Scadenţei, dacă nivelul
Acţiunii
se va introduce procentul de procente până la
se va introduce procentul de procente
din Prețul
„Strike” („
”) oricând (sub observație continuă) în
timpul Perioadei de Observație; sau
(ii) în caz contrar, prin plata unei sume la Data Scadenței,
care este egală cu produsul dintre (i) Valoarea Principalului
per Titlu de Creanță și (ii) performanța Acțiunii
ta Titlurilor de Creanță, dar nu mai mare
se va introduce Prețul maxim de Răscumpărare de
procente din Valoarea Principalului per Titlu de Creanță
(„3UHXO0D[LPGH5VFXPSUDUH ”
Perioada de Observație și Prețul „Strike” vor fi stabilite în
şi Condiţiile Titlurilor de Creanţă prevăzute în
Termenii Finali ai Titlurilor de Creanţă.
pentru Titlurile de Creanţă Protect având ca element
subiacent un Indice (Protect Index Notes) și Titlurile de
Creanţă Protect având ca element subiacent o Acțiune
(Protect Share Notes) (sub observație finală) se va
introduce

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat de către Emitent
după cum urmează:
se va introduce Preţul Maxim de
Răscumpărare de procente
u de Creanţă la Data Scadenţei, dacă prețul de închidere
Acțiunii
se va introduce procentul de procente până
se va introduce procentul de procente
din Prețul
„Strike” din Ziua de Evalu
(ii) în caz contrar, prin plata unei sume la Data Scadenței,
care este egală cu produsul dintre (i) Valoarea Principalului
per Titlu de Creanță și (ii) performanța Acțiunii
subiacent(e) pe durata Titlurilor de Creanță, dar nu mai mare
se va introduce Prețul maxim de Răscumpărare de
procente din Valoarea Principalului per Titlu de Creanță
(„3UHXO0D[LPGH5VFXPSUDUH ”
Prețul „Strike” va fi stabilit în Termenii şi Condiţiile Titlurilor
de Creanţă prevăzute în Termenii Finali ai
Creanţă.
[pentru Titlurile de Creanţă Garant având ca element
subiacent un Indice (Garant Index Notes), Titlurile de
Creanţă având ca element subiacent un Indice (Index
Notes), Titlurile de Creanţă Garant având ca element
subiacent o Acţiune (Garant Share Notes) şi Titlurile de
Creanţă având ca element subiacent o Acțiune (Share
Notes), se va introduce
Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat de Emitent prin
plata la Data Scadenţei a unei sume egale cu produsul dintre
alului per Titlu de Creanţă şi (ii) Preţul de
Răscumpărare. „Preţul de Răscumpărare” înseamnă suma
de procente şi (b) produsul dintre (x) se va
introduce procentul Participației de procente şi (y)
performanța coşului subiacent de Acţiuni coşului subiacent
Acţiunii subiacente
Titlurilor de Creanță, Dacă este stabilit un Nivel Maxim
(Cap), se va introduce: care este limitată la se va
introduce procentul aferent Nivelului Maxim (Cap) de
procente şi (b) este egal cu cel puțin se va introduce
procentul aferent Nivelului Minim (Floor) de procente
adică Prețul de Răscumpărare este egal cu cel puțin se va
introduce rata procentuală minimă de răscumpărare de
procente
er Titlu de Creanță
(„3UHXO 0LQLP GH 5VFXPSUDUH ”) Dacă este stabilit un

ntul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

nivel maxim, se va introduce: și nu este mai mare decât
se va introduce rata procentuală maximă de
răscumpărare de procente
Titlu de Creanță („3UHXO0D[LPGH5VFXPSUDUH ”)
Performanţa
coşului
de
Acţiuni coşului
de
Acţiunii
subiacent reflectă performanţa
coşului de Acţiuni coşului de Indici Acţiunii
preţul strike (reprezentând procentul din
ţurile de închidere din data stabilirii valorii „strike”) şi
preţul de închidere al
Acţiunilor s
subiacenţi incluse/incluşi în coşul
Acţiuni
ziua de evaluare relevantă
relevantă
Acţiunilor
respective/respectivi incluse/incluşi în coş
pentru Titlurile de Creanţă Express, Titlurile de Creanţă
Express cu Dobândă Descrescătoare (Step Down
Express Notes), Titlurile de Creanţă Memory Express și
Titlurile de Creanţă Express cu Cupon se va introduce
5VFXPSUDUHD$QWLFLSDW
Dacă prețul de închidere al Acțiunii
[care are performanţa cea mai redusă comparativ cu
celelalte/ceilalţi [Acţiuni] [Indici]] este mai mare sau egal cu
pentru Titlurile de Creanţă Express, Titlurile de Creanţă
Memory Express şi Titlurile de Creanță Express cu
Cupon se va introduce: se va introduce procentul de
procente până la
de
procente din Prețul „Strike” Pentru Titlurile de Creanță
Express cu Dobândă Descrescătoare (Step Down
Express Notes) se va introduce: în legătură cu prima Zi de
se va introduce procentul de procente („
%DULHU
”) din Prețul „Strike”, din Rata Barierei scăzându
se vor introduce punctele procentuale
procentuale în fiecare din Zilele de Evaluare următoare
fiecare Titlu de Creanță va fi răscumpărat de către Emitent la
Valoarea de Răscumpărare Anticipată din Data d
Răscumpărare Anticipată imediat următoare Datei de
„9DORDUHDGH5VFXPSUDUH$QWLFLSDW
”
Pentru Titlurile de Creanță Memory Express și Titlurile
de Creanță Express cu Cupon se va introduce: este egală
de procente
Pentru Titlurile de Creanță Express și Titlurile de
Creanță cu Dobândă Descrescătoare (Step Down

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

Express Notes) se va introduce: este egală cu produsul
dintre (i) Valoarea Principalului per Titlu de Creanță și (ii)
de procente și numărul de Zile de Evaluare anterioare Datei
de Răscumpărare Anticipată relevante (inclusiv Ziua de
Evaluare imediat precedentă Datei de Răscumpărare
Anticipată relevante) și (y) 100,00 de procente.
5V FXPSUDUHDILQDO
Dacă nu a avut loc o răscumpărare anticipată şi
pentru Titlurile de Creanță Express și Titlurile de
Creanță cu Dobândă Descrescătoare (Step Down
Express Notes) se va introduce:
(i)

dacă prețul de închidere al
Acțiunii
acent(e) [care are performanţa cea mai redusă
comparativ cu celelalte/ceilalţi [Acţiuni] [Indici]] din ultima Zi
se va introduce
procentul de procente până la se va introduce
procentul de procente din Preţul „Strike”, fiecare Titlu de
Creanţă va fi răscumpărat de Emitent la Data Scadenţei la o
valoare egală cu produsul dintre (i) Valoarea Principalului per
Titlu de Creanţă şi (ii) suma dintre (x) produsul dintre se va
introduce procentul de procente şi numărul
de Evaluare şi (y) 100 de procente
pentru Titlurile de Creanţă Memory Express și Titlurile
de Creanţă Express cu Cupon se va introduce
(i) dacă prețul de închidere al
Acțiunii
subiacent(e) [care are performanţa cea mai redusă
comparativ cu celelalte/ceilalţi [Acţiuni] [Indici]] din ultima Zi
se va introduce
procentul de procente până la se va introduce
procentul de procente din Preţul „Strike” fiecare Titlu de
Creanță va fi răscumpărat de către Emitent la Data
Scadenței la un nivel de 100 de procente
Principalului per Titlu de Creanță sau
(ii) în caz contrar, fiecare Titlu de Creanță va fi răscumpărat
de către Emitent se va introduce dacă Activul de
Referință este o Acțiune sau un Coş de Acţiuni şi în caz
de decontare fizică: prin (x) livrarea fizică a Acţiunilor
Livrabilă] [subiacente] şi (y) în cazul unei fracţiuni dintr
Acţiune [Livrabilă] [subiacentă], prin plata în numerar a
contravalorii fracţiunii respective la Data Scadenţei
În
cazul în care Activul de Referință este un Indice sau o
Acţiune şi în cazul decontării în numerar, se va
introduce la Data Scadenței la o valoare care corespunde

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile
Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

Creanță și (y) performanța [Indicelui] [Acţiunii] subiacent(e).
În cazul în care Activul de Referinţă este un Coş de
Indici sau un Coş de Acţiuni şi în cazul decontării în
numerar, se va introduce la Data Scadenţei la o valoare
per Titlu de Creanță şi (y) performanţa [Indicelui] [Acţiunii]
subiacent(e) [cu performanţa cea mai redusă comparativ cu
celelalte/ceilalţi [Acţiuni] [Indici].
Se va introduce dacă Activul de Referinţă este un Coş
de Acţiuni şi în cazul decontării fizice: ˜ $F LXQLOH
· sunt acţiunile cu performanţa cea mai redusă
comparativ cu celelalte Acţiuni.
Prețul „Strike” și Datele de Răscumpărare Anticipată vor fi
stabilite în Termenii şi Condiţiile Titlurilor de Creanţă
prevăzute în Termenii Finali ai Titlurilor de Creanţă.
Pentru Titlurile de Creanţă Altiplano se va introduce
Valoarea de răscumpărare nu este legată de performanța
coșului subiacent de Acțiuni coșului subiacent de Indici
Acţiunilor
și este egală cu
se va introduce de procente
Titlu de Creanță
pentru Titluri de Creanţă Range Accrual (Range Accrual
Notes), se va introduce
Titlurile de Creanţă vor fi răscumpărate la o valoare egală cu
se va introduce rata de răscumpărare de
procente din Valoarea Principalului per Titlu de Creanţă şi (ii)
Creanţă şi (y) Rata Dobânzii Bonus.
„

” este egală cu suma di

5DWD’REkQ]LLGH%D]3RQGHUDWH” care este egală cu
se va introduce Rata Dobânzii de Bază
1 de procente şi (b) rezultatul împărţirii (x) numărului de Zile
de Evaluare din cadrul Perioadei de Observaţie în care preţul
Acțiunilor
(subiacenți) este egal cu sau mai mare decât Prețul „Strike”
Acțiunii
subiacent(e) respectiv(e) la (y) numărul
total de Zile de Evaluare din cadrul Perioadei de Observaţie
şi
’REkQ]LL GH %D] 3RQGHUDWH ” care este egală
se va introduce Rata Dobânzii de
Bază
de procente şi (b) rezultatul împărţirii (x) numărului
de Zile de Evaluare în care preţul de închidere al tuturor
Acțiunilor
ent (subiacenți) este egal cu sau
se va introduce procentul de procente
din Prețul „Strike” („
”) al
Acțiunii
subiacent(e) respectiv(e) și prețul de închidere al cel puțin
Acțiuni
Prețul „Strike” la (y) numărul total de Zile de Evaluare din
cadrul Perioadei de Observaţie.
Perioada de Observație și Prețul „Strike” vor fi stabilite în
Termenii şi Condiţiile Titlurilor de Creanţă prevăzute în

e Creanţă.
Pentru Titlurile de Creanță Worst-of având ca element
subiacent un Indice și Titlurile de Creanță Worst-of
având ca element subiacent o Acțiune (sub observație
continuă) și Titlurile de Creanță Worst-of având ca
element subiacent un Indice și Titlurile de Creanță
Worst-of având ca element subiacent o Acțiune (sub
observație finală), se va introduce:
Fiecare Titlu de Creanţă va fi răscumpărat după cum
urmează:
se va introduce Preţul Maxim de
Răscumpărare de procente
Titlu de Creanţă la Data Scadenţei, dacă pentru Titlurile de
Creanță Worst-of având ca element subiacent un Indice
și Titlurile de Creanță Worst-of având ca element
subiacent o Acțiune (sub observație continuă) se va
introduce
n preț de închidere al Acțiunii
se va
introduce procentul de procente până la se va
introduce procentul de procente
din Prețul „Strike”
˜%DULHUD
” relevantă) al
Acţiunii
subiacent(e) relevant(e) în timpul Perioadei de Observație
pentru Titlurile de Creanță Worst-of având ca element
subiacent o Acțiune (sub observație continuă) cu
decontare fizică se va introduce: sau dacă preţul de
închidere al unei Acţiuni subiacen
decât Bariera relevantă oricând în timpul Perioadei de
Observaţie, cu toate acestea, preţul de închidere al Acţiunii
Relevante (conform definiţiei de mai jos a termenului) din
Ziua de Evaluare este egal cu sau mai mare decât Preţ
„Strike” pentru Titlurile de Creanță având ca element
subiacent un Indice și Titlurile de Creanță Worst-of
având ca element subiacent o Acțiune (sub observație
finală) se va introduce: niciun preț de închidere al
Acţiunii
se va introduce procentul de procente până la se
va introduce procentul] de procente
din Prețul „Strike”
relevant („
” relevantă) din Ziua de Evaluare;
pentru Titlurile de Creanţă Worst-of având ca element
subiacent un Indice și Titlurile de Creanţă Worst-of
având ca element subiacent o Acțiune, cu decontare în
numerar, se va introduce:
(ii) în caz contrar, prin plata unei sume la Data Scadenței,

Procentul final va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile
al va fi stabilit de către Emitent la se va introduce
data stabilirii și se va publica imediat conform § 11 din Condițiile

care este egală cu produsul dintre (i) Valoarea Principalului
per Titlu de Creanță și (ii) performanța Acțiunii
subiacent(e), având cea mai slabă performanță comparativ
cu alte/alți Acțiuni
pe durata Titlurilor de Creanță,
se va introduce Prețul maxim de
Răscumpărare de procente
Titlu de Creanță ˜3UHXO0D[LPGH5VFXPSUDUH·
pentru Titlurile de Creanţă Worst-of având ca element
subiacent o Acțiune, cu decontare fizică, se va
introduce:
(ii) în caz contrar, prin (x) livrarea fizică a Acţi
având cea mai slabă performanță comparativ cu alte Acţiuni
pe durata Titlurilor de Creanță („$F LXQHD5HOHYDQW
”) şi, (y)
în cazul unei fracţiuni dintr o Acţiune, prin plata în numerar a
contravalorii fracţiunii respective la Data Scadenţei
pentru Titlurile de Creanţă Worst-of având ca element
subiacent un Indice și Titlurile de Creanţă Worst-of
având ca element subiacent o Acțiune (sub observație
continuă), se va introduce: Perioada de Observație și
Prețul „Strike” vor fi stabilite în Termenii şi Condiţiile Titlurilor
de Creanţă prevăzute în Termenii Finali ai Titlurilor de
Creanţă.
Pentru Titlurile de Creanţă cu Randament Pozitiv se va
introduce:
Valoarea de răscumpărare a Titlurilor de Creanță nu este
legată de performanța coșului de Acțiuni coșului de Indici
şi este egală cu se va introduce rata de răscumpărare de
procente din Valoarea Principalului per Titlu de Creanță
Data expirării sau data ’DWD6FDGHQ HL
scadenţei
Data Scadenţei Titlurilor de Creanță este se va introduce
Data respectivă a Scadenţei
data exercitării sau
pentru Titlurile de Creanţă Express, Titlurile de Creanţă
dată
finală
de
Express cu Dobândă Descrescătoare (Step Down
inţă:
Express Notes), Titlurile de Creanţă Memory Express și
Titlurile de Creanţă Express cu Cupon se va introduce:
’DWHOHGH5VFXPSUDUH$QWLFLSDW
Datele de Răscumpărare Anticipată au loc pentru
evaluarea trimestrială se va introduce
pentru
evaluarea bianuală se va introduce:
pentru
evaluarea anuală se va introduce:
se va introduce Data de Răscumpărare
Anticipată a fiecărui an începând cu se va introduce
prima Dată de Răscumpărare Anticipată şi încheindu
se va introduce ultima Dată de Răscumpărare
Anticipată , sub rezerva unei ajustări conform Termenilor şi
Condițiilor.
’DWD([HUFLWULL
Nu se aplică. Nu este necesar ca Titlurile de Creanţă să fie
exercitate de deţinători.
’DWD>’DWHOH@GH(YDOXDUH’DWD)LQDOGH5HIHULQ
e aplică.

Creanţă
Titlurilor de Creanţă Memory Express și al Titlurilor de
Creanţă Express cu Cupon se va introduce:
se va introduce Ultima Zi de Evaluare
ă e în Termenii şi
Condiţiile Titlurilor de Creanţă prevăzute în Termenii Finali ai
Titlurilor de Creanţă.
Toate plăţile >vQ FD]XO SUHGULL IL]LFH VH YD LQWURGXFH
: şi
livrările în temeiul Titlurilor de Creanţă se vor efectua de
către Emitent către Sistemul de Compensare
pentru efectuarea plăţilor către băncile depozi
deţinătorilor Titlurilor de Creanţă.
Plata unei sume în numerar la Data Scadenţei.
modalităţilor

de

Preţul de exercitare
sau preţul final de
referinţă
al

Plata unei sume în numerar şi/sau livrarea acţiunilor
te la Data Scadenţei.

Nu se aplică

Acţiune

fi

găsite

Preţul de Închidere al Acţiunii

Coş

şi unde pot
informaţiile

WUDQ]DF LRQDW
SHRVLQJXU
EXUVVDX
WUDQ]DF LRQDW

●

●
şi orice
datată
să calculeze
şi/sau să

%XUV

●

DILœDM
●

●

●

●

●

$F LXQLL
●

$F LXQLL
●

%XUV
●

DILœDM
●

de Afișaj indicate mai sus sunt
disponibile informaţii referitoare la Acţiunea
Coşul
de Acţiuni Coşul de Indici subiacent(ă)

,QIRUPD LLGHED]SULYLQGULVFXULOHSULQFLSDOHFDUHVXQWVSHFLILFH(PLWHQWXOXL
WHDFWLYLW LL*UXSXOXL(UVWH
Condiţiile dificile macroeconomice şi ale pieţelor financiare pot avea un
efect defavorabil semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare,
rezultatelor din exploatare şi perspectivelor Grupului Erste.
st şi este posibil să fie afectat în continuare de criza
datoriilor suverane din Europa şi este posibil să fie nevoit să accepte
pierderi din cauza expunerii la datoriile suverane ale anumitor ţări.
a confruntat şi este posibil să se confrun
în viitor cu deteriorarea calităţii creditelor, în special ca urmare a crizei
financiare şi a încetinirii economice.
contrapartidei, iar neîndeplinirea obligaţiilor de către contr
poate avea drept rezultat pierderi care depăşesc provizioanele

Grupul Erste este expus deprecierii valorilor garanţiilor care susţin
împrumuturile comerciale şi cele imobiliare rezidenţiale.
Fluctuaţiile şi volatilitatea pieţei pot afecta negativ valoarea activelor
Grupului Erste, pot reduce profitabilitatea şi pot face dificilă evaluarea
ca lichidităţile să nu fie imediat

Este posibil ca agenţiile de rating să suspende, să declaseze sau să
retragă un rating acordat Erste Group Bank şi/sau unei entităţi locale
care face parte din Grupul Erste sau unei ţări în care Grupul Erste
activ şi ca respectiva acţiune să afecteze în mod negativ condiţiile de
refinanţare ale Erste Group Bank, în special accesul acesteia la pieţele
Noi cerinţe administrative sau legale, precum şi modificări ale
rcepute de capitalizare adecvată şi îndatorare (leverage)
ar putea supune Grupul Erste unor standarde sau cerinţe de capital
sporite şi ar putea să i solicite în viitor obţinerea de capital suplimentar
sau lichidități.
Riscul modificării cadrului fiscal, în special în privința impozitului bancar
și introducerea unei taxe pentru tranzacțiile financiare.
Este posibil ca Emitentul să nu poată îndeplini cerința minimă pentru
fonduri proprii și datorii eligibile.
Emitentul este obligat să contribuie cu fonduri l
Rezoluție și la fondurile finanţate ex
pentru Emitent şi, astfel, afectează negativ poziţia financiară a
Emitentului şi rezultatele activităţii sale, situaţia financiară şi rezultatele
operaţiunilor sale
În viitor, este posibil ca Emitentul să fie obligat să înceteze activitățile
de tranzacționare în nume propriu (proprietary trading) și/sau să separe
anumite activități de tranzacționare de activitatea bancară principală.
Strategiile de gestionare a riscurilor, tehnicile şi procedurile interne de

ţionale.
Orice deficienţă, întrerupere sau breşă care afectează sistemele
informaţionale ale Grupului Erste şi orice neactualizare a acestor
sisteme poate determina pierderi de profit şi orice alte pierderi.
Grupul Erste poate avea dificultăţi în recrutarea de noi angajaţi sau
menţinerea de personal calificat.
Este posibil ca Erste Group Bank să trebuiască să acorde sprijin
financiar băncilor aflate în dificultate din cadrul sistemului
Haftungsverbund, ceea ce ar putea avea drept consecinţă înregistrarea
or costuri semnificative şi devierea resurselor de la alte activităţi.
Modificarea ratelor dobânzii este determinată de numeroşi factori
independenţi de controlul Grupului Erste, iar astfel de modificări pot

Dat fiind că o mare parte din operaţiunile, activele şi clienţii Grupului
Erste se află în ţări din Europa Centrală şi de Est care nu fac parte din

Modificarea standardelor de garantare ale Băncii Centrale Europene ar
putea avea un efect defavorabil asupra finanţării Grupului Erste şi
asupra accesului său la lichidităţi.
Grupul Erste operează pe pieţe extrem de competitive, concurând cu
mari instituţii financiare internaţionale, precum şi cu concurenţi locali de
Acţionarul principal al Erste Group Bank poate controla activităţile
acţionarilor.
ea regulilor cu privire la măsurile de combatere a spălării
banilor, a corupţiei şi a finanţării actelor de terorism implică eforturi şi
consecinţe severe din punct de vedere juridic şi reputaţio
Modificarea legislaţiei privind protecţia consumatorului, precum şi
aplicarea sau interpretarea acestei legislaţii poate limita comisioanele
şi alte preţuri pe care Grupul Erste le poate percepe pentru anumite
tranzacţii bancare şi poate permite consumatorilor să solicite restituirea
comisioanelor şi dobânzilor deja achitate în trecut.
Integrarea unor potenţiale achiziţii viitoare poate crea dificultăţi

5LVFXULDIHUHQWHSLH HORUvQFDUH*UXSXO(UVWHvœLGHVIœRDUDFWLYLWDWHD
Părăsirea Zonei Euro de către una sau mai multe ţări poate avea
consecinţe neprevăzute pentru sistemul financiar şi pentru economie în
general, putând duce la scăderi ale nivelelor de activitate, reduceri de
active şi pierderi la nivelul întregii activităţi a Grupului
Grupul Erste operează pe pieţe emergente care se pot confrunta cu
schimbări economice şi politice bruşte, oricare dintre acestea putând
afecta în mod defavorabil performanţele financiare şi rezultatele
operaţiunilor ale acestuia.
ndurile UE angajate să nu fie eliberate sau ca UE
şi/sau instituţiile internaţionale de credit să nu mai adopte alte
Pierderea încrederii clienţilor în activitatea Grupului Erste sau în
activităţile bancare în general poate determina un număr neaşteptat de
mare de retrageri ale depozitelor clienţilor, care poate avea un efect
advers semnificativ asupra rezultatelor, a situaţiei financiare şi a
lichidităţi Grupului Erste.
Problemele legate de lichidităţi cu care se confruntă anumite ţăr
Europa Centrală şi de Est pot afecta în mod defavorabil întreaga
regiune a Europei Centrale şi de Est şi pot avea o influenţă negativă
asupra rezultatelor economice şi a situaţiei financiare a Grupului Erste.
Este posibil ca guvernele din ţările în care Grupul Erste îşi desfăşoară
activitatea să reacţioneze la criza economică şi financiară prin măsuri
sporite de protecţionism, naţionalizări sau măsuri similare.
Grupul Erste poate fi afectat în mod defavorabil de creşterea lentă sau

rului bancar în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi de extinderea în pas redus a Zonei Euro şi a Uniunii
În multe ţări din Europa Centrală şi de Est şi, în special, în ţările
Europei de Est, sistemele juridice şi garanţiile procedurale nu sunt încă
Legislaţia aplicabilă privind falimentul şi alte legi şi regulamente care
guvernează drepturile creditorilor din diverse ţări din Europa Centrală şi
de Est pot limita capacitatea Grupului Erste de a obţine rambursarea
or şi a avansurilor neonorate.
Grupul Erste poate fi solicitat să participe sau să finanţeze programe
de sprijin guvernamental pentru instituţiile de credit sau să finanţeze
bancare şi alte obligații.

,QIRUPD LL GH ED] SULYLQG ULVFXULOH SULQFLSDOH FDUH VXQW VSHFLILFH YDORULORU

$9(57,60(17 35,9,1’ 5,6&85,/( ,QYHVWLWRULL WUHEXLH V œWLH F DU SXWHD V
SLDUG LQWHJUDO VDX SDU LDO GXS FD] YDORDUHD LQYHVWL LHL DFHVWR
DFHVWHD UVSXQGHUHD ILHFUXL LQYHVWLWRU HVWH OLPLWDW OD YDORDUHD SURSUL
LQYHVWL LLLQFOXVLYFRVWXULRFD]LRQDOH
)DFWRULGHULVFDIHUHQ LXQXL,QGLFHVDX&RœGH,QGLFLVWDELOL LFDDFWLY
GHUHIHULQ
asupra Performanţei Indicelui pot
țul de piaţă şi Valoarea de Răscumpărare a
Titlurilor de Creanţă pentru alte Titluri de Creanţă care nu sunt
Titluri de Creanţă Altiplano, Titluri de Creanţă Range Accrual,
Titluri de Creanţă Garant având ca element subiacent un Indice
(Garant Index Notes) şi pentru Titlurile de Creanţă cu Randament
Pozitiv, se va introduce:
capital investit sau a unei părţi din acesta
Titlurile de Creanţă corelate unui indice de preţ, performanţa
Titlurilor de Creanţă nu va lua în considerare dividende şi alte
distribuţii, deoarece acestea nu sunt reflectate în preţul indicelui
Emitentul nu influenţează existenţa, compoziţia şi calculul Indicelui.
ajustare sau răscumpărarea anticipată a Titlurilor de Creanţă.
Sponsorul Indicelui nu desfăşoară nicio activitate care afectează
valoarea Indicelui şi nu emite recomandări de investiţii cu privir
Dacă una sau mai multe componente ale Indicelui subiacent Titlurilor
de Creanţă sunt asociate pieţelor emergente, un deţinător de valori
mobiliare trebuie să aibă în vedere existenţa unui nivel considerabil de

incertitudine politică şi economică, care poate afecta în mod
considerabil evoluţia preţului Titlurilor de Creanţă.
Deţinătorii valorilor mobiliare nu au niciun drept asupra componentelor
>)DFWRUL GH ULVF DIHUHQ L DF LXQLORU VDX XQXL FRœ GH DF LXQL VWDEL
DFWLYGHUHIHULQ
care au un efect negativ asupra performanţei acţiunilor pot
afecta, de asemenea, prețul de piaţă şi Valoarea de Răscumpărare a
Titlurilor de Creanţă pentru alte Titluri de Creanţă care nu sunt
Titluri de Creanţă Altiplano, Titluri de Creanţă Range Accrual,
Titluri de Creanţă Garant având ca element subiacent o Acţiune
(Garant Share Notes) şi pentru Titluri de Creanţă cu Randament
Pozitiv, se va introduce:
părţi din acesta
Titlurile de Creanţă care sunt corelate unor acţiuni nu conferă
dividende şi alte distribuţii.
Deţinătorii de valori mobiliare nu emit pretenţii împotriva emitentului
acţiunilor.
Anumite evenimente referitoare la acţiune pot avea drept r
ajustare sau răscumpărarea anticipată a Titlurilor de Creanţă.
Pentru Titlurile de Creanţă Protect Invers Convertibile (Reverse
Convertible Protect Notes), Titlurile de Creanţă Clasice Invers
Convertibile (Reverse Convertible Classic Notes) şi Titlurile de
Creanţă Protect Pro Invers Convertibile (Reverse Convertible
Protect Pro Notes), precum şi pentru Titlurile de Creanţă Express,
Titlurile de Creanță Express cu Dobândă Descrescătoare (Step
Down Express Notes), Titlurile de Creanță Memory Express și
Titlurile de Creanță Express cu Cupon corelate cu o acţiune,
precum şi pentru Titlurile de Creanţă Worst-of având ca element
subiacent o Acțiune, cu decontare fizică, se va introduce:
Investitorii pot primi acţiunile subiacente şi, prin urmare, sunt expuşi
riscurilor asociate acestor acţiuni.
)DFWRULGHULVFDIHUHQ LFRQIOLFWHORUGHLQWHUHVH
Emitentul poate desfăşura activităţi care pot implica anumite conflicte of
interese şi pot afecta prețul de piaţă al Titlurilor de Creanţă.
HSUH XOXL7LWOXULGH&UHDQ
Preţul de emisiune al Titlurilor de Creanţă poate include o marjă pentru
prețul de piaţă (just) matematic a Titlurilor de Creanţă.
Dat fiind că, la stabilirea preţului valorilor mobiliare pe piaţa secundară,
n considerare, în special, şi comisionul de subscriere
agio), diferenţialul dintre preţul de ofertă şi cel de cerere, precum şi
comisionul şi alte onorarii în plus faţă de prețul de piaţă (just)
matematică a Titlurilor de Creanţă, preţurile cotate de Emit
abate în mod semnificativ de la preţul just de piaţă a
Creanţă.

5LVFXULOHJDWHGH7LWOXULOHGH&UHDQ vQJHQHUDO
În cazul în care oricare dintre Titlurile de Creanță sunt răscumpărate
înainte de scadenţă, Deţinătorul este expu
Creanță să fie răscumpărate la preţul de piaţă just şi riscului ca acesta
să poată reinvesti veniturile obţinute din răscumpărare doar în titluri de
creanţă cu un randament mai mic (Riscul Răscumpărării Anticipate).
Condiţiile Generale ale Titlurilor de Creanţă prevăd decizii ale
Deţinătorilor, anumite drepturi ale unui Deţinător pot fi modificate,
Deţinătorul respectiv.
Condiţiile Generale ale Titlurilor de Creanţă prevăd numirea unui
Reprezentant Comun, un Deţinător poate fi privat de dreptul individual
şi urmări şi exercita drepturile prevăzute de Termenii şi
Condiţiile Titlurilor de Creanţă împotriva Emitentului.
O instanţă austriacă poate numi u
Titlurile de Creanţă pentru a exercita drepturile şi pentru a reprezenta
interesele Deţinătorilor în numele acestora, caz în care capacitatea
Deţinătorilor de a îşi exercita drepturile prevăzute de Titlurile de
Creanţă în mod individual poate fi limitată.

Este posibil ca ratingul de credit al Titlurilor de Creanță să nu reflecte în
mod adecvat toate riscurile investiţiei în astfel de Titluri de Creanță şi
să fie suspendat, redus sau retras, ceea ce poate avea un efect
tiv asupra preţului de piaţă şi a preţului de tranzacţionare al
Titlurilor de Creanță.
Titlurile de Creanţă sunt reglementate de legislaţia austriacă şi
modificările legislaţiei aplicabile, reglementărilor sau politicilor de
Creanţă şi Deţinătorilor.
La survenirea unei anumite situaţii declanșatoare, valoarea Titlurilor de
Creanță poate fi redusă (depreciată) sau Titlurile de Creanță pot fi
de către Deținători a unei părți sau a întregii investiții în Titlurile de
Creanță (absorbție statutară a pierderilor).
Creanţă.
Emitentul nu are interdicţia de a emite alte titluri de creanţă sau de a şi
asuma alte obligaţii.
În cazul insolvenţei Emitentului, depozitele au rang superior faţă de
cererile în baza Titlurilor de Creanţă.
5LVFXULOHJDWHGHSLD vQJHQHUDO
Deţinătorii sunt expuşi riscului privind imposibilitatea parţială sau totală
a Emitentului de a face plaţi aferente dobânzilor şi/sau răscumpărării,
în baza Titlurilor de Creanță.

Deţinătorii îşi asumă riscul creşterii marjei de credit a Emitentului,
rminând o scădere a preţului Titlurilor de Creanţă.
Deţinătorul poate fi expus riscului ca randamentul real al unei investiţii
să poată scădea din cauza deprecierii viitoare a valorii banilor (inflaţiei).
Nu se poate garanta dezvoltarea unei pieţe secundar
Titluri de Creanţă sau, în cazul dezvoltării acesteia, nu se poate
garanta că aceasta va avea continuitate. În cazul unei pieţe nelichide,
este posibil ca un Deţinător să nu poată vinde Titlurile de Creanţă
deţinute la preţuri de piaţă ech
Nu se poate trage nicio concluzie din Suma Totală a Principalului, în
cazul Titlurilor de Creanţă cu plafon superior.
Există riscul suspendării, întreruperii sau încetării tranzacţionării
Titlurilor de Creanţă sau a activelor suport, lucru care po
efect negativ asupra preţului Titlurilor de Creanţă respective.
Deţinătorii sunt expuşi riscului unei evoluţii nefavorabile a preţurilor de
piaţă ale Titlurilor de Creanță pe care le deţin, care se materializează în
cazul în care Deţinătorul vinde Titlurile de Creanță înainte de scadenţa
finală a acestor Titluri de Creanță.
Există riscuri de curs valutar, dacă activităţile financiare ale unui
Deţinător sunt denominate într o altă monedă sau unitate monetară
decât Moneda Specificată în care Emite
principalului şi a dobânzii. De asemenea, autorităţile guvernamentale şi

În cazul în care se utilizează un împrumut sau un credit pentr
finanţarea achiziţionării de Titluri de Creanță, împrumutul sau creditul
poate creşte considerabil valoarea unei pierderi.
Costurile suplimentare, legate în special de vânzarea şi cumpărarea de
Titluri de Creanţă, pot avea un impact semnificativ asupra potenţialului
de profit aferent Titlurilor de Creanţă.
Deţinătorii trebuie să se bazeze pe funcţionalitatea sistemului de
decontare corespunzător.
Regimul fiscal aplicabil se poate modifica în dezavantajul Deţinătorilor;
cal al unei investiţii în Titluri de Creanță trebuie
analizat cu atenţie.
Considerente legale cu privire la investiţie pot restricţiona anumite
investiţii.
5LVFXULOHJDWHGHWD[HOHUH LQXWHvQOHJWXUFX FXUH LQHUHOD
VXUV
LQFOXVLY vQ OHJWXU FX GLYLGHQGHOH œL SO LOH
Titlurile de Creanţă asociate unuia sau mai multor capitaluri proprii sau
indici de capital din SUA pot fi supuse impozitului cu reţinere la sursă
aplicabil în SUA conform Secţiunii
(U.S. Internal Revenue Code) din 1986. Emitentul nu va efectua plăţi
suplimentare Deţinătorilor de Titluri de Creanţă pentru a i despăgubi pe

aceştia de orice taxe reţinute în contul impozitului cu reţinere la sursă

Motivele

ofertei

obţinute,

dacă

beneficiu

şi Veniturile nete obţinute din emisiunea de Titluri de Creanţă
de Emitent în scopuri de finanţare generale şi
este în scopul obţinerii de profit, care constituie şi motivele ofertei.

şi/sau

6XPDWRWDODSULQFLSDOXOXL
şi condiţiilor ofertei:

până la se va introduce suma totală a principalului
Titlurilor de Creanță
3UH XOHPLVLXQLL>LQL LDOH@>SOXVRWD[GHHPLVLXQH@
se va introduce Preţul Emisiunii (Iniţiale) al Titlurilor de
Creanță plus taxa de emisiune, dacă este cazul
9DORDUHD1RPLQDO6SHFLILFDW
>VHYDLQWURGXFHYDORDUHDQRPLQDOVSHFLILFD
W@
9DORDUHDPLQLPœLVDXPD[LPD$ORFULL
se va introduce valoarea minimă/maximă a alocării

se va introduce tipul de distribuire a Titlurilor de
Creanță
şi încheierii
se va introduce data începerii şi încheierii perioadei de
subscriere a Titlurilor de Creanță (dacă este cazul)]
se va introduce orice subscriere sau distribuire de
către dealerii sau distribuitorii de ofertă
$OWHFRQGL LLVDXFRQGL LLXOWHULRDUH
se vor introduce alte condiţii sau condiţii ulterioare
care vizează oferta Nu se aplică
Nu se aplică; nu există astfel de interese.
putea

influenţa

timp, Emitentul poate acţiona în alte
calităţi în legătură cu Titlurile de Creanţă, precum în calitate
de agent de calculare, pentru a permite Emitentului să
calculeze valoarea Elementului Subiacent sau a oricărui alt

activ de referinţă sau să stabilească compoziţia Elementului

care Emitentul are o relaţie de afaceri cu emitentul sau

tranzacţii incluzând Elementul Subiacent în cont propriu şi
inistrate de acesta. Aceste tranzacţii pot
Subiacent sau asupra oricărui alt activ de referinţă şi, prin
urmare, asupra preţul de piaţă al Titlurilor de Creanţă.
umente derivative în legătură
cu Elementul Subiacent, iar introducerea pe piaţă a acestor
produse concurente poate afecta preţul de piaţă al Titlurilor
de Creanţă.
obţinute din vânzarea Titlurilor de Creanţă pentru a încheia
tranzacţii de hedging care pot afecta preţul de piaţă al
Titlurilor de Creanţă.
Emitentul poate dobândi informaţii fără caracter public cu
privire la Elementul Subiacent şi Emitentul nu se angajează
să divulge orice astfel de informaţii oricărui Deţinător. De
privire la Elementul Subiacent. Aceste activităţi pot crea
conflicte of interese şi pot afecta preţul de piaţă al Titlurilor de
Creanţă.
Emitentul şi filialele sale c
ocupaţii secundare, precum directori executivi ai consiliilor de
societăți sau din cadrul Grupului Erste. Societăţi din cadrul
Grupului Erste sau orice alte societăţi
Subiacente ale Titlurilor de Creanţă
Se va introduce descrierea oricăror astfel de interese.

investitor

de

Nu se aplică dat fiind că aceste cheltuieli vo
la investitor către Emitent sau ofertant/ofertanţi.
către introduce descrierea oricăror astfel de costuri

se va

N\P ~UDGRP GRKDGX QDG ILQDQQŒP WUKRP )LQDQ]PDUNWDXIVLFKW
–
)0$)0$WDNWLHQHSRVXG]RYDOMHKRV~ODGVRULJLQiOQ\PLDV"DPL3URVSHNWX
Tento súhrn („Súhrn") pozostáva z
Prvky").

ktoré sú
- E (A.1 - E.7).

cenných papierov a

tohto Súhrnu na základe druhu
cenných papierov a E
danom Prvku. V takom prípade je v tomto

(vynímajúc preklady konkrétnych právnych výrazov) a zástupné symboly týkajúce sa Dlhopisov,

zostali nevyplnené, ako sú doplnené v

V prípade viacnásobných emisií, t. j. ak je v konkrétnom zhrnutí obsiahnutá viac než
jedna Séria Dlhopisov, uveďte:
jednotlivé
Série Dlhopisov popísané v tomto dokumente. V
týkajúce sa jednotlivých Sérií Dlhopisov alebo niektorého konkrétneho Podkladového nástroja
identifikátora v súvislosti s príslu

Tento súhrn („
prospektu („

") by mal byť čítaný ako úvod

Equity Linked Notes („
koľvek rozhodnutie investora investovať do dlhopisov
(označených v angl. jazyku ako „notes“) a
zmysle Prospektu (ďalej len „
“) by malo
vychádzať z
prípade,

že

bude

pred

súdom

vznesený

vzťahujúci sa na informácie uvedené v
možné, že investor ako žalobca bude musieť v
národným právnym poriadkom príslušného členského
štátu Európskeho hospodárskeho priestoru znášať
náklady na preklad Prospektu pred začatím súdne
Občianskoprávnu zodpovednosť nesie výlučne spoločnosť
Erste Group Bank AG („
Viedeň, Rakúsko (vo funkcii emitenta
zmysle Programu, ďalej len „Emitent"), ktorá predložila
ladu, avšak len vtedy, ak je
pri čítaní spoločne s ostatnými časťami Prospektu, alebo
ak pri čítaní spoločne s ostatnými časťami Prospektu
neposkytuje kľúčové informácie, ktoré majú byť investorom
mocné pri zvažovaní investície do predmetných

použitím
Prospektu
pre
následný
ďalší
predaj alebo konečné
papierov
finančnými
sprostredkovateľmi
ponuky, počas ktorej
môže
dôjsť
následnému ďalšiemu
konečnému umiestneniu
finančnými
sprostredkovateľmi
počas
ktorej

Emitent udeľuje súhlas v tom zmysle, že
šetky
úverové inštitúcie v zmysle Smernice 2013/36/EU
vykonávajúce činnosť finančných sprostredkovateľov, ktorí
realizujú následný ďalší predaj a konečné umiestnenie
(ii) každý ďalší finančný sprostredkovateľ,
.erstegroup.com" ako sprostredkovateľ, ktorému bol
udelený súhlas na používanie Prospektu za účelom
ďalšieho predaja alebo konečného umiestnenia Dlhopisov
(spoločne ďalej len „)LQDQQt VSURVWUHGNRYDWHOLD
“) sú
oprávnení používať tento Prospekt počas relevantného
tak, ako je uvedené v Konečných
, počas ktorého sa môže realizovať následný
ďalší predaj alebo konečné umiestnenie Dlhopisov
, avšak za predpokladu,
že Prospekt je

je

použitím Prospektu
Prípadné
jednoznačné

ďalšie

viažuce sa k
relevantné pre použitie

použitím
Prospektu na účely
následného
ďalšieho
predaja,
resp.
konečného
umiestnenia
Dlhopisov
zo
strany
Finančných
sprostredkovateľov bol udelený za podmienky, že
potenciálni investori obdržia
Prospekt, všetky
ríslušné Konečné podmienky
každý z Finančných sprostredkovateľov zabezpečí, že
bude používať
Prospekt, všetky dodatky k nemu a
príslušné Konečné podmienky v súlade so všetkými
so všetkými príslušnými zákonmi a

príslušnej jurisdikcii.
Konečných podmienkach môže Emitent stanoviť ďalšie
použitie tohto Prospektu. Emitent si
kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním Prospektu.

Upozornenie vyznačené
tučným písmom, ktoré
tom,
že
v
predloženia
finančným
sprostredkovateľom
finančný
sprostredkovateľ

čase

SUtSDGH H
LQDQQŒ SURVWUHGNRYDWH SUHGORt
LQDQQŒ SURVWUHGNRYDWH MH SRYLQQŒ
SRVN\WQ~" LQYH
DVHSUHGORHQLDSRQXN\

predloženia

meno je "Erste Group“. Označenie "
tiež na spoločnosť
dcérske spoločnosti.

riadi

a

štát,

v

Erste Group Bank je akciová spoločnosť (Aktiengesellschaft
založ
Firmenbuch
Handelsgericht Wien) pod registračným
číslom FN
Sídlo spoločnosti Erste Group Bank sa
spoločnosti je

Akékoľvek

známe

AG“, jej obchodné
“ sa vzťahuje

Viedeň, Rakúsko.

Predchádzajúca globálna finančná kríza viedla k zvýšeniu
regulačných aktivít na národnej a
sa uplatňovanie existujúcich právnych predpisov regulujúcich
finančné odvetvie, v ktorom Emitent pôsobí. Regulačné zmeny a
mohli mať ďalší vplyv na finančné odvetvie. Nové vládne, resp.
regulačné požiadavky a
by mohli viesť k
zvýšeným požiadavkám na kapitál a likviditu, resp. k zvýšeným
štan

banky prijaté v reakcii na finančnú krízu by mohli vo výraznej
miere ovplyvniť konkurenciu a môžu ovplyvniť investorov
finančných inštitúcií.
súčasťou

skupiny,

orí spoločnosť Erste Group Bank
spoločnos
spoločnos , v ktorých má spoločnosť
Erste Group Bank majetkovú účasť, vrátane nasledovných
spoločností: Erste Bank Oesterreich v Rakúsku, Č
spořitelna v Českej republike, Banca Comercială Română v
Rumunsku, Slovenská sporiteľňa v Slovenskej republike, Erste
Bank Hungary v Maďarsku, Erste Bank Croatia v Chorvátsku,
Erste Bank Serbia v Srbsku a sporiteľne združenia

spoločnosť skupiny Erste Group
rakúskom sektore sporiteľní.
Pokiaľ

bol

a

Neuplatňuje sa

, uveďte číslo
Neuplatňuje sa
všetkých

eboli vyjadrené žiadne výhrady.

výhrad

finančných

historické finančné

Čisté výnosové

pokračujúcich
činností pred
Čistý hospodársky

Čistý zisk

spoločnosti
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka za rok
2014 sú prepočítané podľa IAS

Čisté výnosové úroky

pokračujúcich činností
Čistý hospodársky
Čistý zisk pripadajúci
spoločnosti
Zdroj: Neoverená priebežná zostručnená účtovná závierka k
komparatívnymi finančnými údajmi za prvých 9 mesiacov obdobia končiaceho

Čisté výnosové úroky
pokračujúcich činností
Čistý hospodársky
Čistý zisk pripadajúc
spoločnosti
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka za rok 201

nenastala žiadna podstatná negatívna zmena vo

účtovnej

závierky

akejkoľvek

finančnej

Neuplatňuje sa. Od 31.12.2016 nedošlo k žiadnej významnej
zmene finančnej situácie Emitenta.

rické finančné
Neuplatňuj

súčasťou skupiny,
akákoľvek
ť

činnost

eexistujú žiadne nedávne udalosti týkajúce sa

oločnosťou skupiny Erste Group,
preto závisí od hospodárskych výsledkov všetkých jeho
pridružených spoločností, dcérskych spoločností a spoločností v

ančných služieb, vrátane produktov vkladových a bežných
účtov, hypotekárnych a spotrebiteľských úverov, investičných
privátneho bankovníctva, investičného bankovníctva, správy

uveďte, či

dátumu vydania tohto Prospektu bolo možné 29,5% akcií
spoločnosti Erste Group Bank priradiť k DIE ERSTE
Casse Privatstiftung („
“).
Uvedené zahŕňa 11,1%
iely, ktoré možno priradiť k

vykonáva

uňho
(t.j. sporiteľňami a podielovými správcovskými sporiteľňami, a
–
–
ktoré držia
Podiel voľne obchodovateľných akcií
5% (z čoho 50,7% vlastnili inštitucionálni
inštitucionálni a
Erste) (všetky číselné údaje sú zaokrúhlené).
Neuplatňuje sa
uveďte rating
Úverové ratingy pridelené Emitentovi ku dňu

na vyžiadanie alebo

9ŒK

nezabezpečený

nezabezpečený

9ŒKDG

nezabezpečený

nezabezpečený

9ŒKDG

nezabezpečený

nezabezpečený

Dlhopisy sú vydané vo forme na doručiteľa ako trvalý

identifikačného čísla

ériovým číslom z Č

tranže z

,GHQWLILNDQptVODFHQQŒFKSDSLHURY

z
z
XYHWHDNpNRYHNDOªLHLGHQWLILNDQptVODFHQQŒFK
uveďte špecifikovanú menu
bmedzenia voľnej
teľnosti cenných

Neuplatňuje sa. Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

Práva viažuce sa
Za dlhopisy sa budú vyplácať [úroky a] odkupná hodnota
tak, ako je ďalej špecifikované v

Dlhopisy
predstavujú
nezabezpečené a
a

vyššie

uvedené)

priame,

platobné

bezpodmienečné,

záväzky

Emitenta

postavenie so všetkými ostatnými súčasnými a
nezabezpečenými
a

Ak nastane prípad porušenia, je každý majiteľ Dlhopisu
(každý ako ˜0DMLWH oprávnený vyhlásiť splatnosť
požadovať ich bezodkladné splatenie
úrokmi do dátumu splatenia (nie však vrátane tohto dňa
3UHGD
Dlhopisy budú splatené podľa voľby Emitenta v celku,
avšak nie z časti, kedykoľvek, pokiaľ bola žiadosť
ako 90 Pracovných dní vopred, ak v najbližšom

povinný uhradiť dodatočné sumy v dôsledku akejkoľvek
Republiky alebo akéhokoľvek jej politického útvaru alebo
finančn
akejkoľ
’{VOHGN\

XULWŒFK

XGDORVWt

WŒNDM~FLFK

Podmienky môžu stanoviť, že v prípade určitých udalostí
narušenie
trhu a ďalšie narušujúce udalosti ako sú uvedené v
Podmienkach) môže nastať ktorékoľvek z nasledujúcich:


určenia
sa Dlhopisov môž byť odložené; a/alebo



niektoré výpočty a/alebo určenia
sa Dlhopisov môžu byť ovplyvnené Výpočtovým agentom
a tieto výpočty, určenia a úpravy budú záväzné pre
Držiteľov; a/alebo



Emitent môže splatiť Dlhopisy v ich trhovej hodnote ktorá
bola určená Výpočtovým agentom.

V prípade Dlhopisov typu Express Notes, Step Down
Express Notes, Protect Index Notes, Protect Share
Notes, Garant Index Notes, Garant Share Notes,
Index Notes, Share Notes, Range Accrual Notes,
Worst-of Index Notes a Worst of Share Notes bez
pravidelných výplat úrokov uveďte:
V prípade všetkých Dlhopisov okrem Altiplano
Notes, Outperformance Notes a Memory Express
Notes, Express Notes, Step Down Express Notes a
Coupon Express Notes, ako aj Protect Index Notes,
Protect Share Notes, Garant Index Notes, Garant
Share Notes, Index Notes, Share notes, Range
Accrual Notes, Worst-of Index Notes a Worst-of Share
Notes bez pravidelného úročenia uveďte z percent
ročne. [ v prípade Coupon Express Notes uveďte:
z percent ročne. [V prípade Memory Express Notes,
Altiplano Notes a Outperformance Notes uveďte
kôš Akcií kôš

Dátum začiatku
úročenia

’iWXP]DLDWNX~URHQLD
Dátumom začiatku úročenia Dlhopisov je
príslušný Dátum začiatku úročenia

uveďte

VD

z
výkonnosť

podkladového

[koša

Akcií][koša

uveďte relevantný
Dátum splatnosti
Platba príslušnej odkupnej ceny bude vykonaná do
Zúčtovacieho systému alebo na jeho rad za účelom
pripísania na účty príslušných majiteľov účtov
Zúčtovacieho systému.
V prípade Garant Index
Notes a Garant Share Notes s fixnými periodickými
výplatami úrokov a kapitálovou zárukou, a ak je
Minimálny výnos z emisie vyšší ako nula, uveďte:

z percent. ročne
9SUtSDGHYªHWNŒFK’OKRSLVRYDNMH0LQLPiOQ\YŒQRV
]HPLVLHURYQŒQXOHXYHWH
Minimálny výnos z emisie je nula percent. ročne
V prípade všetkých Dlhopisov okrem Garant Index
Notes a Garant Share Notes alebo ak Minimálny
výnos z emisie nie je rovný nule, uveďte:
Informáciu o Minimálnom výnose z emisie nemožno
vopred uviesť, (i) pretože závisí od vývoja jedného
alebo viacerých podkladových aktív alebo (ii) pretože
určité platby sú vykonávané ako jednorazové platby ]

0HQRUHVSQi]RY]iVWXSFX0DMLWHRY
upcu Majiteľov

derivátovú

zložku

Všeobecných podmienkach
žiaden Spoločný zástupca.

nebol

vymenovaný

V prípade všetkých Dlhopisov okrem Altiplano
vo Notes, Outperformance Notes a Memory Express
Notes, uveďte
Neuplatňuje sa. Dlhopisy neobsahujú derivátovú zložku

ovplyvňuje

hodnotu
V prípade Memory Express Notes uveďte:
Dlhopisov sú viazané na výkonnosť
koša
Akcií koša
Indexov

,

ktorého

výkonnosť

je

najnižšia

Deň ocenenia, ktorý bezprostredne predchádza Dátumu
laty úrokov, rovná alebo vyššia než Bariéra kupónu,
budú úroky vyplatené v sume zodpovedajúcej súčinu

opačnom prípade nebude k danému Dátumu výplaty
úrokov vyplatený žiaden úrok.
„URNRYi VDG]ED‡
výplaty úrokov sa rovná súčtu (i) vložte základnú
úrokovú sadzbu
(„
a (ii) súčinu (x) vložte Memory úroková
sadzba percent („0HPRU\ ~URNRYi VDG]ED‡
počtu všetkých Dátumov výplaty úrokov pred príslušným
žiaden úrok
vyplatené

žiadne

úroky a

akémukoľvek

Bariéra kupónu budú určené v
Konečných podmienkach pre Dlhopisy
>9SUtSDGH$OWLSODQR1RWHVXYHWH
výkonnosť
koša
súčtu (i)

podkladového koša
bude vyplácaná vo výš
vložte základnú úrokovú sadzbu

V prípade viacerých Dátumov výplaty úrokov
a v prípade jedného Dátumu výplaty úrokov s jedným
Obdobím pozorovania, vložte
YŒNRQQRV"
SRGNODGRYpKRNRªD
$NFLtDOHER,QGH[RYYORWH
„
“ sa rovná [vložte
Bonusovú úrokovú sadzbu]
každom prípade zníži o
v prípade jedného
percentuálneho bodu uveďte:
v prípade viacerých percentuálnych bodov vložte:
vložte číslo
ktorých cena pri uzavretí bola rovná alebo nižšia ako
Bariéra
aspoň k jednému Dňu ocenenia počas v
prípade viacerých Dátumov výplaty úrokov vložte:
Obdobia pozorovania, ktoré predchádza príslušnému
v prípade jedného Dátumu
výplaty úrokov uveďte:
Bonusová úroková sadzba nesmie byť nikdy nižšia ako
nula, t. j. nesmie mať zápornú hodnotu.

XYORWH

YŒNRQQRV"
>XYHWH
percent, ktorá sa v každom

MHGQpKR
>XYHWH
YSUtSDGHQLHNRNŒFKSHUFHQWXiOQ\FKERGRY>XYHWH
tVOR@
, v prípade, že cena pri
bola aspoň k jednému Dňu
ocenenia počas >Y SUtSDGH QLHNRNŒFK ’iWXPRY
XYHWH
prípade

zníži

o

>XYHWH

Y

SUtSDGH

SODW\ XYHWH
rovnaká alebo nižšia ako Bariéra.
Bonusová úroková sadzba nikdy nesmie byť nižšia ako
nula, to znamená, že nesmie mať zápornú hodnotu
v prípade jedného Dátumu výplaty úrokov
s viacerými Obdobiami pozorovania, uveďte:
YŒNRQQRV"SRGNODGRYpKR NRªD $NFLt DOHER
,QGH[RYYORWH
“
čtu všetkých
Úrokových sadzieb obdobia za všetky Obdobia
pozorovania, pričom každá „
za každé Obdobie pozorovania sa rovná uveďte
Bonusovú úrokovú sadzbu
každom prípade zníži o
v prípade jedného
percentuálneho bodu uveďte:
v prípade viacerých percentuálnych bodov vložte:
vložte číslo
ktorých cena pri uzavretí bola rovná alebo nižšia ako
Bariéra
aspoň k jednému Dňu ocenenia počas
príslušného Ob
obdobia nesmie byť nikdy nižšia ako nula, t. j. nesmie
mať zápornú hodnotu.
QD YŒNRQQRV"
YORWH
‡%RQXVRYi ~URNRYi VDG]ED sa rovná súčtu všetkých
Úrokových sadzieb obdobia za všetky Obdobia
pozorovania, pričom každá ˜URNRYi VDG]ED REGRELD
za každé Obdobie pozorovania sa rovná >XYHWH
každom

prípade

zníži o
XXYHWH
>Y SUtSDGH YLDFHUŒFK SHUFHQWXiOQ\FK ERGRY YORWH
>YORWHtVOR@
bola aspoň k jednému Dňu
ocenenia počas Obdobia pozorovania rovná alebo nižšia
. Úroková sadzba obdobia nikdy nesmie byť
nižšia ako nula, to znamená, že nesmie mať zápornú

určené v Podmienkach pre Dlhopisy tak, ako je uvedené
Konečných podmienkach pre Dlhopisy
V prípade Outperformance Notes, uveďte:

výkonnosť podkladového koša
vyplácaná vo výške, ktorá sa rovná súčinu (i) Sumy istiny
za Dlhopis a (ii) príslušnej Úrokovej sadzby pre daný
v prípade viacerých Dátumov výplaty úrokov
a v prípade jedného Dátumu výplaty úrokov s jedným
obdobím sledovania výkonnosti uveďte:
uveďte základnú úrokovú sadzbu
percent. alebo (ii) ak príslušná Výkonnosť
uveďte
percentuálnu sadzbu
príslušnú Výkonnosť

v prípade jedného Dátumu výplaty úrokov
s viacerými
obdobiami
sledovania
výkonnosti
uveďte:
" znamená súčet všetkých
Úrokových sadzieb obdobia, pričom každá „
VDG]ED REGRELD‡
uveďte základnú
úrokovú sadzbu
alebo (ii) ak príslušná
Výkonnosť
prevýši
uveďte percentuálnu sadzbu
príslušnú
Výkonnosť
Pričom:
uveďte
uveďte
v prípade restrikingu uveďte:
„

QRV" ‡3RGNODGRYHM >$NFLH@>,QGH[X@‡

príslušnej
príslušnému Dňu ocenenia v prípade viacerých
Dátumov výplaty úrokov uveďte:
príslušnému Dátumu výplaty úrokov
príslušnej
ňu
v prípade, že sa neuplatňuje restriking, uveďte
˜9ŒNRQQRV"‡3RGNODGRYHM >$NFLH@>,QGH[X@‡
podielu (i) ceny pri uzavretí príslušnej
príslušnému Dňu ocenenia v prípade viacerých
Dátumov výplaty úrokov uveďte:
príslušnému Dátumu výplaty úrokov
príslušnej
v prípade, že sa neuplatňuje restriking, uveďte
˜9ŒNRQQRV" UHIHUHQQpKR DNWtYD‡
pri uzavretí príslušnej
príslušnému Dňu
v prípade viacerých Dátumov výplaty
úrokov uveďte:
príslušnému Dátumu výplaty úrokov

príslušnej
V prípade fixnej Bonusovej úrokovej sadzby uveďte
„
“ znamená [uveďte
bonusovú úrokovú sadzbu
V prípade variabilnej Bonusovej úrokovej sadzby
s Horným limitom uveďte
˜%RQXVRYi ~URNRYi VDG]ED
" znamená súčin (i) Miery
účasti a (ii) rozdielu medzi príslušnou Výkonnosťou
príslušnou Výkonnosťou
B, pričom
uveďte
minimálnu úrokovú sadzbu percent.
˜6SRGQŒ OLPLW‡
uveďte maximálnu
úrokovú sadzbu percent.
(„+RUQŒ OLPLW‡
Bonusovej úrokovej sadzby, čo je
= Min(Max(Miera účasti x (Výkonnosť
–
Výkonnosť
˜0LHUD~DVWL
sadzbu percent.

uveďte percentuálnu

V prípade variabilnej Bonusovej úrokovej sadzby
bez Horného limitu uveďte:
„
" znamená súčin (i) Miery
účasti a (ii) rozdielu medzi príslušnou Výkonnosťou
príslušnou Výkonnosťou
B, pričom
uveďte
minimálnu úrokovú sadzbu
˜6SRGQŒ OLPLW‡
čo je vyjadrené nasledovným vzorcom:
=

(Max(Miera

účasti

x
–

„0LHUD~DVWL
percent
Indikácia, či ponúkané

žiadosti

uveďte percentuálnu sadzbu

Neuplatňuje sa
Bola podaná žiadosť o
Freiverkehr
(

o

výhľadom

(Výkonnosť
Výkonnosť

nemusí byť
Geregelter

ich
Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
na švajčiarskej burze SIX Swiss

V prípade všetkých Dlhopisov okrem Altiplano Notes
Outperformance Notes, uveďte:
ovplyvňuje

hodnota

v prípade Memory Express notes uveďte:
úrokov, tak ako je ďalej špecifikované v bode C.10 a
odkupnej hodnoty (ako je špecifikované nižšie) a
pokiaľ cenné papiere toho tiež hodnota Dlhopisov je viazaná na výkonnosť
koša Akcií koša Indexov

XYHWH
Výplata úrokov tak, ako je ďalej špecifikované v
dôsledku toho tiež hodnota Dlho
výkonnosť podkladového
koša Akcií koša Indexov
V prípade Reverse Convertible Protect Notes, uveďte:
Emitent umorí každý Dlhopis nasledovne:
uveďte Odkupnú sadzbu percent. Istiny za
hopis k Dátumu splatnosti,
nižšia ako uveďte percentuálnu sadzbu
percent. až do uveďte percentuálnu sadzbu percent
Realizačnej ceny („
kedykoľvek (priebežné
sledovanie) počas Obdobia pozorovania, alebo
ena Akcie bola [rovná alebo] nižšia ako Bariéra
kedykoľvek
(priebežné
sledovanie) počas
Obdobia
pozorovania, avšak cena pri uzavretí Akcie k
ocenenia je rovná alebo vyššia ako Realizačná cena, alebo
[Y SUtSDGHH V~ $NFLH GHQRPLQRYDQpY
QH’OKRSLV\XYHWH
v prípade zlomku Akcie úhradou hotovostnej čiastky

>Y SUtSDGH H GRUXLWHQp $NFLH EXG~ XUHQp N
6WULNH)L[LQJ’DWHQRQ4XDQWRXYHWH
˜)L[iFLDPHQ\‡
znamená výmenný kurz meny na prepočet meny Akcie na
dátumu Strike Fixing Date podľa určenia
zo strany Agenta pre výpočet. Y SUtSDGH H GRUXLWHQp
$NFLHEXG~XUHQpN
4XDQWRXYHWH
˜)L[iFLD PHQ\‡ znamená výmenný kurz meny na prepočet
Dátumu ocenenia podľa
určenia zo strany Agenta pre výpočet.
Realizač
cena budú určené v Podmienkach pre Dlhopisy tak, ako je
Konečných podmienkach pre Dlhopisy

Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok.

Reverse Convertible Classic Notes XYHWH
Emitent umorí každý Dlhopis nasledovne:
uveďte Odkupnú sadzbu percent Čiastky
Dátumu ocenenia rovná alebo vyššia než
Realizačná cena alebo
Y SUtSDGHH V~ $NFLH GHQRPLQRYDQpY
QH’OKRSLV\XYHWH
v prípade zlomku Akcie úhradou hotovostnej čiastky

Y SUtSDGH H GRUXLWHQp $NFLH EXG~ XUHQp N
6WULNH)L[LQJ’DWHQRQ4XDQWRXYHWH
˜ )L[iFLDPHQ\‡
znamená výmenný kurz meny na prepočet meny Akcie na
dátumu Strike Fixing Date podľa určenia
zo strany Agenta pre výpočet. [Y SUtSDGH H GRUXLWHQp
$NFLHEXG~XUHQpN
4XDQWRXYHWH
˜)L[iFLD PHQ\‡
výmenný kurz meny na prepočet
Dátumu ocenenia podľa
určenia zo strany Agenta pre výpočet.
v prípade dodatočnej výplaty podielov, uveďte:
uveďte
výšku vyplácaného podielu v percentách percent
Čiastky istiny za Dlhopis k
Dátumu ocenenia rovná alebo vyššia než
uveďte percentuálnu hodnotu bariéry pre výplatu
podielu na zisku percent. Realizačnej ceny.
Realizačná cena

átum Strike Fixing Date budú určené
Konečných

v prípade Reverse Convertible Protect Pro Notes,
uveďte:
Emitent umorí každý Dlhopis nasledovne:
uveďte Odkupnú sadzbu percent Čiastky
Dátumu ocenenia rovná alebo vyššia než uveďte
percentuálnu hodnotu percent až uveďte percentuálnu
hodnotu percent
Realizačnej ceny, alebo
Y SUtSDGHH V~ $NFLH GHQRPLQRYDQpY
QH’OKRSLV\XYHWH

Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok

v prípade zlomku Akcie úhradou hotovostnej čiastky

Y SUtSDGH H GRUXLWHQp $NFLH EXG~ XUHQp N
6WULNH)L[LQJ’DWHQRQ4XDQWRXYHWH
˜)L[iFLDPHQ\‡
znamená výmenný kurz meny na prepočet meny Akcie na
dátumu Strike Fixing Date podľa určenia
očet. Y SUtSDGH H GRUXLWHQp
$NFLHEXG~XUHQpN
4XDQWRXYHWH
˜)L[iFLD PHQ\‡ znamená výmenný kurz meny na prepočet
Dátumu ocenenia podľa
určenia zo strany Agenta pre výpočet.
Realizačná cena

Strike Fixing Date budú určené
Konečných

v prípade Protect Index Notes a Protect Share Notes
(priebežné pozorovanie) uveďte
Emitent umorí každý Dlhopis nasledovne:
XYHWH 0D[LPiOQX 2GNXSQ~ FHQX percent
Čiastky istiny za Dlhopis k Dátumu splatnosti, ak úroveň
nebola nikdy (priebežné
pozorovanie) počas Obdobia pozorovania [rovná ani] nižšia
uveďte percentuálnu hodnotu percent až uveďte
percentuálnu hodnotu percent
Realizačnej ceny
(„
súčinu (i) Čiastky istiny za Dlhopis a (ii) výkonnosti
počas doby platnosti
lhopisov, maximálne však uveďte maximálnu Odkupnú
cenu percent. Čiastky istiny za Dlhopis ("
Realizačná cena budú určené v
Konečných
v prípade dlhopisov typu Protect Index Notes a Protect
Share Notes (zisťovanie na konci obdobia) uveďte
Emitent umorí každý Dlhopis nasledovne:
uveďte Maximálnu odkupnú cenu
Čiastky istiny za Dlhopis k
vyššia ako uveďte percentuálnu hodnotu percent

až

Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok

ktorého výkonnosť je najnižšia v
[
[
je rovná alebo vyššia ako v prípade
Express Notes a Memory Express Notes a Coupon
Express Notes uveďte: uveďte percentuálnu sadzbu
percent. až uveďte percentuálnu sadzbu percent.
Realizačnej ceny V prípade Step Down Express Notes
uveďte: vo vzťahu k prvému Dňu ocenenia uveďte
percentuálnu sadzbu percent. („
Realizačnej ceny, pričom Bariérová sadzba sa zníži o
uveďte počet percentuálnych bodov
bodov ku každému následnému Dňu ocenenia
Dňu ocenenia, ktorý nie je posledným Dňom oceneni
Emitent splatí každý Dlhopis vyplatením Predčasnej
Dátumu predčasného splatenia, ktorý
nasleduje bezprostredne po príslušnom Dni ocenenia
„3UHGDVQiRGNXSQiKRGQRWD‡
V prípade Memory Express Notes and Coupon Express
Notes uveďte:
percent. Čiastky istiny.
V prípade Express Notes a Step Down Express Notes
uveďte: sa rovná súčinu (i) Čiastky istiny za Dlhopis a (ii)
súčtu (x) súčinu >XYHWH SHUFHQWXiOQX KRGQRWX@
percent.
počtu Dní ocenenia pred príslušným Dátumom
časného splatenia
(vrátane Dňa ocenenia, ktorý
bezprostredne predchádza Dátumu predčasného splatenia)
percent.
.RQHQpXPRUHQLH
Ak nenastalo predčasné splatenie a
v prípade Express Notes a Step Down Express Notes
uveďte:
[
ktorého výkonnosť je najnižšia v
[
[
poslednému Dňu ocenenia je rovná
alebo vyššia ako uveďte percentuálnu hodnotu percent.
až >XYHWHSHUFHQWXiOQXKRGQRWX@
alizačnej
ceny, Emitent splatí každý Dlhopis k Dátumu splatnosti v
sume, ktorá sa rovná súčinu (i) Čiastky istiny za Dlhopis a (ii)
súčtu (x) súčinu uveďte percentuálnu hodnotu percent.
počtu všetkých Dní ocenenia a (y) 100 percent.
v prípade Memory Express Notes a Coupon Express
Notes uveďte:
[

Konečná
percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa
vložte dátum stanovenia
súlade s § 11 Všeobecných podmienok
čná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok

ktorého výkonnosť je najnižšia v
[
[
poslednému Dňu ocenenia je vyššia
XYHWH SHUFHQWXiOQX
percent. až
>XYHWH SHUFHQWXiOQX KRGQRWX@
percent
Realizačnej
sumy, Emitent každý Dlhopis splatí k
percent. Čiastky istiny za Dlhopis alebo
(ii) inak bude každý Dlhopis splatený Emitentom ak
referenčným aktívom je Akcia alebo Kôš Akcií
a v prípade
fyzického
vyrovnania
uveďte:
Dodateľných
Dodateľnej Akcie úhradou hotovostnej čiastky rovnajúcej
v
prípade, ak je Referenčným aktívom Index alebo Akcia
a v prípade hotovostného vyrovnania uveďte
sume, ktorá sa rovná súčinu (x) Čiastky istiny za
V
prípade, že je Referenčným aktívom Kôš Indexov alebo
Kôš Akcií a v prípade hotovostného vyrovnania uveďte:
sume, ktorá sa rovná súčinu (x)
Čiastky istiny za Dlhopis a (y) výkonnosti
ť je najnižšia v
[
[
Uveďte, a je Referenčným aktívom Kôš Akcií
a v prípade fyzického vyrovnania: ˜’RGDWHQp $NFLH‡
najnižšou výkonnosťou v
Realizačná cena a Dátumy predčasného
určené v Podmienkach pre Dlhopisy tak, ako je uvedené
Konečných podmienkach pre Dlhopisy
V prípade Altiplano Notes uveďte
Odkupná cena Dlhopisov nie je viazaná na výkonnosť
koša Akcií koša Indexov
vložte odkupnú sadzbu percent. Čiastky istiny
v prípade Range Accrual Notes uveďte:
sume, ktorá sa bude rovnať súčtu
vložte odkupnú sadzbu percent. Čiastky istiny za
Dlhopis a (ii) súčinu (x) Čiastk
˜%RQXVRYi~URNRYiVDG]EDsa rovná súčtu
(i) „9iHQHM ]iNODGQHM ~URNRYHM VDG]E\
súčinu (a) uveďte Základnú úrokovú sadzbu1 percent.
(b) podielu (x) počtu Dní ocenenia za Obdobie po
kedy bola cena pri uzavretí všetkých podkladových

Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok

rovná alebo vyššia ako príslušná Realizačná
cena príslušnej
(y) celkového

počtu

Dní

ocenenia

počas

Obdobia

(ii) „9iHQHM
súčinu (a) uveďte Základnú úrokovú sadzbu2 percent.
(b) podielu (x) počtu Dní ocenenia, kedy bola cena pri
uzavretí všetkých podkladových
vyššia ako uveďte percentuálnu hodnotu percent.
Realizačnej ceny („%DULpUD‡ príslušnej
cena pri uzavretí aspoň
bola nižšia ako jej/jeho Realizačná cena a (y) celkového
počtu Dní ocenenia počas Ob
Realizačná cena budú určené v
Konečných

v prípade Worst-of Index Notes a Worst-of Share Notes
(priebežné pozorovanie) a Worst-of Index Notes a Worstof Share Notes (zisťovanie na konci obdobia) uveďte:
Každý Dlhopis bude splatený nasledovne:
uveďte Maximálnu odkupnú cenu percent.
Čiastky istiny za Dlhopis k
v prípade
Worst-of Index Notes a Worst-of Share Notes (priebežné
pozorovanie) vložte: žiadna cena pri uzavretí
nižšia ako
uveďte percentuálnu hodnotu percent. až >XYHWH
percent.
príslušnej Realizačnej
ceny
(príslušná
„
počas Obdobia pozorovania
v prípade Worst-of Share Notes (priebežné pozorovanie)
s fyzickým vyrovnaním uveďte:
podkladovej Akcie bola kedykoľvek počas Obdobia
a rovná alebo nižšia ako je príslušná Bariéra,
avšak cena pri uzavretí Príslušnej akcie (ako je definované
nižšie) ku Dňu ocenenia je rovná alebo vyššia ako príslušná
Realizačná cena v prípade Worst-of Index Notes a
Worst-of Share Notes (zisťovanie na konci obdobia),
uveďte:
cena
pri
uzavretí
žiadnej
nižšia
uveďte percentuálnu hodnotu percent. až >XYHWH
percent.
príslušnej Realizačnej
ceny (príslušná „%DULpUD‡

Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok
Konečná percentuálna sadzba bude určená Emitentom dňa vložte
dátum stanovenia
11 Všeobecných podmienok

v prípade Worst-of Index Notes a Worst-of Share Notes
s hotovostným vyrovnaním uveďte:
súčinu (i) Čiastky istiny za Dlhopis a (ii) výkonnosti
, ktorá je najnižšia
počas doby
platnosti Dlhopisov, maximálne však uveďte maximálnu
Odkupnú cenu percent. Čiastky istiny za Dlhopis
(„Maximálna odkupná cena"
v prípade Worst-of Share Notes s fyzickým vyrovnaním
uveďte:
Akcií, ktorých výkonnosť je v porovnaní s ostatnými Akciami
počas doby platnosti Dlhopisov najnižšia („
čiastky

rovnajúcej

sa

hodnote

predmetného

zlomku

V prípade Worst-of Index Notes a Worst-of Share Notes
(priebežné sledovanie) uveďte:
Realizačná cena bude určená v Podmienkach pre Dlhopisy
Konečných podmienkach pre
V prípade Outperformance Notes, uveďte:
Odkupná cena Dlhopisov nie je viazaná na výkonnosť
koša Akcií koša Indexov
vložte
odkupnú sadzbu
Čiastky istiny za Dlhopis.
skončenia
uveďte relevantný
Dátum splatnosti
–

V prípade Express Notes, Step Down Express Notes,
Memory Express Notes a Coupon Express Notes,
alebo
konečný uveďte:
referenčný dátum
’iWXP\SUHGDVQpKRVSODWHQLD
Dátumy predčasného splatenia nastanú
v prípade
štvrťročného oceňovania uveďte štvrťročne
prípade
polročného oceňovania uveďte: polročne v prípade
ročného oceňovania uveďte: ročne
každom prípade k
uveďte Dátum predčasného splatenia každého roka
začína>YORWHSUYŒGiWXP3UHGDVQpKRVSODWHQLD@
ktorý končí >YORWH SRVOHGQŒ GiWXP 3UHGDVQpKR
úprav podľa Podmienok
latňuje sa. Dlhopisy nemusia byť uplatnené ich
majiteľmi.
’iWXP>\@RFHQHQLD.RQHQŒUHIHUHQQŒGiWXP
Neuplatňuje sa.
>XYHWHSUtVOXªQ>Œ@>p@’iWXP>\@RFHQHQLD@
v prípade
Memory Express Notes a Coupon Express Notes
uveďte
uveďte

Posledný Dátum ocenenia .
určené v
Konečných podmienkach pre Dlhopisy.
Všetky platby Y SUtSDGH I\]LFNpKR GRGDQLD XYHWH
:
Zúčtovacieho systému za účelom prevodu v
depozitárnych bánk majiteľov Dlhopisov.

Realizačná cena alebo
konečná
referenčná

Neuplatňuje sa

príslušne

’UXK>$NFLD@>,QGH[@>.{ª@
kde

možno

nájsť

●

●
akýkoľvek

●

vypočítavať
zverejňovať

●

●

●

●

●

●

●

●

●

podkladovom Koši Akcií podkladovom Koši Indexov
možno získať na vyššie

1DMG{OHLWHMªLHLQIRUPiFLHRK
ODYQŒFKUL]LNiFKªSHFLILFNŒFKSUH(PLWHQWD
REFKRGQRXLQQRV"RXVNXSLQ\(UVWH*URXS
Zložité makroekonomické podmienky a podmienky na finančných
trhoch môžu mať závažný negatívny dopad na obchodnú činnosť
nančnú situáciu, výsledky činnosti a
naďalej môže byť ovplyvňovaná európskou
možno bude nútená zaúčtovať
opravné položky vo vzťahu k úverovej angažovanosti voči ni
budúcnosti môže naďalej
zaznamenávať zhoršenie kvality úverov, najmä v dôsledku finančných
Skupina Erste Group je vystavená výraznému riziku protistrany, pričom
ie si záväzkov protistrán môže viesť k stratám prevyšujúcim
Môže sa ukázať, že hedgingové stratégie skupiny Erste Group sú
neúčinné.
komerčné a rezidenčné hypotek
volatilita trhu môžu negatívne ovplyvniť hodnotu
aktív skupiny Erste Group, znížiť jej ziskovosť a skomplikovať odhad
reálnej hodnoty určitých jej aktív.
Skupina Erste Group je vystavená riziku zhoršenej likvidity.
é agentúry môžu pozastaviť, znížiť alebo odobrať rating Erste
ktorej skupina Erste Group pôsobí, pričom takéto
opatrenie môže mať negatívny dopad na podmienky refinancovani

Nové regulačné, resp. vládne požiadavky a
dostatočnej kapitalizácie a

Group vystaviť zvýšeným požiadavkám na kapitál, resp. zvýšeným
štandardom kapitálu, v dôsledku čoho by skupina musela v budúcnosti
získať dodatočný kapitál alebo likviditu.
daňovom rámci, osobitne vo vzťahu k
finančných transakcií.
tent možno nebude schopný splniť minimálne požiadavky týkajúce
Emitent je povinný odvádzať príspevky do Jednotného rezolučného
ex-ante
čo má za
následok ďalšie finančné zaťaženie Emitenta a tak negatívne
ovplyvňuje finančnú situáciu Emitenta a výsledky jeho obchodnej
činnosti, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky
budúcnosti je možné, že Emitent bude povinný ukončiť
obchodovanie na vlastný účet a/alebo odčleniť určité obchodné činnosti
od svojich hlavných bankových činností
Erste Group nemusia zabrániť neidentifikovaným, resp. neočakávaným
Obchodná činnosť skupiny Erste Gro
Akékoľvek

zlyhanie,

prerušenie

alebo narušenie informačných
akékoľvek zanedbanie aktualizácie

týchto systémov môže viesť k
Skupina Erste Group môže mať ťažko
alebo udržaní si kvalifikovaných pracovníkov.
Od Erste Group Bank sa môže vyžadovať poskytnutie finančnej
ťažkostiach v rámci združenia Haftungsverbund,
čo by mohlo viesť k vysokým nákladom
Zmeny úrokových sadzieb ovplyvňuje mnoho faktorov mimo kontroly
tieto zmeny môžu mať významné negatívne
dopady na jej finančné výsledky, vrátane čistých úrokových výnosov.
Vzhľadom na to, že veľká časť akt
sú členmi Eurozóny, je skupina Erste Group vystavená kurzovým
môže byť nižší alebo
Zmena štandardov ECB pre zabezpečenie úverov by mohla mať

Skupina Erste Group pôsobí na vysoko konkurenčných trhoch
konkuruje
veľkým
medzinárodným
finančným
inštitúciám

Významný akcionár Erste Group Bank môže byť schopný ovládať
Dodržiavanie predpisov upravujúcich boj proti praniu špinavých peňazí,
boj proti financovaniu terorizmu si vyžaduje
ich nedodržanie môže mať závažné
Zmeny zákonov na ochranu spotrebiteľa uplatňovanie, resp. výklad
týchto zákonov môžu obmedzovať poplatky a
že účtovať za určité bankové transakcie,
pričom je možné, že spotrebitelia si budú môcť nárokovať aj vrátenie
, ktoré už v
Integrácia potenciálnych budúcich akvizícií môže predstavovať ďalšie

Eurozóny by mohol mať
nepredvídateľné dôsledky na finančný systém a na širšiu ekonomiku,
pričom potenciálne by mohol viesť k
činnosti, k odpisom hodnoty majetku a stratám naprieč celou
obchodnou činnosťou skupiny Erste Group.
trhoch („emerging
markets“), ktoré môžu podliehať rapídnym hospodárskym alebo
ie môžu mať negatívny dopad na jej finančnú
výkonnosť a
Nemusí prísť k uvoľneniu účelovo viazaných prostriedkov z
alebo EÚ a/alebo medzinárodné úverové inštitúcie nemusia schváliť
ďalšie programy pomoci.
obchodnú činnosť skupiny Erste Group alebo
bankové inštitúcie
vo všeobecnosti mohla viesť k nečakane
vysokým úrovniam výberov vkladov klientov, čo by mohlo mať závažný
, na jej finančn
likviditou, ktoré zažívajú niektoré krajiny strednej
východnej Európy môžu mať negatívny dopad na širší región strednej
mohli by negatívne ovplyvniť výsledky obchodnej
činnosti skupiny Erste Group a jej finančnú
krajinách, kde skupina Erste Group pôsobí, môžu na finančné
hospodárske
krízy
reagovať
zvýšeným
protekcionizmom,
znárodňovaním, resp. podobnými opatreniami.
Skupina Erste Group môže byť negatívne ovplyvnená pomalším rastom
ktorom pôsobí, ako aj pomalším
rozširovaním Eurozóny a EÚ.

východnej Európy nie sú ešte úplne rozvinu
veriteľov v rôznych krajinách strednej a východnej Európy môžu
obmedzovať schopnosť skupiny Erste Group vymôcť úhrady
môže vyžadovať, aby sa podieľala na
vládnych programoch podpory úverových inštitúcií, resp. aby ich
rozpočtu,

OHLWHMªLHLQIRUPiFLHRKODYQŒFKUL]LNiFKªSHFLILFNŒFKSUHFHQQpSDSLHUH
832=251(1,(1$5,=,.2,QYHVWRULE\VLPDOLE\"YHGRPtWRKRHY
RG SUtSDGX P{X VWUDWL" KRGQRWX FHOHM VYRMHM LQYHVWtFLH DOHER MHM DV"
=RGSRYHGQRV"NDGpKRLQYHVWRUDMH
YªDNREPHG]HQiGRYŒªN\MHKRLQYHVWtFLH

>5L]LNRYp IDNWRU\ WŒNDM~FH VD ,QGH[X DOHER .RªD ,QGH[RY DNR
UHIHUHQQpKRDNWtYD
 Faktory, ktoré majú negatívny vplyv na Výkonnosť Indexu môžu tiež
ovplyvniť
v prípade Dlhopisov
iných než Altiplano Notes, Range Accrual Notes, Garant Index
Notesa Outperformance Notes, uveďte: čo by mohlo viesť k
alebo jeho časti

nezohľadňuje dividendy

ý index, výkonnosť
iné výplaty, keďže tieto sa nepremietajú do

 Emitent nemá vplyv na existenciu, zloženie a výpočet Indexu.


dôsledku určitých udalostí týkajúcich sa Indexu môže dôjsť k
predčasnému splateniu Dlhopisov.

 Sponzor Indexu nevykonáva žiadnu aktivitu, ktorá ovplyvňuje hodnotu
nevydáva investičné odporúčania ohľadne Indexu.
 Ak sú jedna alebo viaceré zložky Indexu
trhy, majiteľ cenných papierov musí
počítať s
ekonomickou neistotou, ktorá môže
výrazne ovplyvniť vývoj ceny Dlhopisov.


Majitelia cenných papierov nemajú žiadne práva na zložky Indexu, ktoré
LNRYp IDNWRU\ WŒNDM~FH VD DNFLt DOHER .RªD DNFLt DNR UHIHUHQQpKR

 Faktory, ktoré majú negatívny vplyv na výkonnosť akcií môžu tiež
ovplyvniť
v prípade Dlhopisov
iných než Altiplano Notes, Range Accrual Notes, Garant Share

Notesa Outperformance Notes, uveďte čo by mohlo viesť k
alebo jeho časti
 Pri Dlhopisoch viazaných na akcie sa nezohľadňujú dividendy a
 Majitelia cenných papierov si nemôžu uplatňovať žiadne nároky voči




dôsledku určitých udalostí týkajúcich sa akcie môže dôjsť k
predčasnému splateniu Dlhopisov.
V prípade Reverse Convertible Protect Notes, Reverse Convertible
Classic Notes a Reverse Convertible Protect Pro Notes, ako aj
v prípade Express Notes, Step-Down Express Notes, Memory
Express Notes a Coupon Express Notes viazaných na akciu, ako aj
v prípade Worst-of Share Notes s fyzickým vyrovnaním uveďte:
investori môžu obdržať dodávku podkladových akcií a

Emitent sa môže angažovať v aktivitách, ktoré by mohli zahŕňať určité
môžu ovplyvniť

 Emisný kurz Dlhopisov môže zahŕňať maržu pripočítanú k matematickej


Keďže Emitent bude pri stanovovaní ceny cenných papierov na
sekundárnom trhu taktiež zohľadňovať najmä upisovací poplatok (ážio)
poplatky, ktoré sa pripočítajú k
Dlhopisov, ceny, ktoré ponúka Emitent sa môžu výrazne líšiť od reálnej
OKRSLVPLYªHREHFQH



prípade umorenia akýchkoľvek Dlhopisov pred ich splatnosťou môže
byť Majiteľ týchto Dlhopisov vystavený rizikám, že Dlhopisy budú
, a riziku, že prostriedky získané
e investovať iba do
dlhopisov s nižším výnosom (riziko predčasného splatenia).

 Keďže vo Všeobecných
uznesenia Majiteľov, určité práva Majiteľa môžu byť zmenené alebo
obmedzené alebo dokonca zrušené uzneseniami, čo by mohlo mať
negatívny vplyv na Majiteľa.
 Keďže vo Všeobecných podmienkach pre Dlhopisy
vymenovanie Spoločného zástupcu, môže byť Majiteľ pozbavený svojho
individuálneho práva uplatňovania a vymáhania svojich práv podľa
lhopisy voči Emitentovi
 Rakúsky súd môže vo vzťahu k Dlhopisom vymenovať správcu (Kurator

ktorého úlohou je uplatňovať práva a zastupovať záujmy Majiteľov v ich
mene, pričom v tomto prípade môže byť schopnosť Majiteľov
individuálne uplatňovať svoje prá
 Úverové ratingy Dlhopisov nemusia adekvátne odzrkadľovať všetky riziká
investície do predmetných Dlhopisov a môžu byť pozastavené, znížené
alebo odňaté, čo by mohlo mať negatívny vplyv na trhovú


Dlhopisy sa riadia rakúskym právnym poriadkom, pričom zmeny
príslušných zákonov, predpisov, resp. regulačných politík môžu mať
nepriaznivý vplyv na Emitenta, Dlhopisy a Majiteľov.



V prípade, ak nastane určitá spúšťacia udalosť, môže dôjsť k
lhopisov alebo ich premene na vlastné imanie, čo môže mať za
následok, že Majitelia stratia časť svojej investície alebo celú svoju



Emitent môže podliehať rozhodovacím právomociam, ktoré môžu mať aj



Emitent nepodlieha zákazu emitovania ďalších dlhových nástrojov alebo
prijímania ďalších záväzkov.



prípade platobnej neschopnosti Emitenta majú vklady vyšší ranking
než ich pohľadávky na základe Dlhopisov.
KRPYªHREHFQH

 Majitelia sú vystavení riziku, že Emitent nebude vôbec schopný alebo
bude schopný iba čiastočne vyplatiť úroky a/alebo Odkupnú cenu
 Majitelia na seba berú riziko, že úverové rozpätie Emitenta sa rozšíri,
dôsledku čoho klesne cena
 Majiteľ môže byť vystavený riziku, že v dôsledku budúceho znižovania
hodnoty peňažných prostriedkov (inflácia) môže byť reálny výnos
investície nižší.
 Neposkytuje sa žiadne uistenie, že sa vyvinie likvidný sekundárny trh pre
ak sa aj vyvinie, že zostane zachovaný. Na nelikvidnom
trhu sa Majiteľovi nemusí podariť predať svoje Dlhopisy za primerané
 Z uvedenej Celkovej čiastky istiny nemožno v prípade Dlhopisov typu „až
do hodnoty“ vyvodiť žiaden záver.


ko, že obchodovanie s
nástrojmi bude pozastavené, prerušené alebo ukončené, čo môže mať


ealizuje, ak Majiteľ predá Dlhopisy pred dátumom
konečnej splatnosti predmetných Dlhopisov.
 Riziká výmenného kurzu môžu nastať, ak sú finančné aktivity Majiteľa
mene, resp. menovej jednotke inej než Špecifikovaná

vykonávať výplaty istiny a
toho môžu vládne a finančné orgány nariadiť reguláciu výmenného
kurzu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na príslušný výmenný kurz.
 Ak je na financovanie akvizície Dlhopisov použitý úver, tento môže
výrazne zvýšiť výš

môžu mať výrazný dopad na potenciál ziskovosti Dlhopisov.
 Majitelia sa musia spoliehať na funkčnosť príslušného zúčtovacieho


ríslušný daňový režim sa môže zmeniť v
ech Majiteľov
mali dôkladne zvážiť daňový dopad investície do Dlhopisov



Právne aspekty investície môžu obmedzovať určité investície.
GDDPL ]UD]HQŒPL Y]P\VOH ]UiNRYHM GDQH 86$



indexov vlastného imania môžu podliehať zrážkovej dani USA podľa
článku 871(m) zákona USA o vnútroštátnych príjmoch (U.S. Internal
nebude vykonávať žiadne ďalšie
prospech Majiteľov Dlhopisov za účelom náhrady žiadnych daní
zmysle tejto zrážkovej dane USA.

Čistý príjem z emisie akýchkoľvek Dlhopisov použije Emitent
použitie výnosov, ak na účely svojho všeobecného financovania a
čo sú tiež dôvody pre predloženie ponuky.
a/alebo zabezpečenie
rčitými rizikami:
&HONRYiLDVWNDLVWLQ\
uveďte celkovú čiastku istiny Dlhopisov

uveďte Prvotný Emisný kurz Dlhopisov plus prípadný
emisný poplatok

XYHWH.RQNUpWQHPHQRYLWpKRGQRW\
9ŒªNDLDGRVWL
uveďte minimálnu/maximálnu výšku žiadosti

uveďte druh distribúcie Dlhopisov

Začiatok
uveďte (prípadný) začiatok
upisovanie Dlhopisov

a koniec

lehoty

na

uveďte
akékoľvek
upísanie
alebo
distribúciu
prostredníctvom sprostredkovateľov alebo distribútorov
,QpUHVSDOªLHSRGPLHQN\
uveďte iné, resp. ďalšie podmienky, ktorým ponuka
podlieha Neuplatňuje sa
Popis
akéhokoľvek
záujmu, ktorý môže
byť
podstatný pre

Neuplatňuje sa
Emitent môže vo vzťahu k
času na čas konať
iných funkciách, napríklad ako výpočtový agent, čo umožní
Emitentovi vypočítať hodnotu Podkladového nástroja alebo
akéhokoľvek iného referenčného aktíva alebo určiť zloženie
Podkladového nástroja, čo by mohlo spôsobiť konflikty
záujmov v prípade, ak je možné za súčasť Podkladového
nástroja vybrať cenné papiere alebo iné aktíva vydané
samotným Emitentom alebo spoločnosťou v
Emitent udržiavať obchodný vzťah
emitentom alebo dlžníkom z takýchto cenných papierov
Emitent sa môže z času na čas podieľať na transakciách
týkajúcich sa Podkladového nástroja na svoj vlastný účet
na účty nachádzajúce sa v jeho správe. Ta
môžu mať kladný alebo záporný vplyv na hodnotu
Podkladového
nástroja
alebo
akéhokoľvek
iného
referenčného aktíva a
Emitent môže vydať iné derivátové nástroje vo vzťahu
konkurenčných produktov na trh môže ovplyvniť
Emitent môže využiť všetky alebo časť príjmov z predaja
Dlhopisov na uzatvorenie zabezpečovacích (hedgingových)
transakcií, ktoré môžu ovplyvniť
ent môže získať neverejné informácie týkajúce sa
Podkladového nástroja, pričom Emitent sa nezaväzuje, že
takéto informácie poskytne ktorémukoľvek Majiteľovi .
Emitent môže tiež uverejniť štúdie týkajúce sa Podkladového
nástroja. Takéto činnosti by mohli predstavovať konflikty
mohli by ovplyvniť
Emitent a jeho konsolidované dcérske spoločnosti by mohli
zamestnávať ľudí so sekundárnym zamestnaním ako
napríklad výkonných riaditeľov riadiacich orgánov alebo
ých spoločností alebo v rámci skupiny
. Spoločnosti skupiny Erste Group alebo iné

takéto spoločnosti by mohli byť Podkladov
Uveďte popis akýchkoľvek ďalších takýchto záujmov
Očakávané
výdavky Neuplatňuje sa, keďže Emitent ani predkladateľ(ia) ponuky
účtované investorov nebudú investorovi účtovať žiadne takéto výdavky. uveďte
popis akýchkoľvek takýchto nákladov.
predkladateľom

