Befektetési termékek alaptájékoztatójának összefoglalása
Az Alaptájékoztató I. fejezetében található alábbi összefoglalóban az Alaptájékoztató szerint kibocsátható
Értékpapírokkal kapcsolatos lehetőségeket és hely kitöltőket szögletes zárójel vagy dőlt betűk jelölik. A konkrét
kibocsátásokra egyedi összefoglaló készül (a továbbiakban mint Kibocsátásspecifikus Összefoglaló) a
megfelelő lehetőségek és hely kitöltő kiválasztásával és/vagy kitöltésével, valamint a nem alkalmazandó
lehetőségek törlésével. A Kibocsátásspecifikus Összefoglaló mellékletként kerül csatolásra az ajánlat

végleges feltételeihez (a továbbiakban mint Végleges Feltételek).
I.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az összefoglalók az "Elemekként" ismert adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmazzák. Az Elemeket
az A–E pontok sorszámozva tartalmazzák (A.1. – E.7.).
A jelen Összefoglaló minden olyan Elemet tartalmaz, amelyet az ilyen típusú értékpapírok és Kibocsátó
esetén egy összefoglalónak tartalmaznia kell. Mivel egyes Elemekre nem szükséges kitérni, ezért az
Elemek sorszámozásában előfordulhatnak ugrások.
Az is előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy valamely Elemet az értékpapír és a Kibocsátó típusa miatt
szerepeltetni kell jelen Összefoglalóban az adott Elem vonatkozásában mégsem szolgáltathatók lényeges
adatok. Ebben az esetben a jelen Összefoglalóban az Elem rövid leírása és a "Nem alkalmazandó"
megjegyzés szerepel.
A. szakasz – Bevezetés és figyelmeztetések
A.1.

Figyelmeztetés

A jelen összefoglaló a 2017. szeptember 25. napján kelt [, a [● napon kelt
kiegészítéssel] [a ● napon kelt kiegészítésekkel] kiegészített és]
[továbbiakban kiegészített] Alaptájékoztató bevezetésének tekintendő (a
továbbiakban mint Alaptájékoztató vagy Tájékoztató).
Az értékpapírokba (a továbbiakban mint Értékpapírok) való befektetési
döntésnek a teljes Alaptájékoztató figyelembevételén kell alapulnia, beleérve
a hivatkozásként belefoglalt információkat, bármely kiegészítést, és az
Értékpapírok kibocsátásával kapcsolatban megjelentetett Végleges
Feltételeket is.
Amennyiben az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatos
követeléseket bíróságon kívánják érvényesíteni, a feleperes befektetőnek
adott esetben – az Európai Gazdasági Térség államai nemzeti
jogszabályainak megfelelően – viselnie kell az Alaptájékoztatónak a jogi
eljárás megkezdése előtti lefordíttatási költségét.
A Vontobel Financial Products GmbH (a továbbiakban mint Kibocsátó) és a
Bank Vontobel Europe AG (a továbbiakban [ajánlattevői minőségében] mint
Ajánlattevő [és garantőri minőségében mint Német Garantőr]) [és a
Vontobel Holding AG (a továbbiakban mint Svájci Garantőr)] felelősséget
vállaltak jelen összefoglalóért, beleértve bármilyen fordítását is.
[A Bank Vontobel Europe AG azonban csak a rá vonatkozó információk és a
német jog szerinti garancia tekintetében vállalt felelősséget.] [A Vontobel
Holding AG azonban csak a rá vonatkozó kapcsolatos információk és a svájci
jog szerinti garancia tekintetében vállalt felelősséget.]
A jelen összefoglalóért – beleértve annak fordítását is – felelősséget vállaló
személyek, vagy a kibocsátásért felelős személyek felelősségre vonhatók, de
csak abban az esetben, ha az összefoglaló az Alaptájékoztató többi részével
összeolvasva félrevezető, pontatlan vagy ellentmondó, vagy ha az
Alaptájékoztató többi részével összeolvasva nem adja meg az összes
szükséges lényeges információt.

A.2.

Hozzájárulás

a A Kibocsátó és az Ajánlattevő beleegyeznek az Alaptájékoztatónak az

Tájékoztató
használatához

Értékpapírok nyilvános ajánlattételének céljából való felhasználására
[Csehországban] [, ][ és ][Dániában][, ][ és ][Finnországban][, ][ és
][Franciaországban][, ][ és ][Magyarországon][, ][ és ][Olaszországban][, ][ és
][Hollandiában][, ][ és ][Norvégiában][ és ][Svédországban] (a továbbiakban
mint Nyilvános Ajánlattétel) (általános hozzájárulás). A Kibocsátó fenntartja
a jogot arra, hogy visszavonja az Alaptájékoztató használatába való
beleegyezését bizonyos forgalmazók és/vagy valamennyi pénzügyi közvetítő
tekintetében.

Pénzügyi közvetítők
általi viszonteladásra
vonatkozó ajánlattételi
határidő

Az Értékpapírok pénzügyi közvetítő általi későbbi viszonteladására vagy
végleges kihelyezésére az ajánlattételi időszak alatt van mód. Az
Ajánlattételi Időszak [a [illessze be a nyilvános ajánlattétel kezdő napját: ●]
napján kezdődő és az Értékpapírok lejáratával (lásd a C.15. szakaszt),
(vélhetően a [adja meg az Értékpapírok értékrendezési napját: ●] napján
[amennyiben az Értékpapírok lejárta a Tájékoztató érvényességi idejének
utolsó napja utáni napra esik, akkor tegye hozzá a következőt: vagy –
amennyiben a
https://certificates.vontobel.com
weboldal
<<Jogi
Dokumentumok>> címszava alatt az Alaptájékoztató érvényességi
időszakának utolsó napjáig nem került közzétételre az Alaptájékoztatót
követő alaptájékoztató, akkor – az Alaptájékoztató érvényességi időszakának
a németországi Értékpapír tájékoztatókról szóló törvény (németül:
Wertpapierprospektgesetz, a továbbiakban mint WpPG) 9. §-a szerinti
lejártával]) végződő időszakot] jelenti.

A hozzájárulás
feltételei

A Kibocsátónak és az Ajánlattevőnek a jelen hozzájárulása azon feltételek
függvénye, miszerint (i) a potenciális befektetők az Alaptájékoztatót és a
Végleges Feltételeket kizárólag a már közzétett valamennyi kiegészítéssel
együtt kapják meg, és (ii) az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek
felhasználásakor a pénzügyi közvetítő biztosítja az adott jogrendszer
valamennyi alkalmazandó jogszabályának és hatályos jogszabályi
követelményeinek a betartását.

Az ajánlat feltételeivel
kapcsolatos
tájékoztatást a
pénzügyi közvetítőnek
kell rendelkezésre
bocsátania

Amennyiben a pénzügyi közvetítő teszi meg az Értékpapírok
megvételére irányuló ajánlatot, akkor az ajánlat feltételeivel kapcsolatos
tájékoztatást az ajánlat megtételekor a megfelelő pénzügyi közvetítőnek
kell rendelkezésre bocsátania.

B. szakasz – A Kibocsátó és a Garantőr
B.1.

Jogi és
kereskedelmi név

A Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve: Vontobel Financial Products GmbH.

B.2.

Székhely, jogi
forma, irányadó jog
és a bejegyzés
helye szerinti állam

A Kibocsátó székhelye a németországi Frankfurt am Main-ban van. Üzleti címe:
Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Németország.

Az ismert trendek
bemutatása

A Kibocsátó gazdasági és üzleti tevékenysége különösen függ a gazdaság –
különösen a német és az európai gazdaság – fejlődésétől, valamint a
pénzpiacok általános állapotától. A Kibocsátó gazdasági és üzleti
tevékenységére emellett a politikai környezet is hatással van. Ezen túlmenően
az esetleges szabályozási változások is kedvezőtlenül befolyásolhatják a
keresletet vagy a Kibocsátó kiadásait.

B.4b.

A Kibocsátó korlátolt felelősségű társaság (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung), a német jog szerint Németországban lett bejegyezve, és a Frankfurt
am Main helység helyi bírósága (Amtsgericht) a cégjegyzékében HRB 58515
szám alatt tart nyilván.

B.5.

B.9.

B.10.

B.12.

A vállalatcsoport
felépítése és a
Kibocsátó pozíciója
a vállalatcsoportban

A Kibocsátónak nincsenek leányvállalatai. A Kibocsátóban fennálló valamennyi
részesedés a Vontobel Holding AG tulajdonában van, amely a Vontobel Csoport
(a továbbiakban mint Vontobel Csoport) anyavállalata.

Nyereségelőrejelzés vagy
becslés

– nem alkalmazandó –

A múltbeli pénzügyi
adatokra vonatkozó
könyvvizsgálói
jelentés
korlátozásai

– nem alkalmazandó –

Kiemelt korábbi
pénzügyi
információk

A Kibocsátónak a 2015. és 2016. üzleti évre vonatkozóan a német kereskedelmi
törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) és a korlátolt felelősségű társaságokról
szóló német törvény (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung) rendelkezései szerint készített, auditált pénzügyi jelentéseiből a
következő pénzügyi adatok emelhetők ki.

Az 1924-es alapítású és zürichi székhelyű Vontobel Csoport egy nemzetközi
szinten is aktív svájci magánbank. A Vontobel Csoport a svájci privát banki
hagyományokra építve nyújt világszerte pénzügyi szolgáltatásokat. A Vontobel
Csoport a következő területeken nyújtja szolgáltatásait: (i) privátbanki
szolgáltatások, (ii) vagyonkezelés és (iii) befektetési banki szolgáltatások.
A Kibocsátó nem bocsátott rendelkezésre nyereségre vonatkozó előrejelzést
vagy becslést.
Nincsenek ilyen korlátozások.

Mérleg
2015. december 31.
(euró)
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal
szemben (forgóeszközök)
Bankbetétek (forgóeszközök)
Kibocsátás miatti kötelezettségek
(kötelezettségek)
Tőketartalék (saját tőke)
Eszközök összesen

2016. december 31.
(euró)

1 169 626 706

1 351 901 297

2 149 684

2 634 324

1 169 260 532

1 351 709 919

2 000 000

2 000 000

1 187 984 764

1 368 192 787

Eredménykimutatás
2015. január 1-jétől
2015. december 31-ig
(euró)
A kibocsátási tevékenység realizált és
nem realizált eredménye
A fedezeti ügyletek realizált és nem
realizált eredménye
Egyéb működési ráfordítás
Évi nettó bevétel

2016. január 1-jétől
2016. december 31.
(euró)

100 767 626

66 703 677

-97 519 664

-62 150 137

2 489 626

3 451 117

148 186

331 782

A Kibocsátónak a német kereskedelmi törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) és a
korlátolt felelősségű társaságokról szóló német törvény (Gesetz betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung) rendelkezései szerint készített,
könyvvizsgálat alá nem vont, 2017. június 30-i és 2016. június 30-i közbenső
pénzügyi jelentéseiből a következő pénzügyi adatok emelhetők ki.
Mérleg

2016. december 31.
(euró)
Követelések kapcsolt
vállalkozásoktól
(forgóeszközök)
Bankbetétek (forgóeszközök)
Kibocsátási kötelezettségek
(kötelezettségek)
Tőketartalék (saját tőke)
Eszközök összesen

2017. június 30.
(euró)

1 351 901 297

1 545 988 854

2 634 324

2 578 528

1 351 709 919

1 545 988 854

2 000 000

2 000 000

1 368 192 787

1 561 842 821

2016. január 1-jétől
2016. június 30-ig
(euró)

2017. január 1-jétől
2017. június 30-ig
(euró)

105 917 216

-39 310 631

-103 808 711

41 986 796

1 643 928

2 146 209

67 430

144 996

Eredménykimutatás

A kibocsátási tevékenység
realizált és nem realizált
eredménye
A fedezeti ügyletek realizált
és nem realizált eredménye
Egyéb működési ráfordítás
Évi nettó bevétel

B.13.

B.14.

B.15.

Nyilatkozat a
Kibocsátó jövőbeli
kilátásairól

Az auditált éves pénzügyi jelentések határnapja (2016. december 31.) óta nem
állt be semmilyen jelentős hátrányos változás a Kibocsátó jövőbeli kilátásai
tekintetében.

Nyilatkozat a
Kibocsátó
pozíciójának
változásairól

– nem alkalmazandó –

A Kibocsátó
fizetőképességének
értékelése
szempontjából
lényeges hatású
közelmúltbeli
események
bemutatása.

– nem alkalmazandó –

A vállalatcsoport
felépítése és a
Kibocsátó pozíciója
a
vállalatcsoportban/

A szervezeti felépítés a B.5. szakaszban látható.

A Kibocsátó a
cégcsoport más
tagjaitól való
függése

– nem alkalmazandó –

A Kibocsátó
főtevékenységének
bemutatása

A Kibocsátó főtevékenysége az értékpapírok és származékos értékpapírok
kibocsátása, pénzügyi műveletek és a pénzügyi műveletekhez tartozó kiegészítő
műveletek végrehajtása. A Kibocsátó nem folytat a német banktörvény (Gesetz
über Kreditwesen) szerint engedélyköteles tevékenységeket. A Kibocsátó ezen

A könyvvizsgálat alá nem vont közbenső pénzügyi jelentések határnapja (2017.
június 30.) óta nem történt semmilyen jelentős változás a Kibocsátó pénzügyi
vagy kereskedési pozíciójában.
A közelmúltban nem voltak olyan események, amelyeknek lényeges hatása
lenne a Kibocsátó fizetőképességének értékelésére.

A Kibocsátónak nincsenek leányvállalatai. Mivel a Kibocsátóban fennálló
valamennyi részesedés a Vontobel Holding AG tulajdonában van – amely a
Vontobel Csoport anyavállalata –, a Kibocsátó mégiscsak függ a Vontobel
Holding AG-től.

túlmenően minden olyan gazdasági és üzleti tevékenységet is folytathat, amely
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a fő céljához, továbbá minden olyan
tevékenységet is folytathat, amely közvetlenül vagy közvetve a Kibocsátó fő
céljának előmozdítását szolgálja. A Kibocsátó ezenkívül leányvállalatokat vagy
fióktelepeket is létesíthet, szerezhet vagy idegeníthet el, vagy más
társaságokban érdekeltséget szerezhet Németországban vagy más országban.
B.16.

Részesedés a
A Kibocsátóban fennálló valamennyi részesedés a Vontobel Holding AG
Kibocsátóban és a
tulajdonában van, amely a Vontobel Csoport anyavállalata. A Kibocsátó és a
Kibocsátó irányítása Vontobel Holding AG között nincsen irányítási megállapodás vagy
eredményátruházásra vonatkozó megállapodás.
A Vontobel Holding AG részesedésével és irányításával kapcsolatban lásd a
B.19./B.16. szakaszt.

B.18.

A garancia
jellegének és
hatályának leírása

Az Alaptájékoztató szerint kibocsátott Értékpapírok feltételeinek (a továbbiakban
mint Feltételek) megfelelően fizetendő valamennyi összegnek a Kibocsátó általi
esedékességkor való megfizetésére a Garantőr kötelezettséget vállal (a
továbbiakban mint Garancia).
[A Bank Vontobel Europe AG által nyújtott garancia körébe tartozó
Értékpapírokkal kapcsolatban:
A megfelelő értékpapírbirtokosok (a továbbiakban mint Értékpapírbirtokosok)
első írásbeli felszólítására és arra vonatkozó írásbeli igazolásukra, hogy a
Kibocsátó nem fizetett meg esedékességkor az Értékpapírok szerinti valamely
összeget, a Garantőr megfizeti számukra a Garancia céljának teljesüléséhez
szükséges valamennyi összeget.
A Garancia célja, hogy biztosítsa, hogy az Értékpapírbirtokosok – minden
ténybeli vagy jogi körülmény között, valamint a Kibocsátó kötelezettségei
érvényességétől vagy érvényesíthetőségétől, vagy a Kibocsátó fizetési
kötelezettségei nemteljesítésére alapot adó bármely más októl függetlenül – az
Értékpapírok Feltételei szerint megkapják a lejárat napján fizetendő valamennyi
pénzösszeget.
A német polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch) 328. § (1) bekezdése
szerint a Garancia az Értékpapírtulajdonosok, mint harmadik fél
kedvezményezettek javára egy szerződést testesít meg. A Garancia formájára
és tartalmára, valamint az abból eredő jogokra és kötelezettségekre nézve
Németország joga az irányadó. A Garantőrrel folytatott és a Garancia szerint
létrejövő jogviszonyokból eredő minden peres eljárás vonatkozásában München
bíróságai rendelkeznek – nem kizárólagos – illetékességgel.]
[A Vontobel Holding AG által nyújtott garancia körébe tartozó Értékpapírok
tekintetében:
A Garancia a Garantőr független, nem biztosított és nem alárendelt
kötelezettségének felel meg.
Az adott értékpapírbirtokosok (a továbbiakban mint Értékpapírbirtokosok) első
felszólítására és arra vonatkozó írásbeli igazolásukra, hogy a Kibocsátó nem
fizetett meg esedékességkor az Értékpapírok szerinti valamely összeget, a
Garantőr egyből megfizeti számukra a Garancia céljának teljesüléséhez
szükséges valamennyi összeget.
A Garancia célja annak biztosítása, hogy – minden ténybeli vagy jogi körülmény
között és a Kibocsátó általi kifizetések elmulasztására alapot adó indoktól,
kifogástól vagy ellenvetéstől függetlenül, valamint a Kibocsátónak az
Értékpapírok szerinti kötelezettségei érvényességétől és érvényesíthetőségétől
függetlenül – az Értékpapírtulajdonosok a Feltételekben meghatározott módon

megkaphassák a lejárat napján fizetendő összegeket.
A Garancia a svájci jog szerinti független garanciának felel meg. A Garanciából
eredő minden jogra és kötelezettsége nézve minden tekintetben a svájci jog az
irányadó. A Garanciával kapcsolatos minden kereset és jogvita vonatkozásában
Zürich kanton bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. A bírói
illetékesség helye Zürich 1.]
[A Bank Vontobel Europe AG mint (Német) Garantőr) esetében a következő illesztendő be:
A Német Garantőr jogi és kereskedelmi neve: Bank Vontobel Europe AG.
B.19./ A Garantőr jogi és
kereskedelmi
neve
B.1.
A Garantőr
székhelye, jogi
formája, irányadó
jog és a bejegyzés
helye szerinti állam

A Német Garantőr székhelye a németországi Münchenben van. Üzleti címe:
Alter Hof 5, 80331 München, Németország.

B.19./
B.4b.

A Garantőrrel
kapcsolatos, ismert
trendek bemutatása

A Német Garantőr kilátásaira a Vontobel Csoportba tartozó társaságok
folyamatos üzleti működése, a környezet változásai (piacok, szabályozás),
valamint az új tevékenység (új termékek és szolgáltatások, új piacok)
elindításával általában összefüggő piaci, likviditási, hitelezési és működési
kockázatok, valamint a hírnévvesztési kockázatok vannak hatással. A
kamatokon,
hitelfelárakon,
árfolyamokon,
részvényárfolyamokon,
nyersanyagárakon és számos más piaci tényezőn és ezek ingadozásain
túlmenően, a jegybankok aktuális monetáris és kamatpolitikáját külön ki kell
emelni a meghatározó befolyásoló tényezők közül.

B.19./
B.5.

A vállalatcsoport
A Német Garantőr minden részvénye a csoport anyavállalata, a svájci Zürichben
felépítése és a
székhellyel rendelkező Vontobel Holding AG tulajdonában van. A Német
Garantőr pozíciója a Garantőrnek nincsenek leányvállalatai.
vállalatcsoportban

B.19./
B.9.

A Garantőr
nyereségelőrejezése vagy
becslése

– nem alkalmazandó –

B.19./
B.10.

A Garantőr múltbeli
pénzügyi adatokra
vonatkozó
könyvvizsgálói
jelentésének
korlátozásai

– nem alkalmazandó –

B.19./
B.2.

A Német Garantőr egy részvénytársaság (Aktiengesellschaft), amelyet a német
jog szerint Németországban létesítettek. A Német Garantőrt a müncheni helyi
bíróság (Amtsgericht) a cégjegyzékében HRB 133419 szám alatt tartja nyilván.

A Kibocsátó nem bocsátott rendelkezésre nyereségre vonatkozó előrejelzést
vagy becslést.

Nincsenek ilyen korlátozások.

B.19./
B.12.

A Garantőr kiemelt
korábbi pénzügyi
információi

A Garantőrnek a 2015. és 2016. üzleti évre vonatkozóan a német számviteli jog
korszerűsítéséről szóló törvény (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) által
meghatározott módon, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek (a
részvénytársaságokról szóló német törvény (Aktinegesetz); a német
kereskedelmi törvénykönyv (Handelsgesetzbuch); és a bankoknak és pénzügyi
szolgáltatóknak szóló német számviteli rendelet (Verordnung über die
Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, a
továbbiakban mint RechKredV)) megfelelően készített, auditált pénzügyi
jelentéseiből a következő pénzügyi adatok emelhetők ki. A RechKredV 1.
szakaszának megfelelően – a RechKredV 2. szakaszával együtt – a Bank az 1.
formanyomtatvány felhasználásával készítette a mérlegét és a 3.
formanyomtatvány felhasználásával (függőleges megjelenítéssel) az
eredménykimutatását – kiegészítő tételekkel.
2015. december 31.
(auditált)
(adatok ezer euróban)

Mérleg

2016. december 31.
(auditált)
(adatok ezer euróban)

Eszközök összesen

259 514

236 080

Saját tőke

75 996*

75 996

Bankok
felé
tartozások

fennálló

705

8

Ügyfelek
tartozások

fennálló

171 394

149 291

89 403

24 746

bankokkal

61 378

108 778

Követelések az ügyfelekkel
szemben

43 318

38 948

Hitelviszonyt
értékpapírok

55 568

55 399

76

39

Tárgyi eszközök

559

489

Előre fizetett költségek

276

147

8 936

7 534

felé

Készpénztartalék
Követelések
szemben

megtestesítő

Immateriális javak

Egyéb eszközök

* A 2015. évben kimutatott saját tőke a 2016. december 31-i fordulónapú mérlegben helyesbítésre került. A
2015. december 31-i fordulónapra készített mérlegben a saját tőke értéke 72 891 euró. Az euróban fennálló
különbözet az éves eredmény, amelyet a Garantőr felügyelőbizottsága akkor még nem hagyott jóvá.

Eredménykimutatás

Kamatjellegű bevételek
Kamatjellegű ráfordítások
Jutalékbevételek
Egyéb működési bevételek
Általános
és
ráfordítások

igazgatási

2015. üzleti év
(auditált)
(adatok ezer euróban)

2016. üzleti év
(auditált)
(adatok ezer euróban)

1 208

1 335

124

9

27 863

31 041

3 406

1 135

25 175

26 655

Nyilatkozat a
Garantőr kilátásairól

Az auditált legutolsó éves pénzügyi jelentés határnapja (2016. december 31.)
óta nem állt be semmilyen jelentős hátrányos változás a Német Garantőr
jövőbeli kilátásai tekintetében.

Nyilatkozat a
Garantőr
pozíciójának
változásairól

Az auditált éves pénzügyi jelentések határnapja (2016. december 31.) óta nem
történt semmilyen jelentős változás a Német Garantőr pénzügyi vagy
kereskedési pozíciójában.

B.19./
B.13.

A Német Garantőr
fizetőképességének
értékelése
szempontjából
lényeges hatású
közelmúltbeli
események
bemutatása.

– nem alkalmazandó –

B.19./
B.14.

A vállalatcsoport
A szervezeti felépítés a B.19./B.5. szakaszban látható.
felépítése és a
Garantőr pozíciója a
vállalatcsoportban

A közelmúltban nem voltak olyan események, amelyeknek lényeges hatása
lenne a Német Garantőr fizetőképességének értékelésére.

A Garantőr a
cégcsoport más
tagjaitól való
függése

A Német Garantőrnek nincsenek leányvállalatai. Mivel a Német Garantőrben
fennálló valamennyi részesedés a Vontobel Holding AG tulajdonában van –
amely a Vontobel Csoport anyavállalata –, a Német Garantőr mégiscsak függ a
Vontobel Holding AG-től.

B.19./
B.15.

A Garantőr
főtevékenységének
bemutatása

A 2010. május 2-i Alapító Okirat 2. cikke szerint a Garantőr tevékenysége banki
szolgáltatások nyújtása, amely magában foglalja a betétek elfogadását,
hitelezést, megbízásos brókeri szolgáltatásokat, letét kezelést, garancianyújtást,
csekkszámlaszolgáltatást és jegyzési garanciavállalást. Ezen túlmenően a
Garantőr tevékenységi körébe olyan szolgáltatások is beletartoznak, mint a
befektetési brókeri szolgáltatások, befektetési tanácsadás, értékpapírkihelyezés,
szerződésközvetítés, pénzügyi portfóliókezelés, saját részre végzett
kereskedés, nem-EGK letéti brókeri szolgáltatás, banki szolgáltatásokhoz
kötődő támogató szolgáltatások és minden olyan gazdasági és üzleti
tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve a Garantőr tevékenységét
támogatja.

B.19./
B.16.

Részesedés a
Garantőrben és a
Garantőr irányítása

A Német Garantőrben fennálló valamennyi részesedés a Vontobel Holding AG
tulajdonában van, amely a Vontobel Csoport anyavállalata.

]
[a Vontobel Holding AG mint (Svájci) Garantőr esetében a következő illesztendő be:
A Svájci Garantőr jogi és kereskedelmi neve: Bank Vontobel Holding AG.
B.19./ A Garantőr jogi és
kereskedelmi
neve
B.1.
B.19./
B.2.

B.19./

A Garantőr
székhelye, jogi
formája, irányadó
jog és a bejegyzés
helye szerinti állam

A Svájci Garantőr székhelye Zürichben van. Üzleti címe: Gotthardstrasse 43,
8002 Zürich, Svájc.

Az ismert trendek

A Vontobel Holding AG kilátásaira a Vontobel Csoportba tartozó társaságok

A Svájci Garantőr egy svájci jog szerinti részvénytársaság (Aktiengesellschaft),
amelyet a SIX Swiss Exchange AG tőzsdén jegyeznek és Svájcban létesítettek.
A Svájci Garantőr Zürich kanton cégjegyzékében CH-020.3.928.014-4
nyilvántartási számon szerepel.

B.4b.

bemutatása

folyamatos üzleti működése, a környezet változásai (piacok, szabályozás),
valamint az új tevékenység (új termékek és szolgáltatások, új piacok)
elindításával általában összefüggő piaci, likviditási, hitelezési és működési
kockázatok, valamint a hírnévvesztési kockázatok vannak hatással. A
kamatokon,
hitelfelárakon,
árfolyamokon,
részvényárfolyamokon,
nyersanyagárakon és számos más piaci tényezőn és ezek ingadozásain
túlmenően, a jegybankok aktuális monetáris és kamatpolitikáját külön ki kell
emelni a meghatározó befolyásoló tényezők közül.

B.19./
B.5.

A vállalatcsoport
felépítése és a
Garantőr pozíciója a
vállalatcsoportban
A Garantőr
nyereségelőrejezése vagy
becslése
A Garantőr múltbeli
pénzügyi adatokra
vonatkozó
könyvvizsgálói
jelentésének
korlátozásai
A Garantőr kiemelt
korábbi pénzügyi
információi

A Svájci Garantőr a Vontobel Csoport anyavállalata, amelyet bankok, tőkepiaci
társaságok és további svájci és külföldi társaságok alkotnak. A Svájci Garantőr
tulajdonában van a Kibocsátó valamennyi részesedése.

B.19./
B.9.
B.19./
B.10.

B.19./
B.12.

– nem alkalmazandó –
A Kibocsátó nem bocsátott rendelkezésre nyereségre vonatkozó előrejelzést
vagy becslést.
– nem alkalmazandó –
Nincsenek ilyen korlátozások.

A Svájci Garantőrnek a 2015. és 2016. üzleti évre vonatkozóan a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok (angolul: International Financial Reporting
Standards, a továbbiakban mint IFRS) szerint készített, auditált konszolidált
éves pénzügyi jelentéseiből a következő pénzügyi adatok emelhetők ki.
Eredménykimutatás
Összes üzemi bevétel
ebből...
...nettó kamatbevétel
...díj- és jutalék jellegű bevétel
…kereskedési bevétel
…egyéb bevétel
Üzemi ráfordítások
ebből...
...személyi jellegű ráfordítások
..általános ráfordítások
…értékcsökkenés
…értékhelyesbítések,
céltartalékok és veszteségek
A vállalatcsoport nettó eredménye

Mérleg
Eszközök összesen
Saját tőke
(kisebbségi részesedések nélkül)
Ügyfelekkel szembeni
kötelezettségek

BIS tőkearányok1)
(%)2)

CET 1 tőkearány
1. szintű tőkearány (%)3)

2015. december 31.
millió CHF
(auditált)

2016. december 31.
millió CHF
(auditált)

988,6

1 081,1

67,1
701,1
221,4
-1,0
764,7

67,7
648,7
250,0
114,7
759,8

528,4
167,1
66,1
3,1

484,8
189,7
62,3
23,0

180,1

264,4

2015. december 31.
millió CHF
(auditált)

2016. december 31.
millió CHF
(auditált)

17 604,8
1 425,2

19 393,9
1 514,1

8 775,8

9 058,5

2015. december 31.

2016. december 31.

17,9
17,9

19,0
19,0

Teljes tőkearány (%)

17,9

19,0

Kockázati arány4)

2015. december 31.

2016. december 31.

3,0

2,7

Átlagos kockázati érték (piaci
kockázat) (millió CHF)
1)

2)
3)

4)

A Bank of International Settlements (BIS, Nemzetközi Fizetések Bankja) a legrégibb
nemzetközi pénzügyi szervezet. A nemzetközi devizatartalékok egy része az ő
kezelésébe tartozik, ezért de facto a világ jegybankjainak bankjaként tekinthető. A BIS
központja Bázelben (Svájc) található. Ez a szervezet teszi közzé a tőkemegfelelős égi
követelményeket és a kapcsolódó sajáttőke-arányokat.
A Vontobel Csoport saját tőkéje jelenleg kizárólag 1. szintű alaptőkéből áll.
Az 1. szintű tőke eredeti saját tőkeként is ismert. Ez a bank tőkéjének egyik alkotóeleme,
és elsősorban a befizetett tőkéből (jegyzett tőkéből), eredménytartalékból (bevételi
tartalékok, kötelezettségekre képzett tartalékok, általános bankkockázatokra képzett
pénzeszközök) áll.
12 hónapos átlagos kockázati érték a Befektetési Banki üzleti egység pénzügyi termékek
divíziójában. A kockázati érték historikus szimulációja; 99%-os konfidenciaszint; 1 napos
tartási időtartam; 4 éves historikus megfigyelési időszak.

A Svájci Garantőrnek a 2017. június 30-i, könyvvizsgálat alá nem vont, a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban mint IFRS)
szerint készített konszolidált, közbenső pénzügyi információiból a következő
pénzügyi adatok emelhetők ki.
Eredménykimutatás

Összes üzemi bevétel
ebből...
...nettó kamatbevétel
...díj- és jutalék
jellegű bevétel
…kereskedési
bevétel
…egyéb bevétel
Üzemi ráfordítások
ebből...
...személyi jellegű
ráfordítások
..általános
ráfordítások
…értékcsökkenés
…értékhelyesbítések,
céltartalékok és
veszteségek
A vállalatcsoport nettó
eredménye
Mérleg
Eszközök összesen
Saját tőke
(kisebbségi
részesedések nélkül)
Ügyfelekkel szembeni
kötelezettségek

BIS tőkearányok1)
CET1 tőkearány (%)
CET1 tőke (millió CHF)

6. hónap vége
2017. június 30.
millió CHF
(könyvvizsgálat nélkül)
517,5

6. hónap vége
2016. június 30.
millió CHF
(könyvvizsgálat nélkül)
496,8

34,7

39,6

333,6

328,1

143,5

119,1

5,7

10,0
367,1

395,0

262,1

238,6

101,8

93,7

29,7

29,9

1,4

4,9

101,5

105,7

2017. június 30.
millió CHF
(könyvvizsgálat nélkül)
21 166,1
1 515,7

2016. december 31.
millió CHF
(auditált)
19 393,9
1 514,1

9 638,0

9 058,5

2017. június 30.
millió CHF
(könyvvizsgálat nélkül)
19,3

2016. június 30.
millió CHF
(könyvvizsgálat nélkül)

1 088,4

976,8

18,3

Kockázattal
teljes
(millió CHF)

súlyozott
pozíció

Kockázati arány 2)
Átlagos kockázatatott
érték (piaci kockázat)
(millió CHF)
1)
2)

5 636,0

5 348,0

2017. június 30.
2,5

2016. június 30.
2,8

A Vontobel saját tőkéje jelenleg kizárólag 1. szintű alaptőkéből áll. A számítások a
teljeskörűen alkalmazott Basel III. keretrendszeren alapulnak.
(6 hónapos) átlagos kockázati érték a Befektetési Banki üzleti egység pénzügyi
termékek divíziójában. A kockázati érték historikus szimulációja; 99%-os
konfidenciaszint; 1 napos tartási időtartam; 4 éves historikus megfigyelési időszak.

Nyilatkozat
a Az auditált legutolsó éves pénzügyi jelentés határnapja (2016. december 31.)
Garantőr kilátásairól óta nem állt be semmilyen jelentős hátrányos változás a Svájci Garantőr jövőbeli
kilátásai tekintetében.
Nyilatkozat
Garantőr
pozíciójának
változásairól

a – nem alkalmazandó –
A könyvvizsgálat alá nem vont időközi pénzügyi jelentések határnapja (2017.
június 30.) óta nem történt semmilyen jelentős változás a Svájci Garantőr
pénzügyi vagy kereskedési pozíciójában.

B.19./
B.13.

A Garantőr
fizetőképességének
értékelése
szempontjából
lényeges hatású
közelmúltbeli
események
bemutatása.

B.19./
B.14.

A vállalatcsoport
A Svájci Garantőr a Vontobel Csoport anyavállalata. A szervezeti felépítés
felépítése és a
további szempontjaival kapcsolatos információkért lásd a fenti B.19./B.5.
Garantőr pozíciója a szakaszt.
vállalatcsoportban

B.19./
B.15.

– nem alkalmazandó –
A közelmúltban nem voltak olyan események, amelyeknek lényeges hatása
lenne a Svájci Garantőr fizetőképességének értékelésére.

a Garantőr függése
a cégcsoport más
tagjaitól.

A Svájci Garantőr gazdasági és üzleti tevékenységére tehát különösen az általa
tulajdonolt (konszolidált) Vontobel-társaságok helyzete és tevékenysége van
hatással.

A Garantőr
főtevékenységének
bemutatása

A Társasági Szerződés 2. cikke szerint, a Vontobel Holding AG célja, hogy
Svájcban és külföldön mindenféle típusú társaságokba fektessen be. A Svájci
Garantőr tulajdon megszerzésére, megterhelésére és értékesítésére jogosult
Svájcban és külföldön. Ezen túlmenően jogosult bármilyen olyan üzlet
megkötésére, amely üzleti céljának megvalósulását szolgálja.
A Vontobel Csoport egy svájci privátbanki csoport, amely nemzetközi
tevékenységeit zürichi központjából irányítja. Privát és intézményi ügyfeleknek
és partnereknek nyújtott vagyonkezelésre szakosodott, tevékenységeit pedig
három üzleti egységben folytatja: privátbanki szolgáltatások, befektetési banki
szolgáltatások és vagyonkezelés.

B.19./
B.16.

Részesedés a
Garantőrben és a
Garantőr irányítása

A Vontobel Holding AG főbb részvényesei (Dr. Hans J. Vontobel örököseinek
közössége (Hans Dieter Vontobel, Regula Brunner-Vontobel, Kathrin KobelVontobel), Vontrust AG, a családba tartozó más részvénytulajdonosok, Vontobel
Foundation, Pellergrinus Holding AG, Vontobel Holding AG és vezető
tisztségviselői tagok) egy részvényesi szerződés részes felei. 2016. december
31-én a Vontobel Holding AG kibocsátott részvényeinek 45,8%-a a részvényesi

szerződés hatálya alá tartozott.
Dr. Hans J. Vontobel – aki 2016. január 3-án hunyt el – hagyatékának átírása
során a korábbi részvényesi szerződés szerinti részvényállomány átkerült egy
jogutód állományba, amely egy alapállományból és egy kiterjesztett állományból
áll, amely összesen a szavazatok 50,7%-át jelenti.

]
C. szakasz – Értékpapírok
C.1.

Az értékpapírok típusa
és osztálya,
értékpapírazonosító
számok

Az Értékpapírok átruházható [csak az Olasz Dematerializált Certifikátok
esetében: és a Borsa Italiana S.P.A. mindenkor érvényes szabályzata és
utasításai szerint [A] [és/vagy] [B] osztályba sorolt fedezettel rendelkező
származékos értékpapírok][Értékpapírok]. A pénzösszeg mértéke (lásd az
alábbi C.15. elemet) a [megfelelő] mögöttes teljesítmény függvénye (lásd az
alábbi C.15. és C.20. elemet).
Az Értékpapírok formája
[Német Globális Certifikát formátumú értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba
tartozó] Értékpapírok a német polgári törvénykönyv (Bürgerliches
Gesetzbuch, a továbbiakban mint BGB) 793. szakasza szerinti bemutatóra
szóló kötvénynek felelnek meg, amelyeket globális certifikát
(Sammelurkunde) igazol majd a német értékpapírletétről szóló törvény
(Depotgesetz) 9. szakasza szerint (a továbbiakban mint Globális Certifikát).
A Globális Certifikát a (alábbiakban meghatározott) Központi Értéktárnál
kerül letétbe. Értékpapírbizonylat nem kerül kiállításra.]
[Svájci Dematerializált Értékpapírok: A közvetített értékpapírokról szóló svájci
szövetségi törvény (Bundesgesetz über Bucheffekten, a továbbiakban mint
BEG) értelmében az [egyes Sorozatokba tartozó] Értékpapírok közvetített
értékpapíroknak felelnek meg (a továbbiakban mint Közvetített
Értékpapírok). A svájci polgári törvénykönyv (Zivilgesetzbuch) (kötelmekről
szóló törvény) 973. cikke c) pontja szerint kezdetben dematerializált
formában kerülnek kibocsátásra. A Kibocsátó a dematerializált értékpapírok
általa vezetett nyilvántartásában való rögzítéssel hozza létre a dematerializált
értékpapírokat. Ezen dematerializált értékpapírok ezután rögzítésre kerülnek
a Központi Értéktár fő nyilvántartásában is. A dematerializált értékpapíroknak
a Központi Értéktár fő nyilvántartásában való rögzítésével és egy vagy több
értékpapírszámlán való jóváírásával a BEG 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerint a Közvetített Értékpapírok létre jönnek.]
[Dán Dematerializált Értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba tartozó]
értékpapírok az értékpapírkereskedésről szóló, 2015. december 2-i 1530.
számú többször módosított összevont törvénynek (a továbbiakban mint
Értékpapírkereskedési Törvény) és az annak megfelelően kiadott
végrehajtási rendeleteknek, többek között a dematerializált értékpapíroknak a
központi értéktárban való nyilvántartásáról szóló 2013. június 26-i 819.
számú végrehajtási rendeletnek (Bekendtgørelse om registrering m.v. af
fondsaktiver i en værdipapircentral) (a továbbiakban mint Nyilvántartási
Rendelet) megfelelően fizikai formát nélkülöző, dematerializált könyvelési
tételként kerülnek kibocsátásra és csak a Központi Értéktár értékpapírok és
értékpapírügyletek nyilvántartására szolgáló rendszerében (a továbbiakban
mint Klíringrendszer) rögzített könyvelési tétellel tanúsíthatók. Az
Értékpapírok átruházása és a további nyilvántartásba vételi intézkedések az
Értékpapírkereskedelmi törvénynek, a Nyilvántartásba Vételről szóló
Rendeletnek, és a Központi Értéktárra vonatkozó és/vagy általa mindenkor
kiadott előírásoknak, szabályzatoknak és működési eljárásoknak
megfelelően történik. Az Értékpapírok kiállítása dematerializált könyvelési

tételként történik, és semmilyen globális bemutatóra szóló értékpapír vagy
értékpapírbizonylat nem kerül vonatkozásukban kiállításra. A Központi
Értéktár által kiállított és elszámolt Értékpapírok átruházható értékpapírok,
amelyek átruházhatósága nem tartozik semmilyen korlátozás alá Dániában.
A Kibocsátó jogosult a Központi Értéktártól az Értékpapírok nyilvántartásának
másolatát kérni.]
[Holland Dematerializált Értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba tartozó]
Értékpapírokat dematerializált könyvelési tételként a Nederlands Centraal
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., Herengracht 459-469, 1017 BS
Amsterdam, Hollandia (a továbbiakban mint Euroclear Nederland) veszi
nyilvántartásba. Egyik Értékpapírról sem készül értékpapírbizonylat. Az
Értékpapírok az értékpapírok zsiróelszámolásáról szóló holland törvény (Wet
giraal effectenverkeer, a továbbiakban mint Wge) és az Euroclear Nederland
által kiadott alkalmazandó szabályzat hatálya alá tartoznak. Az Értékpapírok
átadása (uitlevering) a Wge által biztosított korlátozott körülények esetén
lehetséges. Az Értékpapírtulajdonosok társtulajdonosi részesedést vagy
jogosultságot szereznek a Globális Értékpapír tekintetében, amelyek a Wge
és az Euroclear Nederland vonatkozásában alkalmazandó vagy általa kiadott
szabályzatok és előírások szerint ruházhatók át.]
[Névre Szóló Finn értékpapírok formájában kibocsátott értékpapírok: Az
[egyes Sorozatokba tartozó] Értékpapírok a könyvelési számlákról szóló finn
törvénynek (száma: 827/1991, a mindenkor módosított és/vagy újból életbe
léptetett formában) és a könyvelési rendszerről és klíringműveletekről szóló
finn törvénynek (száma: 348/2017, a mindenkor módosított és/vagy újból
életbe léptetett formában) – amely szerint nincsenek bizonylattal ellátott
értékpapírok – megfelelően dematerializált formában jelennek majd meg és
csak a Központi Értéktár rendszerében rögzített könyvelési tétellel
tanúsíthatók.
[Francia Dematerializált, Névre Szóló Értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba
tartozó] Értékpapírok dematerializált, névre szóló formában kerülnek
kibocsátásra (titres au porteur dématérialisés). Az Értékpapírok tulajdonjogát
a központi értéktárként eljáró Euroclear France S.A. – címe: 66 rue de la
Victoire 75009 Párizs, Franciaország – (a továbbiakban mint Euroclear
France) rendszerében rögzített könyvelési tételek (inscription en compte)
tanúsítják, ahol a megfelelő számlatulajdonosok számláira az
értékpapírtulajdonlásról szóló francia Code Monétaire et Financier
rendelkezései (jelenleg a francia Code Monétaire et Financier L. 211-3 és a
rákövetkező, valamint R. 211-1 és a rákövetkező rendelkezései) szerint
teljesítenek jóváírást. Az Értékpapírok tekintetében semmilyen fizikai okirat
(beleértve a francai Code Monétaire et Financier R 211-7. cikke szerinti
certificats répresentatifs-t is) nem kerül kibocsátásra. Az Értékpapírok
átruházását és más nyilvántartásukat érintő intézkedéseket a
Klíringrendszernek megfelelően kell végrehajtani.]
[Olasz Dematerializált Certifikátok: Az [egyes Sorozatokba tartozó]
Értékpapírok a pénzügyi szolgáltatásokról szóló olasz törvénynek (Testo
Unico della Finanza) megfelelően, valamint az 1998. február 24-i 58. számú
törvényalkotói határozatnak és az Olaszország Központi Bankja és az olasz
értékpapírszabályozó hatóság (Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa, a továbbiakban mint CONSOB) által kiadott, központi értéktárakra,
elszámolási szolgáltatásokra, garanciarendszerekre és kapcsolódó
befektetőtársaságokra irányadó vonatkozó végrehajtási szabályoknak
megfelelően az alábbiakban meghatározott Központi Értéktár általi
elszámolásban és nyilvántartásban, névre szóló, bizonylat nélküli és
dematerializált könyvelési tételként kerülnek kibocsátásra. Az olasz
Dematerializált Certifikátok tekintetében semmilyen fizikai értékpapír –

úgymint globális ideiglenes vagy végleges
értékpapírbizonylat – kibocsátására nem kerül sor.]

értékpapír

vagy

[Norvég Névre Szóló Értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba tartozó]
Értékpapírok az értékpapírnyilvántartásról szóló norvég törvénynek (lov om
registrering av finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64) megfelelően
dematerializált, névre szóló formában kerülnek kibocsátásra, és csak az
(alábbiakban meghatározott) Központi Értéktár értékpapírok nyilvántartására
és értékpapírügyletek elszámolására szolgáló rendszerében rögzített
könyvelési tételek tanúsítják. Az Értékpapírok tekintetében globális névre
szóló értékpapír, értékpapírbizonylat, valamint semmilyen fizikai
értékpapírbizonylat nem kerül kibocsátásra. A Központi Értéktáron keresztül
kibocsátott Értékpapíroknak meg kell felelniük az értékkereskedésről szóló
norvég törvénynek és a Központi Értéktárra vonatkozó és/vagy általa
mindenkor kibocsátott és módosított eljárásoknak. Az Értékpapírok
tulajdonjogának átruházása és más nyilvántartásba vételi intézkedések az
értékpapírnyilvántartásról szóló norvég törvénynek (lov om registrering av
finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64), a Központi Értéktárra vonatkozó
és/vagy általa kiadott előírásoknak, szabályzatoknak és működési
eljárásoknak (a továbbiakban mint Norvég Értéktári Szabályzat)
megfelelően történik.]
[Svéd Névre Szóló Értékpapírok: Az [egyes Sorozatokba tartozó]
Értékpapírok a pénzügyi eszközök nyilvántartási számláiról szóló svéd
törvény (lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument), a továbbiakban mint SFIA Törvény) 4. fejezetének
megfelelően – amely kizárja a bizonylattal rendelkező értékpapírokat –
dematerializált, névre szóló formában kerülnek kibocsátásra, és csak az
(alábbiakban meghatározott) Központi Értéktár értékpapírok nyilvántartására
és értékpapírügyletek elszámolására szolgáló rendszerében rögzített
könyvelési tételek tanúsítják.
Központi Értéktár
[Német Globális Certifikátok: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61,
65760 Eschborn, Németország]
[Svájci Dematerializált Értékpapírok: SIX SIS AG, Brandschenkestrasse 47,
8002 Zurich, Svájc]
[Dán Dematerializált formátumú értékpapírok: VP SECURITIES A/S,
Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 Copenhagen S, Dánia]
[Holland Dematerializált Értékpapírok: Nederlands Centraal Instituut voor
Giraal Effectenverkeer B.V., Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam,
Hollandia (a továbbiakban mint Euroclear Nederland)]
[Finn Névre Szóló Értékpapírok: Euroclear Finland Oy, PL 1110, Urho
Kekkosen katu 5C, 00101 Helsinki, Finnország]
[Francia Dematerializált, Névre Szóló Értékpapírok: Euroclear France, 66 rue
de la Victoire 75009 Párizs, Franciaország]
[Olasz Dematerializált Certifikátok: Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6,
20123 Milánó, Olaszország]
[Norvég Névre Szóló Értékpapírok: Norvég Központi Értéktár VPS ASA, P.O.
Box 4, 0051, Oslo, Norvégia]
[Svéd Névre Szóló Értékpapírok: Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten
63, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Svédország]
Az értékpapírok azonosítószáma

ISIN: [●]
[WKN: [●]]
[Valor: [●]]
[NGM-jelzés: [●]]
[Rövid elnevezés: [●]]
[Adott esetben ide illeszthető(k) be a további azonosító szám(ok): [●]]
C.2.

A kibocsátás
pénzneme

Az értékpapírok pénzneme ● (a továbbiakban mint Elszámolási Pénznem).
[A(z) ● vonatkozásában tett minden hivatkozás a [ide illessze be a pénzem
részleteit: ●] vonatkozásban tett hivatkozásként értendő.]

C.5.

Az értékpapírok
átruházhatóságára
vonatkozó korlátozások
ismertetése

– nem alkalmazandó –

Az Értékpapírokkal
kapcsolatos jogok
ismertetése, ideértve
az ilyen jogok
rangsorolását és
korlátozását is

Beváltás

C.8.

Az Értékpapírok szabadon átruházhatók.

Az Értékpapírok feljogosítják az Értékpapírtulajdonost arra, hogy a lejáratkor
a Kibocsátó az Értékpapírokat váltsa be valamely pénzösszeg
megfizetésével.
[a (fizikai) átadással beváltandó Értékpapírok estében illessze be a
következőt: vagy [részvények, részesedést megtestesítő értékpapírok (ADRek/GDR-ek) vagy más osztalékra való jogosultságot megtestesítő
értékpapírok] [kötvények] [befektetési egységek] [indexált certifikátok]
[tőzsdén forgalmazott termékek, angolul: exchange traded products, a
továbbiakban mint ETP-k] átadását a C.15. szakaszban leírtak szerint.
A Kibocsátónak jogában áll a Feltételeket módosítani vagy az Értékpapírokat
rendkívüli jelleggel felmondani bizonyos események bekövetkeztekor.
Amennyiben egy piaci összeomlási esemény következik be, a Kibocsátó
elhalaszthatja a piaci összeomlási esemény által érintett határidőt és – adott
esetben – saját belátása szerint meghatározhat egy díjat, szintet vagy árat az
Értékpapírok értékelése vonatkozásában lényeges alapeszközre (a német
jog, a BGB 315., 317. szakasza hatálya alá tartozó Értékpapírok esetében).
[Idő előtti beváltási lehetőséget biztosító Értékpapírok esetében illessze be a
következő szöveget:]
Az Értékpapírok idő előtti beváltására akkor kerül sor automatikusan, ha az
alapeszköz[ök] elérik a meghatározott küszöbértékeket (beváltási szinteket).
[A Rögzített Kamatozású Értékpapírok vonatkozásában illessze be a
következőket: Az alapeszköz[ök] teljesítményétől függetlenül az
Értékpapírtulajdonos egy vagy több kamatfizetési dátumon (lásd a C.15.
szakaszt) megkapja az éves kamatráta (lásd a C.15. szakaszt) alapján
számított kamatösszeget.]
[Biztosítékkal Fedezett Értékpapírok (COSI) esetében illessze be a
következőket:
COSI (Collateral Secured Instruments – Biztosítékkal Fedezett
Értékpapírok)
A Biztosítékkal Fedezett Értékpapírokra a SIX Swiss Exchange AG, SIX SIS
AG, Bank Vontobel AG, Zürich, Svájc mint biztosítéknyújtó és a Vontobel
Financial Products GmbH mint Kibocsátó által kötött szerződés (a
továbbiakban mint Keretszerződés) nyújt biztosítékot. Ez a megállapodás a
svájci kötelmi törvénykönyv (Schweizerisches Obligationenrecht) 112. cikk
(2) bekezdése szerinti, harmadik felek javára kötött szerződést jelent. A

befektető nem részes fele a Keretszerződésnek. A biztosítottság óvadék
révén valósul meg a SIX Swiss Exchange javára. A biztosíték a SIX Swiss
Exchange SIX SIS-nél vezetett számláján kerül jóváírásra. A befektetőknek
nincsen saját külön biztosítékuk a biztosítékon belül.
Amennyiben a Bank Vontobel AG mint biztosítéknyújtó nem teljesíti a
kötelezettségeit, akkor a SIX Swiss Exchange vagy valamely felszámoló
érvényesíti a biztosítékot az alkalmazandó jogi előírások feltételei szerint.]
Irányadó jog
Az [egyes Sorozatokba tartozó] Értékpapírok formájára és tartalmára,
valamint a Kibocsátó és az Értékpapírtulajdonosok jogaira és
kötelezettségeire nézve [Németország joga] [Svájc joga] az irányadó[, azzal
hogy a [[finn] [francia] [norvég] [svéd] Névre Szóló Értékpapírok] [vagy] [a
[dán] [holland] [olasz] Dematerializált certifikátok] nyilvántartásba vételére a
[dán] [holland] [finn] [francia] [norvég] [svéd] [olasz] jog az irányadó].
[a Német Garantőr által garantált Értékpapírok esetén: A Német Garancia
formája és tartalma, valamint az abból fakadó minden jogosultság és
kötelezettség a német joggal összhangban kerül meghatározásra.]
[a Svájci Garantőr által garantált Értékpapírok esetén: A Svájci Garancia
formája és tartalma, valamint az abból fakadó minden jogosultság és
kötelezettség a svájci joggal összhangban kerül meghatározásra.]
Az Értékpapírok rangsora
Az Értékpapírokból eredő kötelezettségek a Kibocsátó közvetlen
kötelezettségeinek minősülnek, amelyek egymáshoz és a Kibocsátó egyéb,
nem alárendelt kötelezettségeihez képest egyenrangúak, azon
kötelezettségek kivételével, amelyeknek a kötelező törvényi követelmények
miatt elsőbbséget élveznek. A Kibocsátó vagyontárgyai nem szolgálnak
biztosítékul a Kibocsátó kötelezettségeiért.
[Biztosítékkal Fedezett Értékpapírok (COSI) esetében illessze be a
következőket:
A fentiekben körülírt biztosíték mögött a biztosítéknyújtó Bank Vontobel AG,
Zürich vagyontárgyai állnak.]
A jogok korlátozása
A Feltételeknek megfelelően a Kibocsátó – meghatározott események
felmerülésekor – helyesbítést hajthat végre a megfelelő alapeszközzel
kapcsolatos lényeges változások vagy események figyelembevétele
érdekében (az alábbi C.20. szakaszban meghatározottak szerint), vagy
rendkívüli jelleggel megszüntetheti az Értékpapírokat. Rendkívüli
megszüntetéskor a befektetők teljes mértékben elveszítik a fentiekben
körülírt jogaikat. Fennáll a kockázata annak, hogy a megszüntetés miatt
kifizetett összeg nulla (0) lesz.
Piaci összeomlási esemény felmerülésekor késedelem állhat be az
Értékpapír értékelésében az érintett alapeszköz tekintetében, és ez kihathat
az Értékpapírok értékére és/vagy késleltetheti a kifizetést. A Kibocsátó ilyen
esetben – saját belátása szerint – (a német jog, azon belül is a BGB 315.,
317. szakasza hatálya alá tartozó Értékpapírok vonatkozásában)
meghatározhat egy díjat, szintet vagy árat az Értékpapírok értékelése
szempontjából lényeges alapeszköz vonatkozásában.
C.11.

Bevezetés szabályozott [amennyiben nem cél a szabályozott vagy azzal egyenértékű piacra való
vagy azzal egyenértékű bevezetés, akkor illessze be a következőket: – nem alkalmazandó –
piacra
Az Értékpapírokat nem kívánják bevezetni szabályozott vagy azzal

egyenértékű piacra.]
[amennyiben cél a szabályozott vagy azzal egyenértékű piacra való
bevezetés, akkor illessze be a következőket: Kérelem [lesz][lett] benyújtva az
Értékpapíroknak a [Nordic Growth Market-re (Nordic Derivatives Exchange
[Dánia][Finnország][Norvégia][Svédország],
NDX)],
[az
Euronext
szabályozott piacára [Amsterdam N.V.][Paris S.A]][a biztosítékalapú
származékos értékpapíroknak a Borsa Italiana S.p.A. Mercato Telematico
(SeDeX) szabályozott piacára] [[és] [adjon meg további/más paico(ka)t,
amely(ek) vonatkozásában kérelem kerül majd benyújtásra a szabályozott
vagy azzal egyenértékű piacra való bevezetés iránt: ●]] való bevezetése
vonatkozásában.
[ha (csak) szabályozott, nem hivatalos piacra való bevezetés a cél, akkor
illessze be a következőket: Kérelem [lesz][lett] benyújtva az Értékpapíroknak
a következő szabályozott, nem hivatalos piacokra való [kizárólagos][további]
bevezetése vonatkozásában: [Frankfurti Tőzsde (Börse Frankfurt Zertifikate
Premium)][Stuttgarti Tőzsde (EUWAX)][adjon meg bármely tőzsdét, amely
vonatkozásában kérelem lesz benyújtva az Értékpapíroknak a szabályozott,
nem hivatalos piacra való bevezetése vonatkozásában: ●].]
[Az
Értékpapírok
kereskedésbe
[engedélyezésének] dátuma: ●.]
C.15.

Az alapul szolgáló
eszköz értékének a
befektetés értékére
gyakorolt hatásának
bemutatása

való

[bevezetésének]

[és]

Az Értékpapíroknak származékos eleme van, vagyis olyan pénzügyi
eszközök, amelyek értéke egy másik referenciaeszköz értékéből, az
úgynevezett "alapeszközéből" vezethető le. A befektetők a [meghatározott
alapeszköz által elért] [több alapeszköz által elért] teljesítményből úgy
részesedhetnek, hogy nem veszik meg az alapeszközt. Az Értékpapírok
különféle tulajdonságából kifolyólag, az Értékpapírokba történő befektetés
nem hasonlítható össze a [megfelelő] alapeszközbe történő közvetlen
befektetéssel.
[Diszkontcertifikátok vonatkozásában, illessze be a következőket:
Kibocsátáskor a Diszkontcertifikátokat az alapeszköz aktuális áránál
kedvezményesebb áron jegyzik. A futamidő végén a Diskontcertifikát értéke
megfelel a hozzá kapcsolódó alapeszköz értékének, de a maximális értéknél
nem lehet magasabb.
Esedékességkor a Kibocsátó beváltja az Értékpapírokat a maximális összeg
megfizetésével, amennyiben az alapeszköz referenciaára az értékelési
napon megegyezik vagy meghaladja a felső korlátot.
Amennyiben az értékelési napon az alapeszköz referenciaára a felső
korlátnál alacsonyabb, akkor a Kibocsátó [az alapeszköznek az értékelési
napon érvényes referenciaárával egyenlő pénzösszeget fizet (az arány
figyelembevételével)] [átadja az alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].
[A Protect (Pro) Diszkontcertifikátok tekintetében, az előbbi leíráson felül
illessze be a következőket is:
A Protect [Pro] Diszkontcertifikátokra szintén vonatkozik korlátozás, amely
kibocsátáskor kisebb az alapeszköz áránál.
[a Protect vonatkozásában illessze be a következőt: Esedékességkor a
Kibocsátó beváltja az Értékpapírokat a maximális összeg megfizetésével,
amennyiben az alapeszköz megfigyelési ára nem [érte el vagy] alacsonyabb
a korlátnál a megfigyelési időszak alatt – függetlenül az alapeszköznek az

értékrendezési napján érvényes árától.
Amennyiben az alapeszköz ára [elérte vagy] alacsonyabb volt a korlátnál a
megfigyelési időszak alatt, akkor a Protect Diszkontcertifikát a hagyományos
Diszkontcertifikáttá kerül átalakításra a megfelelő fizetési és átadási
intézkedések foganatosításával együtt.]
[a Protect Pro tekintetében illessze be: Esedékességkor a Kibocsátó beváltja
az Értékpapírokat a maximális összeg megfizetésével, amennyiben az
alapeszköz referenciaára az értékelési napon meghaladja a Korlátot.
Eltérő esetben a Kibocsátó [az alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaárával egyenlő pénzösszeget fizet (az arány figyelembevételével)]
[átadja az alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint].]
[az Expressz funkcióval rendelkező (Protect(Pro)) Diszkont tekintetében
ezenfelül illessze még be a következőket:
A [Protect[Pro]] Diszkontcertifikátok Expressz változata tekintetében az
alapeszközre egy "beváltási szint" is vonatkozik, amely egy vagy több
lehetőséget teremt a maximális összeg idő előtti kifizetésére (az arány
figyelembevételével). A beváltási szintet a megfelelő alapeszközre
vonatkozó, meghatározott árküszöb jelenti.]
[a Multi Diszkontcertifikátok vonatkozásában illessze be a következő
kiegészítéseket a Diszkontcertifikátok leírásához:
A Multi Diszkontcertifikátok esetén a befektetők közvetetten fektetnek be
számos alapeszközbe a megfelelő alapeszközök pillanatnyi áránál
alacsonyabb diszkontáron. Az emelkedő árakból viszont csak a maximális
összegig terjedő mértékben részesedhetnek.
Esedékességkor a Kibocsátó beváltja az Értékpapírokat a maximális összeg
megfizetésével, amennyiben valamennyi alapeszköznek az értékelési napon
érvényes referenciaára egyenlő vagy magasabb mint a megfelelő kötési
árfolyam.
Az értékelési napon amennyiben legalább egy alapeszköz referenciaára az
alkalmazandó kötési árfolyamnál alacsonyabb, akkor a beváltás
(pénzfolyósításos beváltási mód vagy (fizikai) teljesítéses beváltási mód) a
leggyengébb teljesítményű alapeszközhöz kötődő hagyományos
Diszkontcertifikátnak felel meg.]
[a Protect (Pro) Multi Diszkontcertifikátok vonatkozásában illessze be a
következő kiegészítéseket a Diszkont és Multi Diszkontcertifikátok
leírásához:
A Protect [Pro] Multi Diszkontcertifikátok egyedi korlátot tartalmaznak minden
egyes alapeszköz vonatkozásában, amely a megfelelő alapeszköz
kibocsátáskori ára alatt van.
[a Protect vonatkozásában illessze be: Esedékességkor a Kibocsátó beváltja
az Értékpapírokat a maximális összeg megfizetésével, amennyiben az
alapeszközök megfigyelt ára közül egyik sem [érte el vagy] alacsonyabb a
korlátnál a megfigyelési időszak alatt – függetlenül az alapeszközöknek az
értékrendezési napján érvényes árától.
Amennyiben legalább egy alapeszköz [elérte vagy] alacsonyabb volt a
megfelelő korlátnál a megfigyelési időszak alatt, akkor sor kerül a Protect
Multi Diszkontcertifikátnak a Multi Diszkontcertifikáttá való átalakítására a

megfelelő fizetési és átadási intézkedések foganatosításával együtt az
Értékpapírok esedékességekor.]
[a Protect Pro tekintetében illessze be: Esedékességkor a Kibocsátó beváltja
az Értékpapírokat a maximális összeg megfizetésével, amennyiben az
alapeszközöknek az értékelési napon érvényes valamennyi referenciaára
[egyenlő vagy] magasabb mint a megfelelő korlát.
Amennyiben az értékelési napon legalább egy alapeszköz referenciaára
[egyenlő vagy] alacsonyabb mint a korlát, akkor a Kibocsátó pénzkifizetést
teljesít vagy átadja az alapeszközt a Multi Diszkontcertifikátra vonatkozó
fizetési és átadási megállapodás szerint.]]
[a Bónuszcertifikátok vonatkozásában illessze be a következőket:
A Bónuszcertifikátokra vonatkozó bónuszmechanizmus egy bónuszszintből
és egy korlátból áll. A bónuszszint kibocsátáskor az alapeszköz pillanatnyi
ára felett vagy annak megfelelően kerül meghatározásra, és az egész
futamidő alatt változatlan marad. A korlát a kibocsátáskor az alapeszköz
pillanatnyi ára alatt kerül meghatározásra.
Amennyiben megfigyelési időszak alatt az alapeszköz megfigyelési ára nem
[éri el vagy] alacsonyabb mint a korlát, akkor az Értékpapírok
esedékességekor a befektető – az arány figyelembevételével – megkapja az
alapeszköz referenciaárát, de legalább a bónuszösszeget. Ezen struktúra
eredményeként a befektető – a közvetlen befektetéshez képest – pozitív
hozamot realizálhat (az alapeszközökre értelmezett bármilyen felosztás
figyelmen kívül hagyásával), akkor is, ha a piacok oldalirányban mozognak
vagy enyhén esnek. A bónuszszint feletti árak esetén a befektető egy az
egyben részesedik az alapeszköz teljesítményéből.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt a megfigyelési ár [eléri vagy]
alacsonyabb mint a korlát, akkor a bónuszmechanizmus nem alkalmazható
és a befektető megkapja [az alapeszköz referenciaárával egyenlő
pénzösszeget (az arány figyelembevételével)] [az alapeszközhöz kötött
[befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz
átadásának esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött
befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére
illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint.]
[A Bónusz Pro Certifikátok vonatkozásában illessze be:
A Bónusz Pro Certifikátokra vonatkozó bónuszmechanizmus egy
bónuszszintből és egy korlátból áll. A bónuszszint kibocsátáskor az
alapeszköz pillanatnyi ára felett vagy annak megfelelően kerül
meghatározásra, és az egész futamidő alatt változatlan marad. A korlát a
kibocsátáskor az alapeszköz pillanatnyi ára alatt kerül meghatározásra.
Amennyiben az értékelési napon az alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy]
magasabb mint a korlát, akkor az Értékpapírok esedékességekor a befektető
– az arány figyelembevételével – megkapja az alapeszköz referenciaárát, de
legalább a bónuszösszeget. Ezen struktúra eredményeként a befektető – a
közvetlen befektetéshez képest – pozitív hozamot realizálhat (az
alapeszközökre értelmezett bármilyen felosztás figyelmen kívül hagyásával),
akkor is, ha a piacok oldalirányban mozognak vagy enyhén esnek. A
bónuszszint feletti árak esetén a befektető egy az egyben részesedik az
alapeszköz teljesítményéből.
Amennyiben az értékelési napon az alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy]
alacsonyabb mint a felső korlát, akkor a Kibocsátó [az alapeszköznek a
referenciaárával egyenlő pénzösszeget fizet (az arány figyelembevételével]

[átadja az alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint].
[A Bónusz Cap (Pro) Certifikátok vonatkozásában illessze be a következőket:
A Bónusz Cap [Pro] Certifikátok szintén rendelkeznek egy felső korláttal,
amely a bónuszszint felett vagy azzal egyenlő értékben lett meghatározva.
Ez azt jelenti, hogy a befektetők csak eddig a felső korlátig bezárólag
részesedhetnek az alapeszköz áremelkedéséből. A Bónusz Cap [Pro]
Certifikátok vonatkozásában ezért a pénzösszeg a kezdetektől a maximális
összegben (vagyis az arány figyelembevételével meghatározott felső
korlátban) van korlátozva.]
[a Multi Bónusz Certifikátok vonatkozásában illessze be a következőket a
Bónusz Certifikátoknál leírtak kiegészítéseként:
A Multi Bónusz Certifikátok lehetővé teszik, hogy a befektető több alapeszköz
teljesítményében részesedhessen. A bónuszmechanizmus egy névleges
összegből, egy bónuszszintből, az egyes alapeszközök kötési árfolyamából,
valamint az egyes alapeszközök kötési árfolyamánál alacsonyabb korlátból
áll.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt az alapeszközök megfigyelési
árainak egyike sem esett a megfelelő korlátig vagy az alá, akkor a befektető
részesedik [a [leggyengébben][legerősebben] teljesítő alapeszköz
teljesítményéből][ az alapeszközök átlagos százalékos teljesítményéből],
viszont legalább a bónuszszintet megkapja.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt valamelyik alapeszköz megfigyelési
ára a megfelelő korlát [szintjére vagy az] alá esett, akkor a
bónuszmechanizmus nem alkalmazható és a befektető megkapja [a
névleges összeg és a [leggyengébben][legerősebben] teljesítő alapeszköz
teljesítményének szorzatával egyenlő pénzösszeget] [a vonatkozó
teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint.]]
[a Multi Bónusz Pro Certifikátok vonatkozásában illessze be a következőket a
Bónusz Certifikátoknál leírtak kiegészítéseként:
A Multi Bónusz Pro Certifikátok lehetővé teszik, hogy a befektető több
alapeszköz teljesítményében részesedhessen. A bónuszmechanizmus egy
névleges összegből, egy bónuszszintből, az egyes alapeszközök kötési
árfolyamából, valamint az egyes alapeszközök kötési árfolyamánál
alacsonyabb korlátból áll.
Amennyiben valamennyi alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaára a megfelelő korlát felett van, akkor a befektető részesedik [a
[leggyengébben][legerősebben] teljesítő alapeszköz teljesítményéből]
[valamennyi alapeszköz átlagos százalékos teljesítményéből], viszont
legalább a bónuszszintet megkapja.
Amennyiben az értékelési napon legalább egy alapeszköz referenciaára
megegyezik vagy alacsonyabb mint a megfelelő korlát, akkor a
bónuszmechanizmus nem alkalmazható és a befektető megkapja [a
névleges összeg és a [leggyengébben][legerősebben] teljesítő alapeszköz
teljesítményének szorzatával egyenlő pénzösszeget] [valamennyi alapeszköz

átlagos százalékos teljesítményét] [a vonatkozó teljesítményű alapeszközhöz
kötött [befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az
alapeszköz átadásának esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz
kötött befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére
illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint.]]
[A Multi Bónusz Cap (Pro) Certifikátok vonatkozásában illessze be a
következőket:
A Multi Bonus [Pro] Certifikátokhoz képest a Multi Bónusz Cap [Pro]
Certifikátok különleges jellegzetessége, hogy ők is rendelkeznek felső
korláttal, amely a bónuszszint feletti vagy azzal egyenlő százalékként kerül
meghatározásra.
Ez azt jelenti, hogy a befektetők csak eddig a felső korlátig bezárólag
részesedhessenek az alapeszközök áremelkedéséből. A Multi Bónusz Cap
[Pro] Certifikátok vonatkozásában ezért a pénzösszeg a kezdetektől a
maximális összegben (vagyis a felső korláttal megszorzott névleges
összegben) van korlátozva.]
[az arányos Fordított Bónuszcertifikátok vonatkozásában illessze be:
A Fordított Bónuszcertifikátok esetében a befektetőnek főszabályként az
alapeszköz árának esése az előnyös. Az alapeszköz áremelkedése ennek
megfelelően viszont hátrányos a befektetőnek. Ezen certifikátok értéke tehát
általában akkor emelkedik – az Értékpapírok értéke vonatkozásában jelentős
más tényezők és termékjellemzők függvényében –, amikor az alapeszköz ára
esik és fordítva.
A Fordított Bónuszcertifikátok bónuszmechanizmusa egy fordított szintből,
egy bónuszszintből és egy korlátból áll.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt az alapeszköz sohasem [éri el
vagy] haladja meg a korlátot, akkor az Értékpapírok esedékességekor a
Kibocsátó megfizeti a fordított szint és az alapeszköznek az értékelési napon
érvényes referenciaára közötti különbséget (az arány figyelembevételével),
de legalább a bónuszösszeget.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt az alapeszköz legalább egyszer
[eléri vagy] meghaladja a korlátot, akkor a fent megjelölt bónuszösszeg
kifizetésére irányuló igény elvész. Ilyenkor az Értékpapírok esedékességekor
a Kibocsátó megfizeti a fordított szint és az alapeszköznek az értékelési
napon érvényes referenciaára közötti különbséget (az arány
figyelembevételével) (de legalább zérust (0)).]
[a névleges összegű Fordított Bónuszcertifikátok vonatkozásában illessze be:
A Fordított Bónuszcertifikátok esetében a befektetőnek főszabályként az
alapeszköz árának esése az előnyös. Az alapeszköz áremelkedése ennek
megfelelően viszont hátrányos a befektetőnek. Ezen certifikátok értéke tehát
általában akkor emelkedik – az Értékpapírok értéke vonatkozásában jelentős
más tényezők és termékjellemzők függvényében –, amikor az alapeszköz ára
esik és fordítva.
A Fordított Bónuszcertifikátok bónuszmechanizmusa egy fordított szintből,
egy bónuszszintből és egy korlátból áll.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt az alapeszköz egyszer sem [éri el
vagy] haladja meg a korlátot, akkor az Értékpapírok esedékességekor a
Kibocsátó kifizeti az alapeszköznek a kibocsátás napja óta nyújtott fordított

teljesítménye alapján számított pénzösszeget. Ilyen esetben a pénzösszeg
egyenlő a nominális összeg és a – kezdeti referenciaárral elosztott, a fordított
szint és az alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaára közötti
– különbözet szorzatával, de legalább a bónuszösszeggel.
Amennyiben a megfigyelési időszak alatt az alapeszköz legalább egyszer
[eléri vagy] meghaladja a korlátot, akkor a fent megjelölt bónuszösszeg
kifizetésére irányuló igény elvész. A Kibocsátó által az Értékpapírok
esedékességekor kifizetett pénzösszeg egyenlő a nominális összeg és a –
kezdeti referenciaárral elosztott, a fordított szint és az alapeszköznek az
értékelési napon érvényes referenciaára közötti – különbözet szorzatával (de
legalább zérussal (0)).]
[A Fordított Bónusz Pro Certifikátok tekintetében illessze be a következőket
is:
A Fordított Bónusz Pro Certifikátok általánosságban ugyanúgy viselkednek,
mint a fentiekben körülírt Fordított Bónusz Certifikátok. A korlát azonban nem
a megfigyelési időszak alatt értelmezendő, hanem az értékelési napon, a
referenciaár meghatározásakor (záró ármegfigyelés).
Fordított Bónusz Pro Certifikátok esetében ezért a befektető a fentiek szerinti
pénzösszeget kapja meg, ha az alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaára nem [éri el vagy] haladja meg a korlátot.
Amennyiben az alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaára
[eléri vagy] meghaladja a korlátot, akkor a fentiekben körülírt bónuszösszeg
kifizetésére irányuló igény elvész és a befektető a fentiekben körülírtak
szerinti pénzösszeget kapja meg.]
[A Fordított Bónusz Cap (Pro) Certifikátok tekintetében illessze be a
következőket is:
A Fordított Bónusz Cap [Pro] Certifikátok ugyanúgy működnek, mint a
hagyományos Fordított Bónusz Certifikátok, azzal az egy kivétellel, miszerint:
a fordított szint, a bónuszszint és a korlát mellett ezeknek az Értékpapíroknak
van egy felső korlátja is, amely a bónuszszintnél alacsonyabb vagy azzal
azonos szinten kerül meghatározásra.
Ez azt jelenti, hogy a befektetők csak a felső korlátig részesedhetnek az
alapeszköz áreséséből. A Fordított Bónusz Cap [Pro] Certifikátok
vonatkozásában ezért a pénzösszeg a kezdetektől a maximális összegben
van korlátozva.]
[a
(Best
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(Protect
(Pro))
Fix
Kuponos
Expressz
Certifikátok/Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következőt:
A
[Best
Entry]
[Protect
[Pro]]
Fix
Kuponos
Expressz
[Certifikátok][Értékpapírok] megkülönböztető jellegzetessége, hogy beváltási
idejük attól függ, hogy az alapeszköz [referenciaára] [megfigyelési ára]
[elérte-e vagy] meghaladta-e a megfelelő beváltási szintet adott értékelési
napon. Amennyiben ez fennáll, akkor az Értékpapírok futamideje korábban
befejeződik és a befektető megkapja [a nominális összeget] [a nominális
összeg és [az alapeszköz teljesítményének a szorzatával, de legalább a
nominális összeggel] [a [megfelelően alkalmazandó] beváltási tényezővel]
egyenlő pénzösszeget] a beváltási szint [elérése vagy] túllépése szerinti
értékrendezési napot követően. Amennyiben adott értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb mint az alkalmazandó
beváltási szint, akkor a [Best Entry][Protect [Pro]] Fix Kuponos Expressz
[Certifikát][Értékpapír] futamideje a következő értékrendezési napig
folytatódik, amikor az idő előtti beváltás feltételei ismét megvizsgálásra

kerülnek.
Ha nem volt idő előtti beváltás, akkor a következő alkalmazandó:
[a Fix Kuponos Expressz Certifikátok/ Értékpapírok vonatkozásában illessze
be a következőt:
Amennyiben a végső értékelési napon az alapeszköz referenciaára [egyenlő
vagy] magasabb, mint a [kötési árfolyam] [végleges beváltási szint], akkor a
befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben viszont a végső értékelési napon az alapeszköz referenciaára
[egyenlő vagy] alacsonyabb a [kötési árfolyamnál] [végleges beváltási
szintnél], akkor a befektető megkapja [az alapeszköz teljesítményével
megszorzott névleges árral egyenlő pénzösszeget] [az alapeszközhöz kötött
[befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz
átadásának esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött
befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére
illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás
egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a Protect Fix Kuponos Expressz Certifikátok/Értékpapírok vonatkozásában
illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, de a végső értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a [kötési árfolyam]
[végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be és a végső értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a [kötési árfolyamnál]
[végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [az alapeszköz
teljesítményével megszorzott névleges árral egyenlő pénzösszeget] [az
alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETPket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az arány][az
alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k
átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint].] A
beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb
lesz.]
[a Protect Pro Fix Kuponos Expressz Certifikátok/ Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, akkor a befektető megkapja [az
alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges árral egyenlő
pénzösszeget] [az alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél
kevesebb lesz.]
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Korlátesemény akkor áll be, ha [a Protect (kivéve a Pro) vonatkozásában
illessze be: az alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési időszak alatt
legalább egyszer [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a korlát] [a Protect Pro

vonatkozásában illessze be: az alapeszköz referenciaára a végleges
értékelési napon [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a korlát].]
[a Best Entry (Protect (Pro)) Fix Kuponos Expressz Certifikátok/Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Ebben az esetben az alapeszköz vonatkozó küszöbárai nem a kibocsátás
napján (lásd az E.3. szakaszt), hanem később kerülnek meghatározásra. Ez
az alapeszköznek a Legjobb Beszállási időszak alatt megfigyelt
legalacsonyabb [referenciaára][Legjobb Beszállási ára] alapján történik.]
[Feltétel Nélküli Bónuszfizetés esetén illessze be a következőket: A fentieken
túlmenően a befektető minden egyes bónuszfizetési napon
bónuszösszegeket kap. A bónuszösszeg az alapeszköz teljesítményétől
függetlenül is kifizetésre kerül. Az idő előtti beváltás után nem történik
(további) bónuszfizetés az Értékpapírok után.]
[amennyiben kamatfizetés is történik, illessze be a következőt: A fentieken
túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több kamatfizetési
napon. A kamatfizetés az alapeszköz teljesítményétől független. Idő előtti
beváltásnál a kamatfelhalmozási időszak idő előtt véget ér.]]
[a (Best Entry) (Memory) (Protect (Pro)) Expressz Certifikátok/Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőket:
A [Best Entry] [Memory] [Protect [Pro]] Expressz [Certifikátok][Értékpapírok]
megkülönböztető jellegzetessége, hogy beváltási idejük attól függ, hogy az
alapeszköz [referenciaára] [megfigyelési ára] [elérte-e vagy] meghaladta-e a
megfelelő beváltási szintet adott értékelési napon. Amennyiben ez fennáll,
akkor az Értékpapírok futamideje korábban befejeződik és a befektető
megkapja [a nominális összeget] [a nominális összeg és [az alapeszköz
teljesítményének a szorzatával, de legalább a nominális összeggel] [a
[megfelelően alkalmazandó] beváltási tényező szorzatával] egyenlő
pénzösszeget] a beváltási szint [elérése vagy] túllépése szerinti
értékrendezési napot követően. Amennyiben adott értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb mint az alkalmazandó
beváltási szint, akkor a [Best Entry] [Memory] [Protect [Pro]] Expressz
[Certifikát][Értékpapír] futamideje a következő értékrendezési napig
folytatódik, amikor az idő előtti beváltás feltételei ismét megvizsgálásra
kerülnek.
Ha nem volt idő előtti beváltás, akkor a következő alkalmazandó:
[a (Memory) Expressz Certifikátok/Értékpapírok vonatkozásában illessze be
a következőt:
Amennyiben a végső értékelési napon az alapeszköz referenciaára [egyenlő
vagy] magasabb, mint a [kötési árfolyam] [végleges beváltási szint], akkor a
befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben viszont a végleges értékelési napon az alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a [kötési árfolyamnál] [végleges
beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [az alapeszköz
teljesítményével megszorzott névleges árral egyenlő pénzösszeget] [az
alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETPket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az arány][az
alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k
átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint].] A
beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb
lesz.]

[a (Memory) Protect Expressz Certifikátok/ Értékpapírok vonatkozásában
illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, de a végleges értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a [kötési árfolyam]
[végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be és a végleges értékelési napon az
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a [kötési árfolyamnál]
[végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [az alapeszköz
teljesítményével megszorzott névleges összeggel egyenlő pénzösszeget] [az
alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETPket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az arány][az
alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k
átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint].] A
beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb
lesz.]
[a (Memory) Protect Pro Expressz Certifikátok/ Értékpapírok vonatkozásában
illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, akkor a befektető megkapja [az
alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel egyenlő
pénzösszeget] [az alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél
kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) (Memory) (Protect (Pro)) Expressz Certifikátok/ Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Korlátesemény akkor áll be, ha [a Protect (kivéve a Pro) vonatkozásában
illessze be: az alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési időszak alatt
legalább egyszer [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a korlát] [a Protect Pro
vonatkozásában illessze be: az alapeszköz referenciaára a végleges
értékelési napon [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a korlát].]
Amennyiben valamely megfigyelési napon bónuszesemény állt be, akkor a
befektető az arra a megfigyelési napra elkülönített bónuszösszeget is
megkapja. Egyebekben nem történik bónuszfizetés arra a megfigyelési
napra. [a Memory vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Amennyiben valamely megfigyelési nap vonatkozásában a befektető nem
kap bónuszösszeget, de valamely későbbi megfigyelési napon
bónuszesemény áll be, akkor a megfelelő megfigyelési napon a korábban
elmaradt bónuszfizetések is kifizetésre kerülnek.]
Bónuszesemény akkor áll be, ha [az alapeszköz [referenciaára][megfigyelési
ára] [legalább egy] megfigyelési napon [egyenlő vagy] magasabb mint a
bónuszküszöb [adott esetben illesszen be alternatív rendelkezést a
bónuszesemény beállására vonatkozóan:●].
Az idő előtti beváltás után nem történik (további) bónuszfizetés az
Értékpapírok után.]
[a Best Entry (Memory) (Protect (Pro)) Expressz Certifikátok/ Értékpapírok

vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Ebben az esetben az alapeszköz vonatkozó küszöbárai nem a kibocsátás
napján (lásd az E.3. szakaszt), hanem később kerülnek meghatározásra. Ez
az alapeszköznek a Legjobb Beszállási időszak alatt megfigyelt
legalacsonyabb [referenciaára][Legjobb Beszállási ára] alapján történik.]]
[a (Best Entry) (Protect (Pro)) Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/
Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következőt:
A [Best Entry] [Protect[Pro]] Multi Fix Kuponos Expressz
[Certifikátok][Értékpapírok] több alapeszközhöz kapcsolódnak és az
különbözteti meg őket, hogy a beváltási idejük attól függ, hogy adott
értékelési napon valamennyi alapeszköz [referenciaára][megfigyelési ára]
[elérte-e vagy] meghaladta-e a megfelelően alkalmazandó beváltási szintet.
Amennyiben ez fennáll, akkor az Értékpapírok futamideje korábban
befejeződik és a befektető megkapja [a nominális összeget] [a nominális
összeg és [a [legerősebb][leggyengébb] teljesítményű alapeszköz
teljesítményének a szorzatával, de legalább a nominális összeggel] [a
[megfelelően alkalmazandó] beváltási tényező szorzatával] egyenlő
pénzösszeget] a beváltási szint [elérése vagy] túllépése szerinti értékelési
napot követően. Amennyiben adott értékelési napon akár egyetlen
alapeszköz referenciaára is [egyenlő vagy] alacsonyabb mint az
alkalmazandó beváltási szint, akkor a [Best Entry][Protect [Pro]] Multi Fix
Kuponos Expressz [Certifikát][Jegy] futamideje a következő értékrendezési
napig folytatódik, amikor az idő előtti beváltás feltételei ismét megvizsgálásra
kerülnek.
Ha nem volt idő előtti beváltás, akkor a következő alkalmazandó:
[a (Best Entry) Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/ Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőt:
Amennyiben a végleges értékelési napon valamennyi alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a megfelelő [kötési árfolyam]
[végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben a végleges értékelési napon legalább egy alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő [kötési árfolyamnál]
[végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) Protect Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/ Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, de a végleges értékelési napon az
összes alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a megfelelő
[kötési árfolyam] [végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.

Amennyiben korlátesemény állt be és a végleges értékelési napon legalább
egy alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő [kötési
árfolyamnál] [végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) Protect Pro Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/
Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következőt:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) Protect (Pro) Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/
Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következőt:
Korlátesemény akkor áll be, ha [a Protect (kivéve a Pro) vonatkozásában
illessze be: a legalább egy alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési
időszak alatt legalább egyszer [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a megfelelő
alapeszközre vonatkozó korlát] [a Protect Pro vonatkozásában illessze be:
legalább egy alapeszköz referenciaára a végleges értékelési napon [egyenlő
vagy] alacsonyabb, mint a megfelelő alapeszközre vonatkozó korlát].]
[a (Best Entry) Protect (Pro) Multi Fix Kuponos Expressz Certifikátok/
Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Ebben az esetben az alapeszközök vonatkozó küszöbárai nem a kibocsátás
napján (lásd az E.3. szakaszt), hanem később kerülnek meghatározásra. Ez
a megfelelő alapeszköznek a Legjobb Beszállási időszak alatt megfigyelt
legalacsonyabb [referenciaára][Legjobb Beszállási ára] alapján történik.]]
[Feltétel Nélküli Bónuszfizetés esetén illessze be a következőket: A fentieken
túlmenően a befektető minden egyes bónuszfizetési napon
bónuszösszegeket kap. A bónuszösszeg az alapeszköz teljesítményétől
függetlenül is kifizetésre kerül. Az idő előtti beváltás után nem történik
(további) bónuszfizetés az Értékpapírok után.]
[amennyiben kamatfizetés is történik, illessze be a következőt: A fentieken
túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több kamatfizetési
napon. A kamatfizetés az alapeszköz teljesítményétől független. Idő előtti
beváltásnál a kamatfelhalmozási időszak idő előtt véget ér.]]
[a (Best Entry) (Memory) (Protect (Pro)) Multi Expressz Certifikátok/

Értékpapírok vonatkozásában illessze be a következőket:
A
[Best
Entry]
[Memory]
[Protect[Pro]]
Multi
Expressz
[Certifikátok][Értékpapírok] több alapeszközhöz kapcsolódnak és az
különbözteti meg őket, hogy a beváltási idejük attól függ, hogy adott
értékelési napon valamennyi alapeszköz [referenciaára][megfigyelési ára]
[elérte-e vagy] meghaladta-e a megfelelően alkalmazandó beváltási szintet.
Amennyiben ez fennáll, akkor az Értékpapírok futamideje korábban
befejeződik és a befektető megkapja [a nominális összeget] [a nominális
összeg és [a [legerősebb][leggyengébb] teljesítményű alapeszköz
teljesítményének a szorzatával, de legalább a nominális összeggel] [a
[megfelelően alkalmazandó] beváltási tényező szorzatával] egyenlő
pénzösszeget] a beváltási szint [elérése vagy] túllépése szerinti értékelési
napot követően. Amennyiben adott értékelési napon akár egyetlen
alapeszköz referenciaára is [egyenlő vagy] alacsonyabb mint az
alkalmazandó beváltási szint, akkor a [Best Entry] [Memory] [Protect [Pro]]
Multi Expressz [Certifikát][Értékpapír] futamideje a következő értékrendezési
napig folytatódik, amikor az idő előtti beváltás feltételei ismét megvizsgálásra
kerülnek.
Ha nem volt idő előtti beváltás, akkor a következő alkalmazandó:
[a (Best Entry) (Memory) Multi Expressz Certifikátok/ Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőket:
Amennyiben a végleges értékelési napon valamennyi alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a megfelelő [kötési árfolyam]
[végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális összeget kapja meg.
Amennyiben a végleges értékelési napon legalább egy alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő [kötési árfolyamnál]
[végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) (Memory) Protect Multi Expressz Certifikátok/Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőket:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, de a végleges értékelési napon az
összes alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a megfelelő
[kötési árfolyam] [végleges beváltási szint], akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be és a végleges értékelési napon legalább
egy alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő [kötési
árfolyamnál] [végleges beváltási szintnél], akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,

indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) (Memory) Protect Pro Multi Expressz Certifikátok/Értékpapírok
vonatkozásában illessze be a következőket:
Amennyiben nem állt be korlátesemény, akkor a befektető a nominális
összeget kapja meg.
Amennyiben korlátesemény állt be, akkor a befektető megkapja [a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz teljesítményével megszorzott névleges összeggel
egyenlő pénzösszeget] [a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.]
[a (Best Entry) (Memory) Protect (Pro) Multi
Certifikátok/Értékpapírok vonatkozásában illessze be a
kiegészítést:

Expressz
következő

Korlátesemény akkor áll be, ha [a Protect (kivéve a Pro) vonatkozásában
illessze be: a legalább egy alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési
időszak alatt legalább egyszer [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a megfelelő
alapeszközre vonatkozó korlát] [a Protect Pro vonatkozásában illessze be:
legalább egy alapeszköz referenciaára a végleges értékelési napon [egyenlő
vagy] alacsonyabb, mint a megfelelő alapeszközre vonatkozó korlát].]
Amennyiben valamely megfigyelési napon bónuszesemény állt be, akkor a
befektető az arra a megfigyelési napra elkülönített bónuszösszeget is
megkapja. Egyebekben nem történik bónuszfizetés arra a megfigyelési napra
[Memory vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést: Amennyiben
valamely megfigyelési nap vonatkozásában a befektető nem kap
bónuszösszeget, de valamely későbbi megfigyelési napon bónuszesemény
áll be, akkor a megfelelő megfigyelési napon a korábban elmaradt
bónuszfizetések is kifizetésre kerülnek.]
Bónuszesemény akkor áll be, ha [az összes alapeszköz
[referenciaára][megfigyelési ára] [legalább egy] megfigyelési napon [egyenlő
vagy] magasabb mint a megfelelő bónuszküszöb [adott esetben illesszen be
alternatív rendelkezést a bónuszesemény beállására vonatkozóan:●].
Az idő előtti beváltás után nem történik (további) bónuszfizetés az
Értékpapírok után.]
[a Best Entry (Memory) (Protect (Pro)) Multi
Certifikátok/Értékpapírok vonatkozásában illessze be a
kiegészítést:

Expressz
következő

Ebben az esetben az alapeszközök vonatkozó küszöbára nem a kibocsátás
napján (lásd az E.3. szakaszt), hanem később kerülnek meghatározásra. Ez
a megfelelő alapeszköznek a Legjobb Beszállási időszak alatt megfigyelt
legalacsonyabb [referenciaára][Legjobb Beszállási ára] alapján történik.]]
[a Fordított Átváltható Értékpapírok vonatkozásában illessze be a
következőket:
A Fordított Átváltható Értékpapírok az alapeszközök stagnáló, enyhén

növekedő vagy enyhén csökkenő árai mellett is biztosítják a hozamgenerálás
lehetőségét. Pozitív hozam akkor érhető el, ha az alapeszköz szinten marad
vagy enyhén esik. A befektető rendes körülmények között akkor tehet szert
maximális profitra, ha [zárolás esetén illessze be: zárolási esemény állt be
vagy] az alapeszköz a futamidő végén [azonos vagy] magasabb szinten van,
mint a kötési árfolyama.
[Zárolás vonatkozásában illessze be: Amennyiben zárolási esemény állt be,
akkor a befektető az esedékességkor megkapja a névleges összeget,
függetlenül az alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaárától.
Eltérő esetben a következők érvényesek:]
Az Értékpapírok esedékességekor a befektető megkapja a névleges
összeget, azzal hogy az alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint a kötési árfolyam.
Amennyiben viszont az értékelési napon az alapeszköz referenciaára
[egyenlő vagy] alacsonyabb a kötési árfolyamnál a befektető ugyanakkora
mértékben részesedik az alapeszköz árveszteségéből és megkapja [az
alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaárából számított
pénzösszeget (az arány figyelembevételével)[ a névleges összeg és az
alapeszköz teljesítménye szorzatának alapulvételével kiszámított összeget]
[[[befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz
átadásának esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött
befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére
illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint]]. A beváltás
egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb lesz.
[Zárolás vonatkozásában illessze be: zárolási esemény áll be, ha az
alapeszköznek valamely zárolás-megfigyelési napon érvényes referenciaára
[egyenlő vagy] magasabb a [vonatkozó] zárolási szintnél.]
A fentieken túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több
kamatfizetési napon. A kamatfizetés az alapeszköz teljesítményétől
független.]
[a Korlátos Fordított Átváltoztatható Értékpapírok vonatkozásában (beleértve
a korlát záróárának megfigyelését is), illessze be a következőt:
A Korlátos Átváltoztatható Értékpapírok (Protect [Pro] Átváltoztatható
Értékpapírok) az alapeszközök stagnáló, enyhén növekedő vagy enyhén
csökkenő árai mellett is biztosítják a hozamgenerálás lehetőségét. Pozitív
hozam akkor érhető el, ha az alapeszköz szinten marad vagy enyhén esik. A
befektető rendes körülmények között akkor tehet szert maximális profitra, ha
[Zárolás esetén illessze be: zárolási esemény állt be vagy] az alapeszköz a
futamidő végén [azonos vagy] magasabb szinten van, mint a kötési
árfolyama.
[Zárolás vonatkozásában illessze be: Amennyiben zárolási esemény áll be,
akkor a befektető esedékességkor megkapja a névleges összeget,
függetlenül attól, hogy történt-e korlátesemény. Eltérő esetben a következők
érvényesek:]
A befektető az esedékességkora névleges összeget kapja meg, azzal hogy
nem állt be korlátesemény [folyamatos megfigyelés (Protect) esetében
illessze be a következő kiegészítést: vagy amennyiben korlátesemény állt be,
de az értékelési napon az alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy]
magasabb a kötési árfolyamnál]; egyéb esetben a befektető ugyanakkora
mértékben részesedik az alapeszköz árveszteségéből és megkapja [az

alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaárából számított
pénzösszeget (az arány figyelembevételével)[ a névleges összeg és az
alapeszköz teljesítménye szorzatának alapulvételével kiszámolt összeget]
[[[befektetési egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz
átadásának esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött
befektetési egységek, indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére
illessze be: az átadandó vagyonelemek száma] szerint]]. A beváltás
egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél kevesebb lesz.
Korlátesemény akkor áll be [záróár megfigyelése esetére (Protect Pro)
illessze be: az alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaára
[egyenlő vagy] alacsonyabb a korlátnál] [folyamatos megfigyelés (Protect)
esetén illessze be: az alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési időszak
alatt legalább egyszer [egyenlő vagy] alacsonyabb a korlátnál.]
[Zárolás vonatkozásában illessze be: zárolási esemény áll be, ha az
alapeszköznek valamely zárolás-megfigyelési napon érvényes referenciaára
[egyenlő vagy] magasabb a [vonatkozó] zárolási szintnél.]
A fentieken túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több
kamatfizetési napon. A kamatfizetés az alapeszköz teljesítményétől
független.]]

[a Multi Fordított Átváltoztatható Értékpapírok esetére illessze be a
következőket:
A Multi Megfordított Átváltoztatható Értékpapírok több alapeszközhöz
kapcsolódnak, és az alapeszközök stagnáló, enyhén növekedő vagy enyhén
csökkenő árai mellett is biztosítják a hozamgenerálás lehetőségét. Pozitív
hozam akkor érhető el ha az alapeszközök szinten maradnak vagy enyhén
esnek. A befektető rendes körülmények között akkor tehet szert maximális
profitra, ha [zárolás esetén illessze be: zárolási esemény állt be vagy] az
alapeszközök a futamidő végén [egyenlő vagy] magasabb szinten vannak,
mint a kötési árfolyamuk.
[Zárolás vonatkozásában illessze be: Amennyiben zárolási esemény állt be,
akkor a befektető az esedékességkor megkapja a névleges összeget,
függetlenül az alapeszközöknek az értékelési napon érvényes
referenciaárától. Eltérő esetben a következők érvényesek:]
Az Értékpapírok esedékességekor a befektető megkapja a névleges
összeget, azzal hogy az összes alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint megfelelő kötési árfolyam.
Amennyiben viszont a értékelési napon legalább egy alapeszköz
referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő kötési árfolyamnál,
akkor a Kibocsátó [megfizeti a [legalacsonyabb[legmagasabb][adjon meg
alternatív
releváns
teljesítményt]
teljesítményű
alapeszköz
[referenciaára][teljesítménye] alapján számított pénzösszeget] [átadja a
[leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív vonatkozó teljesítményt]
teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési egységeket] [indexált
certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának esetére illessze be: az
arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek, indexált certifikátok
vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó vagyonelemek száma]
szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a nominális összegnél
kevesebb lesz.

[Zárolás vonatkozásában illessze be: zárolási esemény áll be, ha az összes
alapeszköznek valamely zárolás-megfigyelési napon érvényes referenciaára
[egyenlő vagy] magasabb a megfelelő [vonatkozó] zárolási szintnél.]
A fentieken túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több
kamatfizetési napon. A kamatfizetés az alapeszközök teljesítményétől
független.]]

[a Korlátos Multi Fordított Átváltoztatható Értékpapírok esetére illessze be a
következőket:
A Korlátos Multi Fordított Átváltoztatható Értékpapírok (Protect
[záróármegfigyelés esetén illessze be a következő kiegészítést: Pro] Multi
Fordított Átváltoztatható Értékpapírok) több alapeszközhöz kapcsolódnak, és
az alapeszközök stagnáló, enyhén növekedő vagy enyhén csökkenő árai
mellett is biztosítják a hozamgenerálás lehetőségét. Pozitív hozam akkor
érhető el, ha az alapeszközök szinten maradnak vagy enyhén esnek. A
befektető rendes körülmények között akkor tehet szert maximális profitra, ha
[zárolás esetében illessze be: zárolási esemény állt be vagy] az
alapeszközök a futamidő végén [egyenlő vagy] magasabb szinten vannak,
mint a kötési árfolyamuk.
[Zárolás vonatkozásában illessze be: Amennyiben zárolási esemény áll be,
akkor a befektető esedékességkor megkapja a névleges összeget,
függetlenül attól, hogy történt-e korlátesemény. Eltérő esetben a következők
érvényesek:]
Az Értékpapírok esedékességekor a befektető megkapja a nominális
összeget, feltéve, hogy nem történt korlátesemény [folyamatos megfigyelés
(Protect) esetén illessze be a következő kiegészítést: vagy ha korlátesemény
állt be, akkor az összes alapeszköznek az értékelési napon érvényes
referenciaára [egyenlő vagy] magasabb, mint megfelelő kötési árfolyam.]
Amennyiben viszont korlátesemény állt be [folyamatos megfigyelés (Protect)
esetén illessze be a következő kiegészítést: és a értékelési napon legalább
egy alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő kötési
árfolyamnál],
akkor
a
Kibocsátó
[megfizeti
a
[legalacsonyabb[legmagasabb][adjon meg alternatív releváns teljesítményt]
teljesítményű alapeszköz [referenciaára][teljesítménye] alapján számított
pénzösszeget] [átadja a [leggyengébb][legerősebb][adjon meg alternatív
vonatkozó teljesítményt] teljesítményű alapeszközhöz kötött [befektetési
egységeket] [indexált certifikátokat] [ETP-ket] [az alapeszköz átadásának
esetére illessze be: az arány][az alapeszközhöz kötött befektetési egységek,
indexált certifikátok vagy EPT-k átadása esetére illessze be: az átadandó
vagyonelemek száma] szerint].] A beváltás egyenértéke ebben az esetben a
nominális összegnél kevesebb lesz.
Korlátesemény akkor áll be [záróármegfigyelés esetére (Protect Pro) illessze
be: legalább egy alapeszköznek az értékelési napon érvényes referenciaára
[egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő alapeszközre vonatkozó korlátnál]
[folyamatos megfigyelés (Protect) esetén illessze be: legalább egy
alapeszköz megfigyelési ára a megfigyelési időszak alatt legalább egyszer
[egyenlő vagy] alacsonyabb a megfelelő alapeszközre vonatkozó korlátnál.]
[Zárolás vonatkozásában illessze be: zárolási esemény áll be, ha az összes
alapeszköznek valamely zárolás-megfigyelési napon érvényes referenciaára

[egyenlő vagy] magasabb a megfelelő [vonatkozó] zárolási szintnél.]
A fentieken túlmenően a befektető kamatösszeget is kap, egy vagy több
kamatfizetési napon. A kamatfizetés az alapeszközök teljesítményétől
független.]]
[a Best Entry-ként megjelölt Fordított Átváltoztatható
vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:

struktúrák

A "Best Entry" megjelölésű Értékpapírok esetében [az alapeszköz] [az
alapeszközök] vonatkozó küszöbára nem a kibocsátás napján (lásd az E.3.
szakaszt), hanem később kerülnek meghatározásra. Ez az [megfelelő]
alapeszköznek a Legjobb Beszállási időszak alatt megfigyelt legalacsonyabb
[referenciaára][Legjobb Beszállási ára] alapján történik.]
[a Változó Kamatozásúként vagy Minimum Kamat Mellett Változó
Kamatozásúként leírt Fordított Átváltoztatható struktúrák vonatkozásában
illessze be a következő kiegészítést:
A Változó Kamatozású Értékpapírok egyik tulajdonsága a változó kamatozás
a rögzített kamatozás helyett.
Ezen változó kamatláb a referencia-kamatlábtól függ.
Az adott kamatperiódusban alkalmazandó kamatlábat általában még az adott
kamatperiódus kezdete előtt határozzák meg. A kamatot rendes körülmények
között utólag, a kamatperiódus végén fizetik meg.
[a Minimum Kamat Mellett Változó Kamatozásúként leírt Fordított
Átváltoztatható struktúrák vonatkozásában illessze be a következő
kiegészítést:
A Minimum Kamat Mellett Változó Kamatozású Értékpapíroknak szintén
változó a kamatozása. A változó kamatláb tekintetében viszont egy alsó
határ (korlát) van érvényben, amely a befektetőnek minimálisan fizetendő
kamatnak felel meg.]]
[Az Esélyként leírt Fordított Átváltoztatható struktúrák vonatkozásában
illessze be a következő kiegészítést:
Az "Esély" Értékpapírok struktúrája olyan, hogy a befektető további
pénzeszközt kap (amely bónuszösszegként is ismert) [[egy] meghatározott
megfigyelési dátum[ok][az értékrendezési nap] után, ha [az alapeszköz][az
összes alapeszköz] referenciaára [[egy] meghatározott megfigyelési
dátum[ok][az értékrendezési nap] után [egyenlő vagy] magasabb, mint az
[alapeszköz][alapeszközök] [megfelelő] bónuszküszöbe. A bónuszösszeg
szintje [előre kerül meghatározásra][az alapeszköz szintjétől függ].]
[a futamidő alatti részleges beváltásra kerülő Fordított Átváltoztatható
struktúrák vonatkozásában illessze be a következő kiegészítést:
Az Értékpapírok struktúrája továbbá olyan, hogy a névleges összeg egy
része a futamidő vége előtt beváltásra kerül. Ilyen esetben az
esedékességkor (azzal a feltétellel, hogy a fentiekben leírt további lényeges
feltételek is teljesülnek) vagy (i) a megfelelően lecsökkentett névleges összeg
kerül kifizetésre vagy (ii) a megfelelően csökkentett arányban pénzösszeg
vagy a vagyonelemek átadása kerül meghatározásra. Ilyen esetekben a
csökkentett névleges összeg után fizetendő kamat is a részleges beváltás
dátumától kezdődően kerül meghatározásra.]]

Alapeszköz[ök]: ● (a további részleteket lásd a C.20. szakaszban)
[Kezdeti referenciaár: ●]
[Legjobb Beszállási Ár: ●]
[Legjobb Beszállási Megfigyelési Időszak: ●]
[Arány: ●]
[Az Átadandó Vagyonelem Száma: ●]
[Fordított Szint: ●]
[Kötési árfolyam: ●]
[Felső korlát: ●]
[Maximális összeg: ●]
[Beváltási Szint[ek]: ●]
[Végleges Beváltási Szint[ek]: ●]
[Beváltási Tényező: ●]
[Bónuszszint[ek]: ●]
[Bónuszküszöb[ök]: ●]
[Bónuszösszeg[ek]: ●]
[Megfigyelési Dátum[ok]: ●]
[Bónuszfizetési Dátum[ok]: ●]
[A Kamatfelhalmozási Időszak Kezdete: ●]
[Kamatfizetési Dátumok: ●]
[Kamatláb: ●]
[Változó Kamat: ●
Referencia Kamatláb: ●
[Kamatfelár: ●]
[Felső korlát: ●]
[Szorzó tényező: ●]]
[Korlát: ●]
[Megfigyelési Idő: ●]
[Megfigyelési Ár: ●]
[Zárolási Szint[ek]: ●]
[Zárolás-Megfigyelési Dátum[ok]: ●]
[A következő csak a befektetési egységek, indexált certifikátok vagy ETP-k
esetén illesztendő be: [befektetési egységek][indexált certifikátok][ETP-k]:
[Illessze be az átadandó vagyonelem esetleges további részleteit: ●]]
[Teljesítmény: ●]
Futamidő: ●
Lásd a C.16. szakaszban található kibocsátás-specifikus információkat is.
C.16.

Lejárati vagy

Értékrendezési Nap[ok]:

●

visszafizetési nap

[Végleges Értékrendezési Napok: ●]
[Lejárati Dátum (Data di Scadenza):
[az Értékrendezési Napot jelenti.]
[[●] Munkanapot jelent az Értékrendezési Nap után.] [●]]
Esedékesség Napja:

C.17.

Az elszámolási eljárás
ismertetése

●

A fizetendő összegeket a Számítást Végző Ügynök számítja ki, és az
Esedékesség Napján a Kibocsátó a Fizető Ügynökön keresztül teszi
elérhetővé a Központi Értéktár részére
[Német Globális Certifikát, Olasz Dematerializált Certifikátok, Norvég Névre
Szóló Értékpapírok vagy Svájci Dematerializált Értékpapírok: folyamatos
továbbítás a megfelelő letéti bankoknak az Értékpapírtulajdonosoknak való
jóváírás céljából. A Kibocsátó ezután mentesül minden fizetési kötelezettség
alól]
[Dán Dematerializált Értékpapírok, Holland Dematerializált Értékpapírok,
Francia Dematerializált Bemutatóra Szóló Értékpapírok, Finn Névre Szóló
Értékpapírok vagy Svéd Névre Szóló Értékpapírok: jóvárás a megfelelő
Értékpapírtulajdonosoknak. A Központi Értéktár általi vagy a Központi
Értéktár utasítása szerinti továbbítás mentesíti a Kibocsátót az ilyen fizetések
összegének megfelelő, az Értékpapírok szerinti fizetési kötelezettségei alól].
Amennyiben valamely fizetés teljesítése olyan napon esedékes, amelyik nem
Munkanap, akkor a fizetést a következő Munkanapra kell halasztani.
Számítást Végző Ügynök: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002
Zürich, Svájc
Fizető Ügynök

Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich,
Svájc; [és]
Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331
München, Németország[; és]
[A következő csak Dán Dematerializált Értékpapírok
esetében illesztendő be: Handelsbanken, Danish
branch of Svenska Handelsbanken AB (publ),
Havneholmen 29, DK-1561 Copenhagen V, Dánia]
[A következő csak Holland Dematerializált Értékpapírok
vagy Francia Dematerializált Bemutatóra Szóló
Értékpapírok esetén illesztendő be: Citibank Europe Plc
UK Branch, Canary Wharf Group, 25 Canada Square,
London E14 5LB, Egyesült Királyság]
[A következő csak Finn Névre Szóló Értékpapírok vagy
Svéd Névre Szóló Értékpapírok esetében illesztendő
be: Svenska Handelsbanken AB (publ), SE-106 70
Stockholm, Svédország]
[A következő csak Olasz Dematerializált Értékpapírok
esetében illesztendő be: BNP PARIBAS Securities
Services, Milan Branch, Via Ansperto no. 5, 20123
Milánó, Olaszország]
[A következő csak Norvég Névre Szóló Értékpapírok
esetében
illesztendő
be:
Handelsbanken
Kapitalforvaltning AS,székhely: Tjuvholmen allé 11,
Postboks 1342 Vika 0113 Oslo, Norvégia]

[adjon meg valamilyen másik Kifizető(ke)t: ●]
C.18

A derivatív
értékpapírok

Az Értékpapírok [– likvidálási esemény beállásától függően –] pénzösszeg
megfizetésével [a (fizikai) átadással beváltandó Értékpapírok estében illessze

beváltásának
ismertetése

be a következőt: vagy [részvények, részesedést megtestesítő értékpapírok
(ADR-ek/GDR-ek) vagy más osztalékjogra jogosító értékpapírok] [kötvények]
[befektetési egységek] [indexált certifikátok] [ETP-k] átadásával váltandók be.
A beváltás idejéről és az összeg számításáról a C.15 – C.17. szakaszban
találhatók további részletek.
[Amennyiben az alapeszköz pénzneme eltér az Értékpapírok pénznemétől
(lásd a C.20. szakaszt), akkor illessze be a következőket:]
A pénzösszeg az Értékpapírok elszámolási pénznemére kerül átváltásra az
értékelési napon érvényes, vonatkozó átváltási arány szerint.]
[a fedezeti valutaügylettel ("Quando structure") védett Értékpapírok esetében
illessze be a következőket: Az átváltás az 1:1 arányú átváltási arányon alapul
("Quando structure").]]

C.19.

Az alapeszköz lehívási
ára/végső
referenciaára

A lejáratkori beváltási összeg [és típus] [– figyelemmel a [Kora Beváltásra]
[és]
[a
likvidálási
esemény
bekövetkezésére]
–]
az
[alapeszköznek][alapeszközöknek] a [Végleges] Értékelési Napon érvényes
referenciaárától függ.
A referenciaár
[Amennyiben az alapeszköz részvény, részvényeket megtestesítő
értékpapír (ADR-ek vagy GDR-ek) és más osztalék fizetésre jogosító
értékpapír, akkor illessze be a következőket:
a Referencia Ügynök által meghatározott és közzétett alapeszköz záróára.]
[Amennyiben az alapeszköz index, illessze be a következőket:
a Referencia Ügynök által meghatározott és közzétett alapeszköz záróára.]
[Amennyiben az alapeszköz kötvény, illessze be a következőket:
[(a) a Referencia Ügynök által az alapeszköz értékeként meghatározott és
közzétett záróár]
[(b) az alapeszköznek az Értékelés Idején a [oldal címe: ●] címen megjelenő
ára]
[, és (b) ilyen ármegjelenítés hiányában a Számítást Végző Ügynök által
felkért 5 vezető piaci résztvevő – amelyek nem a Kibocsátó vagy a Számítást
Végző Ügynök kapcsolt vállalkozásai – által az alapeszközre meghatározott
és közölt [ajánlati árak] [kínálati árak] számtani átlaga]
[, és hozzáadva az alapeszköz vonatkozásában felhalmozódott kamatot
(amennyiben a meghatározott ár nem tartalmazza a kamatot)].]
[Amennyiben az alapeszköz áru, illessze be a következőket:
[az Értékelés Idején] a Referencia Ügynök által meghatározott [alapeszköz
ára] [illessze be az árura vonatkozó meghatározás konkrét leírását: ●].]
[Amennyiben az alapeszköz határidős ügylet vagy határidős kamatügylet,
illessze be a következőket:
a Referencia Ügynök által meghatározott és közzétett alapeszköz
elszámolási ára.]
[Amennyiben az alapeszköz árfolyam, illessze be a következőket:
[a Referencia Ügynök által az Értékelés Idején meghatározott és a
Referenciaoldalon közzétett árfolyam.] Amennyiben az alapeszköznek (a
fenti "Alapeszköz" című részben meghatározott) Alappénzneme nem EUR
(euró), akkor a Számítást Végző Ügynök kiszámolja a Referenciaárat a
Referencia Ügynök által az Értékelés Idején meghatározott Kötési Árfolyam
Pénzneme és az EUR pénznem közötti árfolyam és az EUR és az
Alappénznem közötti árfolyam hányadosaként.]

[az alapeszköznek a nemzetközi bankközi piacon az Értékelés Idején
érvényes ára, amelyet a Számítást Végző Ügynök saját belátása szerint (a
német jog hatálya alá tartozó Értékpapírok vonatkozásában a BGB 315., 317.
szakasza szerint) határoz meg az Értékelési Napon, figyelemmel az ajánlati
és kínálati árakra [amelyek a Bloomberg pénzügyi információs szolgálat
megfelelő oldalán jelennek meg[oldal címe].]]
[Amennyiben az alapeszköz kamatláb, illessze be a következőket:
a [Referencia Ügynök által meghatározott és] a referenciaoldalon [az
értékelés idején] közzétett kamatláb.]
[Amennyiben az alapeszköz befektetési egység, illessze be a következőket:
a Referencia Ügynök által meghatározott és közzétett alapeszköz értéke.]
[Amennyiben az alapeszköz virtuális pénznem, illessze be a következőket:
[az alapeszköz ára, amelyet a Számítást Végző Ügynök saját belátása
szerint (a német jog hatálya alá tartozó Értékpapírok vonatkozásában a BGB
315., 317. szakasza szerint) határoz meg, figyelemmel a Referencia
Ügynökök által az Értékelési Napon az alapeszközre meghatározott árakra.]
[adja meg a referenciaár meghatározására vonatkozó esetleges módosított
rendelkezést: ●]
C.20

Az alapeszköz
ismertetése és az
alapeszközzel
kapcsolatos
információk
fellelhetőségének
megadása.

[Az Értékpapírokhoz kapcsolódó alapeszköz:]
[Az Értékpapírokhoz kapcsolódó alapeszközök:]
[részvény, részvényt megtestesítő értékpapír (ADR/GDR) vagy más
osztalékfizető értékpapír, kibocsátó, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum,
pénznem, szükség szerint további részletek]
[kötvény, kibocsátó, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum, pénznem, szükség
szerint további részletek]
[index, indexszámító megbízott, ISIN és/vagy Bloomerg-szimbólum,
pénznem, adott esetben az indexre vonatkozó jogi nyilatkozat, az indexszel
kapcsolatos információk beszerezhetőségére vonatkozó utalás, adott
esetben további részletek]
[áru, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum, pénznem, adott esetben rövid
leírás, adott esetben további részletek]
[határidős ügylet, határidős kamatlábügylet, lejárati hónap/év, ISIN és/vagy
Bloomberg-szimbólum, adott esetben rövid leírás, adott esetben további
részletek]
[árfolyam, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum, adott esetben rövid leírás,
adott esetben további részletek]
[kamatláb, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum, adott esetben rövid leírás,
adott esetben további részletek]
[befektetési egység, az alap leírása, ISIN és/vagy Bloomberg-szimbólum,
pénznem, szükség szerint további részletek]
[virtuális pénznem megjelölése, adott esetben ISIN és/vagy Bloombergszimbólum, adott esetben rövid leírás, adott esetben további részletek]
Az [alapeszköz] [alapeszközök] múltbeli és jövőbeli teljesítményével,
[ingadozékonyságával] kapcsolatos adatok hozzáférhetők az interneten a
következő címen: [adott esetben adja meg a weboldal címét:●] [a fentiekben
megadott weboldalon] [a fentiekben megadott weboldalakon].

D. szakasz – Kockázatok
D.2.

A Kibocsátóval és a
Garantőrrel
kapcsolatos legfőbb
kockázatokra vonakozó
legfőbb információk

A Kibocsátó fizetésképtelenségi kockázata
A befektetők ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a Kibocsátó
fizetésképtelen és ennek megfelelően nincs likvid tőkéje. [amennyiben a
biztosítékkal fedezett (COSI) áll fenn, illessze be a következőket: A jelen
esetben a biztosítékkal való fedezettség korlátozza de nem zárja ki teljesen a
kockázatot.] Ezért tehát fennáll az általános kockázat, hogy a Kibocsátó
képtelen lesz az Értékpapírból eredő egyes vagy valamennyi kötelezettségét
teljesíteni. Ilyen esetben fennáll a pénzügyi veszteség veszélye, amely akár
teljes veszteséget is jelenthet és független az alapeszköz teljesítményétől.
Az Értékpapírok nem tartoznak betétvédelem hatálya alá. Ezen túlmenően a
Kibocsátó szintén nem tagja semmilyen betétvédelmi alapnak vagy hasonló
védelmi rendszernek, amely a Kibocsátó fizetésképtelensége esetén teljesen
vagy részben megtérítené az Értékpapírtulajdonosok követeléseit.
A befektetőknek ezért befektetései döntéseik meghozatalakor figyelemmel
kell lenniük a Kibocsátó hitelképességére. A Kibocsátó törzstőkéje csupán
50 000 euró. Az Értékpapírok megvásárlása ezért sokkal nagyobb
hitelkockázatot jelent a befektetőre nézve, mint egy magasabb törzstőkével
rendelkező kibocsátó esetében.
A Kibocsátó OTC fedezeti ügyleteket köt (vagyis két fél között egyedileg
megtárgyalt fedezeti ügyleteket), kizárólag a Vontobel Csoportba tartozó más
társaságokkal. A diverzifikáció így megmutatkozó hiánya miatt a Kibocsátó
csoportkockázatnak van kitéve a partnerei lehetséges fizetésképtelensége
miatt, amely változatosabb szerződő felek esetében nem állna fenn. A
Kibocsátó
kapcsolt
vállalkozásainak
likviditáshiánya
vagy
fizetésképtelensége ezért közvetlenül a Kibocsátó likviditáshiányát is
okozhatja.
A Kibocsátó piaci kockázata
A nehéz makroökonómiai helyzet alacsonyabb kibocsátási méretet
eredményezhet és kedvezőtlenül hathat a Kibocsátó tevékenységeinek
eredményére. Az értékpapírok általános piaci teljesítménye ebben a
tekintetben különösen függ más tőkepiacok teljesítményétől, amelyet viszont
a globális gazdaság általános helyzetétől és az érintett országok gazdasági
és politikai keretrendszere befolyásol (ez piaci kockázatként is ismert).
A Garantőr fizetésképtelenségi kockázata
A Garantőr fizetésképtelenségi kockázatát a befektető viseli. Fennáll az
általános kockázata annak, hogy a Garantőr nem tudja teljesíteni a Garancia
szerint felmerülő kötelezettségek egy részét vagy teljes körét. A
befektetőknek ezért befektetései döntéseik meghozatalakor nem csak a
Kibocsátó hitelképességére, hanem a Garantőr hitelképességére is
figyelemmel kell lenniük.
[A Svájci Garantőr nem tagja semmilyen betétvédelmi alapnak vagy hasonló
védelmi rendszernek, amely a Garantőr fizetésképtelensége esetén teljesen
vagy részben megtérítené az Értékpapírtulajdonosok igényeit.] [A Német
Garantőr tagja a Német Bankok Kártalanítási Rendszerének
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) és a Betétvédelmi Alapnak
(Einlagensicherungsfonds); azonban a bemutatóra szóló kifizetendő
eszközök (például a certifikátok és a bemutatóra szóló kötvények) nem esnek
egyik intézmény védelme alá sem, vagyis az Értékpapírtulajdonosok
követelései sem részben, sem egészben nem térülnek meg, ha a Német
Garantőr fizetésképtelenné válik.]

Az esetleges reorganizációs és káreljárásokkal kapcsolatos kockázatok
A [vonatkozó] [német] [és] [a svájci] jogszabályok és rendeletek kiterjedt
jogosítványokat és mérlegelési jogköröket adnak a megfelelő hatáskörrel
rendelkező hatóságnak a megfelelő nemzeti jog szerint létrehozott bankok és
pénzügyi csoportok – úgymint [Bank Vontobel Holding AG, Zürich, Svájc (a
Svájci Garantőr)] [és] [Bank Vontobel Europe AG, München, Németország (a
Német Garantőr) – anyavállalatai reorganizációs és végelszámolási eljárása
esetén].
Ilyen eljárás megindítása kedvezőtlenül hathat az Értékpapírok piaci árára,
és a Garancia szerint járó összegek nemfizetését vagy csak részleges
fizetését eredményezheti.
A Garantőrrel kapcsolatos üzleti kockázat
A Garantőr üzleti és gazdasági tevékenységére kihatnak a mindenkori piaci
feltételek [a Svájci Garantőr esetében adja hozzá a következőket: valamint
azoknak a tevékenységet folytató (konszolidált) Vontobel társaságokra
gyakorolt hatása]. A Garantőr gazdasági és üzleti tevékenységére kiható
tényezőket olyan általános piaci kockázatok is okozhatják, amelyek a piaci
árak – úgymint a kamatlábak, árfolyamok, részvényárak, nyersanyagárak –
kedvezőtlen alakulásának és ingadozásának eredményei, és kedvezőtlen
hatással vannak az alapeszközök és/vagy a származékos pénzügyi termékek
értékelésére.
A Garantőr pénzügyi helyzetére – például – a kölcsönvállalások lehívásakor
kiáramló pénzmennyiségek vagy a betétek meg nem újíthatósága által
okozott likviditási szűk keresztmetszetek is kihatással vannak, aminek
következtében a Garantőr ideiglenesen képtelen lehet a rövid távú pénzügyi
igények teljesítésére.
D.6.

Az
Értékpapírokkal/teljes
veszteségi kockázattal
kapcsolatos fő
kockázatokra
vonatkozó legfőbb
információk

Az alapeszköz teljesítményétől való függés miatti veszteség kockázata
Az Értékpapírok olyan pénzügyi eszközök, amelyeknek az értéke másik
referenciaeszköz – az alapeszköz – értékéből származtatott. Nem garantált,
hogy az alapeszköz teljesítménye megfelel a befektetői elvárásoknak.
Amennyiben az alapeszköz olyan irányba mozdul el, amely kedvezőtlen a
befektetőnek, akkor fennáll a veszteség kockázata is, amely akár teljes
veszteséget is jelenthet.
Az alapeszköznek az Értékpapírok értékére és beváltására gyakorolt hatását
részletesen a C.15. szakasz írja le. Az Értékpapírok komplex befektetési
eszközök. A Befektetőknek ezért meg kell győződniük az Értékpapírok
működésének (beleértve az alapeszköz struktúrájának) és a kibocsátás
Feltételeinek ismeretéről.
Piaci árak kockázata
Az Értékpapír ára elsődlegesen a hozzá kötődő, megfelelő alapeszköz(ök)
árától függ, de rendes körülmények között nem tükrözi pontosan az
alapeszköz árának változásait. Az adott alapeszközre ható valamennyi
pozitív és negatív tényező így elvben az Értékpapír árában is megjelenik.
Árkockázat
Az érték és így az Értékpapírok ára kedvezőtlenül is alakulhat. Ennek fő oka
– a fentiekben is leírtak szerint – az alapeszköz teljesítménye és – a
megfelelő Értékpapírtól függően – az árra ható más tényezők (például az
ingadozás, a kamatlábak általános alakulása, a Kibocsátó romló
hitelminősítése valamint a gazdaság egészének teljesítménye).
Az Értékpapírokkal kapcsolatos opciós kockázatok

Az Értékpapírok opciós jogot megtestesítő származékos pénzügyi eszközök,
amelyeknek így számos közös tulajdonsága lehet az opciókkal. Az opciós
ügyleteknek adott esetben magas kockázata van. Az Értékpapírokban
elhelyezett befektetés nagyon markáns értékbéli ingadozásoknak lehet
kitéve, és bizonyos körülmények között a beágyazott opció teljesen
elértéktelenedik a lejáratra. A befektető ilyenkor az Értékpapírokban
elhelyezett teljes befektetés összegét elveszítheti.
[több alapeszköz esetén (Multi-szerkezetek esetén) illessze be a
következőket: A legrosszabbul teljesítő alapeszköz jelentőségéből eredő
kockázat
Az Értékpapírok több alapeszközhöz kötődnek (a továbbiakban mint Multi),
aminek eredményeként megnövekszik a kockázat, mivel az esedékességkori
pénzösszeg és az Értékpapírnak a futamidő alatti ára nem csak egy, hanem
több alapeszköz által kerül meghatározásra. [Korlát struktúránál illessze be a
következőt: Ilyen esetben szintén magasabb a korlátesemény
bekövetkezésének valószínűsége.]
A befektetőknek arra is figyelemmel kell lenniük, hogy több alapeszköz
esetén rendes körülmények között az Értékpapír futamideje alatt
leggyengébben teljesítő alapeszköz az alkalmazandó a pénzösszeg vagy az
átadandó vagyonelem meghatározására, vagyis a Multi-struktúrák esetében
lényegesen magasabb a veszteségkockázat, mint egyetlen alapeszközzel
operáló Értékpapírok esetében.]
Korrelációs kockázatok
A korreláció annak a mértéke, amennyire a múltban lehetőség volt konkrét
függőségi viszony kialakítására valamely alapeszköz és egy adott tényező
(pl. más alapeszköz vagy index változása) között. Amennyiben például
valamely alapeszköz rendes körülmények között ugyanolyan irányú
elmozdulással reagál valamilyen konkrét tényező változására, akkor nagyon
pozitív korreláció feltételezhető. A nagyon pozitív korreláció azt jelenti, hogy
az alapeszköz és a kérdéses tényező nagyon nagy mértékben azonos
irányba mozognak. Magas negatív korrelációnál az alapeszköz pontosan az
ellenkező irányba mozog. Ezért előfordulhat, hogy alapvetően pozitívan
értékelhető alapeszköz a befektetőnek kedvezőtlen teljesítményt nyújt az
érintett ágazattal vagy országgal kapcsolatos alapvető adat megváltozása
miatt.
Ingadozási kockázatok
A nagy ingadozású Értékpapírokban vagy alapeszközökben elhelyezett
befektetéseknek alapvetően sokkal nagyobb a kockázata, mint az alacsony
ingadozású Értékpapíroknak vagy alapeszközöknek, mivel esetükben
nagyobb a veszteség lehetősége.
A korábbi teljesítménnyel kapcsolatos kockázatok
Valamely alapeszköz vagy Értékpapír múltbeli teljesítménye nem jelent
semmit a jövőbeli teljesítményre nézve.
A hitelből megvásárolt Értékpapír megvásárlásának finanszírozásához
kapcsolódó kockázat
Amennyiben az Értékpapírok megvásárlását hitelből finanszírozzák, akkor a
befektetőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy ha a befektetési
várakozások nem valósulnak meg, akkor nem csak a befektetett tőke
esetleges elvesztését kell elszenvedniük, hanem a kölcsönkamatokat is
fizetniük kell, illetve vissza kell fizetniük a kölcsönt is. Ennek eredményeként
a befektetők jelentősen megnövekedett veszteségkockázattal szembesülnek.

[A feltétel nélküli bónuszfizetést biztosító Fordított Átváltoztatható és
Expressz struktúrák kivételével illessze be a következő kiegészítést: Mivel az
Értékpapírok nem biztosítanak folyamatos bevételt (pl. kamatot, bónuszt
vagy osztalékot), a befektetők nem várhatják, hogy ezen folyamatos
bevételeket az Értékpapírok futamideje alatt esedékessé váló
kölcsönkamatokra fordíthatnak.]
A kockázat kizárását vagy korlátozását célzó ügyletek
A befektetők adott esetben nem képeznek megfelelő fedezetet az
Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatokkal szemben.
Inflációs kockázat
Az infláció kedvezőtlenül hat a vagyonelemek reálértékére és a reálhozamra.
A gazdasági ciklusok miatti kockázatok
A veszteségek amiatt is adódhatnak, hogy a befektetők nem vagy nem
helyesen veszik figyelembe a gazdaság ciklikus teljesítményét annak felívelő
és hanyatló szakaszaival együtt a befektetési döntések meghozatalakor, és
így a gazdasági ciklusok saját szempontjukból kedvezőtlen szakaszaiban
fektetnek be, tartják vagy adják el Értékpapírjaikat.
Pszichológiai piaci kockázat
Az alapeszközök árára, és így az Értékpapírok teljesítményére a
pszichológiai jellegű tényezőknek is lehet jelentős hatása. Amennyiben ezen
tényezőknek az alapeszköz árára gyakorolt hatása eltér a befektető által várt
piaci reakciótól, akkor a befektető veszteséget szenvedhet el.
Az Értékpapírok kereskedésével kapcsolatos kockázatok, likviditási
kockázat
Rendes piaci körülmények között az (E.4. szakaszban meghatározott)
Árjegyző jegyzi a valamely kibocsátáshoz tartozó Értékpapírok ajánlati és
kínálati árait.
Rendkívüli piaci körülmények között vagy nagy ingadozást mutató piaci
környezetben az Árjegyző általában nem jegyez semmilyen ajánlati vagy
kínálati árat. Viszont rendes piaci körülmények között sem vállal semmilyen
jogi kötelezettséget az Értékpapírtulajdonosokkal szemben ilyen árak
jegyzésére és/vagy az általa jegyzett árak megfelelőségének biztosítására.
A potenciális befektetők ezért nem élhetnek azzal a feltételezéssel, hogy a
futamidő alatt eladhatják az Értékpapírokat, és mindenkor készen kell állniuk
az Értékpapíroknak a [végleges] értékrendezési napig való tartására.
Az Értékpapírok árával kapcsolatos kockázatok, valamint a tranzakciós
költségek és jutalékok hatása
Az (E.3. szakaszban meghatározott) Kibocsátási Ár, valamint a másodlagos
piacon az Értékpapírok tekintetében jegyzett ajánlati és kínálati árak adott
esetben többletet tartalmazhatnak az Értékpapírok eredeti matematikailag
kiszámított értékén (az úgynevezett valós értékén) felül, amely nem jelenik
meg a befektetőnek. Az Értékpapíroknak ezt az úgynevezett marzsát és
matematikai értékét a Kibocsátó és/vagy az Árjegyző számítja ki saját
belátása szerint a belső árazási modellek és számos tényező függvényében.
A jövedelmi megfontolásokon túlmenően, a marzs számításában – többek
között – a következő paramétereket veszik figyelembe: az Értékpapírok
matematikai értéke, az alapeszköz ára és ingadozása, az Értékpapírok
kínálata és kereslete, a kockázatfedezés költsége, a kockázatvállalási
prémiumok, az Értékpapírok strukturálási és értékesítési költsége, bármely
jutalék, és adott esetben az árpótlékok (prémiumok) és az engedélyezési-

vagy kezelési díjak.
A fenti okokból kifolyólag az Árjegyző által meghatározott árak eltérhetnek az
Értékpapírok matematikai értékétől és/vagy a gazdasági szempontból elvárt
ártól.
Az Értékpapírok adóztatásával kapcsolatos kockázatok
Az Értékpapírokkal kapcsolatos adók, illetékek, díjak, levonások vagy más
felmerülő összegek megfizetése a megfelelő Értékpapírtulajdonos és nem a
Kibocsátó felelősségi körébe tartozik. A Kibocsátó által teljesített valamennyi
kifizetés adott esetben adók, illetékek, díjak, levonások vagy más
teljesítendő, megfizetendő, visszatartandó vagy levonandó fizetések hatálya
alá tartozhat.
A Vontobel Csoportba tartozó társaságok által végrehajtott fedezeti
ügyletek hatásának kockázata
A Kibocsátónak és a Vontobel Csoportba tartozó társaságoknak az
értékpapírok alapeszközeit érintő fedezeti és kereskedési ügyleteinek negatív
hatása lehet az Értékpapírok értékére.
Helyesbítéssel, piaci összeomlási eseményekkel,
megszűntetéssel és elszámolással kapcsolatos kockázatok

rendkívüli

A megfelelő alapeszközzel kapcsolatos lényeges változások vagy
események beszámítása érdekében a Kibocsátó helyesbítést hajthat végre.
Ebben az összefüggésben nem zárható ki annak a valószínűsége, hogy
valamely helyesbítés adott esetben kedvezőtlenül érintheti a befektetőt. A
Kibocsátó ezen túlmenően az Értékapírok rendkívüli megszűntetésére is
jogosult. Rendkívüli megszűntetéskor a befektetők teljes mértékben elveszítik
a beváltási jogaikat. Fennáll a kockázata annak, hogy a megszűntetés miatt
kifizetett összeg nulla (0) lesz. A legrosszabb esetben tehát a teljes
befektetett tőke is elveszhet.
Az esetleges összeférhetetlenség miatti kockázatok
A Vontobel Csoport társaságai között összeférhetetlenség állhat fenn, ami
hátrányosan befolyásolhatja az Értékpapírok értékét. A lehetséges főbb
összeférhetetlenségi eseteket az E.4. szakasz határozza meg.
Információs kockázat
Fennáll annak a lehetősége, hogy a befektetők a Kibocsátó hatáskörén kívül
eső okok miatt az ellenőrzési körükön kívüli hiányzó, hiányos vagy hibás
információk alapján helytelen döntést hoznak.
Árfolyamkockázat
[Amennyiben az alapeszköz pénzneme eltér az Értékpapírok pénznemétől,
akkor illessze be a következőket: Az esetleges befektetőknek tisztában kell
lenniük azzal, hogy az Értékpapírokba elhelyezett befektetéshez
árfolyamkockázat társul, mivel az alapeszköz pénzneme és az Értékpapírok
elszámolási pénzneme közötti átváltási árfolyam számukra kedvezőtlen
irányba mozoghat.]
Amennyiben az Értékpapírok elszámolási pénzneme eltér a befektető hazai
pénznemétől vagy a befektetőhöz érkező fizetések pénznemétől, akkor a
potenciális befektetők árfolyamkockázattal szembesülnek.
Kamatkockázat
Az Értékpapírok elszámolási pénznemében elhelyezett betétekre vonatkozó
kamatláb ingadozása miatt az Értékpapírokban elhelyezett befektetéshez

kamatkockázat kötődik. Ez kihathat az Értékpapírok piaci értékére is.
[Jegyzési időszakkal kapcsolatos ajánlat esetén illessze be a következőt:
Az Értékpapírok nyilvános ajánlattételének szempontjai
Az Értékpapírok értékesítésére jegyzési időszakban kerül sor. A Kibocsátó és
az Ajánlattevő fenntartják a jogot arra, hogy idő előtt lezárják [vagy
meghosszabbítsák] a jegyzési időszakot, csak részben teljesítsék az
ajánlattal kapcsolatos jegyzési kérelmeket (különösen túljegyzés esetén),
vagy hogy indokolás nélkül ne hajtsák végre az Értékpapírok kibocsátását. A
jegyzési kérelmet benyújtó befektető ilyen esetében már lehet, hogy nem
vagy csak kedvezőtlenebb feltételek mellett létesíthet alternatív befektetést.]
A készpénzösszeg szintjével kapcsolatos kockázatok
[A Diszkontcertifikát-struktúrák vonatkozásában illessze be:
A [Protect [Pro]] [Multi] [Expressz] Diszkontcertifikátok [Quanto] esetében a
potenciális pénzösszeget [vagy az átadandó alapeszköz[ök]höz kötődő
[[befektetésiegységek] [indexált certifikátok] [ETP-k] pénzben kifejezett
értékét] a felső korlát mindenkor maximalizálja. A lehető legnagyobb
nyereség így már a kezdetektől fogva korlátozott.
A befektető ezekkel az Értékpapírokkal veszteséget szenved el, ha az
alapeszközt (az arány figyelembevételével) a futamidő végén az
Értékpapírok beszerzési ára alatt jegyzik [a Protect (Pro) vonatkozásában: és
korlátesemény állt be [a megfigyelési időszak alatt] [az értékelési napon]].
[Az "Expressz" megjelölésű Értékpapírok esetében az Értékpapírok
automatikusan beváltódnak, ha az alapeszköz eléri a beváltási szintet. Ennek
negatív hatása lehet az Értékpapírok piaci értékére. A befektetőknek
tisztában kell lenniük azzal, hogy az Értékpapírok idő előtti beváltásakor nem
feltétlenül létesíthetnek követő befektetést, kivéve kevésbé kedvező
feltételek mellett.]]
[A Bónuszcertifikát-struktúrák vonatkozásában illessze be a következőt:
A [Multi] Bónusz [Felső Korlátos] [Pro] Certifikát [Quanto] [amely
"Légzsákkal" van ellátva] tulajdonosa legalább a bónusz szintjével egyenlő
meghatározott összeget kap (az arány figyelembevételével), ha nem állt be
korlátesemény.
Amennyiben korlátesemény áll be [a megfigyelési időszak alatt] [az értékelési
napon], akkor az Értékpapírtulajdonos akár teljes veszteséget is jelentő
kockázatnak van kitéve, amely összemérhető az alapeszközben elhelyezett
közvetlen befektetésével (az osztalékfizetések figyelembevétele nélkül). Ez
akkor áll be, ha az alapeszköz értéktelen a futamidő végén.
[A [Multi] Bónusz Felső Korlátos Certifikátok esetében meg kell jegyezni azt
is, hogy az Értékpapírtulajdonos nem részesedhet az alapeszköz[ök]nek a
felső korláton felüli értéknövekedéséből. Az elérhető maximális nyereség
ezért már a kezdetektől fogva a maximális összegre korlátozódik.]]
[a Fordított Bónuszcertifikát-struktúrák vonatkozásában illessze be a
következőt:
Fordított Bónuszos [Felső Korlátos] [Pro] Certifikátok [Quanto] esetében az
Értékpapír teljesítménye az alapeszköz teljesítményének megfordításán
alapul.

A befektetőknek tudniuk kell, hogy a potenciális hozam még a felső korlát
figyelembevétele nélkül is korlátozott a fordított struktúra miatt, mivel az
alapeszköz negatív teljesítménye nem haladhatja meg a 100%-ot.
[Fordított Bónuszos Felső Korlátos [Pro] Certifikátok esetén az
Értékpapírtulajdonos nem részesedhet az alapeszköznek a felső korlátot
átlépő negatív teljesítményéből, ami csak a fordított struktúrával egyébként
elérhetőnél is jobban lekorlátozza az esetleges jövőbeni hozamot.]
A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy korlátesemény beállásakor
a bónuszfizetésre vonatkozó igény megszűnik és a befektető 1:1 arányban
részesedik az alapeszköz fordított teljesítményéből. A befektető ebben az
esetben a befektetett tőke teljes elvesztését kockáztatja. Teljes veszteség
akkor áll be, ha az alapeszköz értéke egyenlő vagy magasabb, mint a
fordított szint a futamideje végén.]
[a Fix Kuponos Expressz Certifikátstruktúrák vonatkozásában illessze be a
következőket:
A [Best Entry] [Protect [Pro]] [Multi] Fix Kuponos Expressz
[Certifikátok][Értékpapírok] bármilyen értékrendezési nappal korábban is
beválthatók, ha a meghatározott beváltási szint [teljesül vagy] meghaladásra
kerül. A [Certifikát][Értékpapír] egyéb esetben változatlanul folytatja a
futamidejét a következő értékrendezési napig.
A befektető nem részesedhet az alapeszköz[ök]nek a beváltási szintet túllépő
értéknövekedéséből. Ha az alapeszköz[ök] [elérik vagy] meghaladják a
beváltási szintet és ezért nem kerül sor idő előtti beváltásra a futamidő alatt,
akkor a befektető akkor is veszteséget szenvedhet el, ha [az] [az egyik]
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb mint a [kötési
árfolyam][Protect Pro vonatkozásában illessze be: a korlát] az értékelési
napon [Protect (kivéve Pro) vonatkozásában illessze be: és a megfigyelési
időszak alatt korlátesemény következik be].
A befektetőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy az Értékpapírok idő előtti
beváltásakor az Értékpapírban elhelyezett befektetéstől elvárt hozam adott
esetben nem teljesül.
A befektetőknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy az Értékpapírok idő előtti
beváltásakor nem feltétlenül létesíthetnek kiegészítő befektetést, kivéve
kevésbé kedvező feltételek mellett.]
[az Expressz Certifikátstruktúrák vonatkozásában illessze be:
A [Best Entry] [Memory] [Protect [Pro]] [Multi] Expressz
[Certifikátok][Értékpapírok] bármilyen értékrendezési nappal korábban is
beválthatók, ha a meghatározott beváltási szint [teljesül vagy] meghaladásra
kerül. A [Certifikát][Értékpapír] egyéb esetben változatlanul folytatja a
futamidejét a következő értékrendezési napig.
A befektető nem részesedhet az alapeszköz[ök]nek a beváltási szintet túllépő
értéknövekedéséből. Ha az alapeszköz[ök] [elérik vagy] meghaladják a
beváltási szintet és ezért nem kerül sor idő előtti beváltásra a futamidő alatt,
akkor a befektető akkor is veszteséget szenvedhet el, ha [az] [az egyik]
alapeszköz referenciaára [egyenlő vagy] alacsonyabb mint a [kötési
árfolyam][Protect Pro vonatkozásában illessze be: a korlát] az értékelési
napon [Protect (kivéve Pro) vonatkozásában illessze be: és a megfigyelési
időszak alatt korlátesemény következik be].
A befektetőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy az Értékpapírok idő előtti

beváltásakor az Értékpapírban elhelyezett befektetéstől elvárt hozam adott
esetben nem teljesül.
A befektetőknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy az Értékpapírok idő előtti
beváltásakor nem feltétlenül létesíthetnek kiegészítő befektetést, kivéve
kevésbé kedvező feltételek mellett.]
[Biztosítékkal Fedezett Értékpapírok (COSI) esetében illessze be a
következőket:
A biztosítékkal fedezett értékpapírok (COSI) kockázata
A biztosítékkal fedezet értékpapírok a Keretszerződés révén kerülnek
biztosítéki fedezet alá. A biztosítéki fedezet csak addig a mértékéig szünteti
meg a Kibocsátó vissza nem fizetési kockázatát, ameddig a likviditási
esemény bekövetkezésekor a biztosíték pénzzé tételéből származó
bevételből (csökkentve a pénzzé tétel és a folyósítás költségeivel)
fedezhetők a befektető követelései.
A befektető különösen a következő kockázatokat viseli:
 A biztosítéknyújtónak adott esetben nem állhat módjában járulékos
biztosítékot nyújtani, amennyiben a Strukturált Termék értéke emelkedik
vagy a biztosíték értéke csökken.
 A SIX Swiss Exhange adott esetben lehet, hogy nem tudja a likvidálási
esemény bekövetkezésekor egyből pénzzé tenni a biztosítékot.
 A biztosítékhoz kötődő piaci kockázat adott esetben elégtelen likvidálási
bevételt eredményezhet.
 A külföldi pénznemben denominált Strukturált Termékekről szóló
Keretszerződés szerinti lejárat veszteséget okozhat a befektetőnek,
hiszen az aktuális érték (amely a befektetőnek a Kibocsátóval szemben
fennálló igénye vonatkozásában lényeges) külföldi pénznemben kerül
meghatározásra, miközben az arányosított nettó likvidálási bevétel
(amely a befektetőnek a Kibocsátóval szemben fennálló igénye teljesítési
aránya szempontjából lényeges) svájci frankban kerül folyósításra.
 A biztosítéknyújtás a végrehajtásra és csődre irányadó jogszabályok
szerint megtámadható, vagyis a Keretszerződés rendelkezései szerint a
biztosíték nem érvényesíthető a Strukturált Termékekbe befektetők
javára.
 A SIX Swiss Exchange AG vagy a pénzügyi közvetítők
fizetésképtelensége eredményeként nem ruházható át semmilyen
felszámolásból származó bevétel.]
A teljes veszteség kockázata
Az Értékpapírok kockázatos befektetési eszközök, következésképpen a
befektető által bennük elhelyezett tőke adott esetben teljesen elveszhet
(teljes veszteségi kockázat). Amennyiben veszteség következik be, akkor
azt az Értékpapírért kifizetett vételár és a felmerült költségek adják, úgymint a
letéti díjak, brókeri jutalékok és tőzsdejutalékok. A veszteségkockázat a
Kibocsátó és a Garantőr pénzügyi helyzetétől függetlenül fennáll.
A rendszeres kifizetésekre [kamatfizetésekre] vagy valamely (garantált)
minimális
beváltási
fizetésre
[–
leszámítva
a
[kamatfizetéseket][bónuszfizetéseket] –] vonatkozóan nincsenek
rendelkezések. A tőkeveszteség adott esetben akár jelentős is lehet,
aminek eredményeként bizonyos körülmények között a befektetők a
befektetésük egészét is elveszíthetik.

E. Szakasz – Az ajánlat
E.2b.

Az ajánlattétel
indokolása és a bevétel
felhasználása

E.3.

Az ajánlat feltételeinek
ismertetése

A Kibocsátó szabadon felhasználhatja az Értékpapírok kibocsátásából
származó bevételt. Az ilyen bevételek kizárólagos célja a nyereség elérése
és/vagy a Kibocsátó bizonyos kockázataival szembeni fedezet biztosítása. A
Kibocsátó semmilyen esetben sem köteles az Értékpapírokból származó
bevételeket az alapeszközbe vagy más vagyonelembe befektetni.
[új kibocsátású vagy kibővített kibocsátású Értékpapírok esetén illessze be a
következőket:
[Jegyzési Időszak:

●

Minimálisan Jegyezhető Összeg:

●

[Maximálisan Jegyezhető Összeg: ●]]
Kibocsátási Ár:

●

[Árpótlék (prémium):

●]

Kibocsátási Dátum:

●

Értéknap:

●

Kibocsátás Nagysága:

●

Minimális Kereskedési Mennyiség ●
Nyilvános Ajánlattétel:

[kizárólag az Értékpapíroknak valamely
szabályozott piacra vagy tőzsdére való
bevezetése
melletti
zártkörő
kibocsátás esetén a következőt kell
beilleszteni:
– nem alkalmazandó –]
[kezdete Csehországban: ●]
[kezdete Dániában: ●]
[kezdete Finnországban: ●]
[kezdete Franciaországban: ●]
[kezdete Magyarországon: ●]
[kezdete Olaszországban: ●]
[kezdete Hollandiában: ●]
[kezdete Norvégiában: ●]
[kezdete Svédországban: ●]

[Jegyzési időszak nélküli nyilvános ajánlattétel esetén illessze be a
következőt:
Az Értékpapírok Kibocsátási Árát az Árjegyző határozta meg.]
[Jegyzési időszakos nyilvános ajánlattétel esetén illessze be a következőt:
Az Értékpapírok a Jegyzési Időszak alatt kerülnek kibocsátásra. A Kibocsátó
fenntartja a jogot arra, hogy idő előtt lezárja [vagy meghosszabbítsa] a
Jegyzési Időszakot, csak részben teljesítsék az ajánlattal kapcsolatos
jegyzési kérelmeket (különösen túljegyzés esetén), vagy hogy indokolás
nélkül ne hajtsák végre az Értékpapírok kibocsátását.]
[Amennyiben a kibocsátás az alábbiakban körülírt házaló értékesítés
formájában zajlik majd, akkor a következőket kell beilleszteni:

●, székhelye: ● (weboldala: ●) az 1998. február 14-i, 58. sz. módosított
olasz törvényerejű rendelet 93. cikke szerinti vezető szervezőként (a
továbbiakban mint "Vezető Szervező") “Responsabile del Collocamento” fog
eljárni az Ajánlattal kapcsolatban.
A (az 1998. február 24-i 58. sz. módosított olasz törvényerejű rendelet – a
továbbiakban mint Olasz Pénzügyi Szolgáltatási Törvény – 30. cikke
szerint) "házaló értékesítéssel" kibocsátott Értékpapírok Ajánlattételi
Időszaka ● naptól (beleértve) ● napig (beleértve) tart, kivéve ha a Kibocsátó
és a Vezető Szervező idő előtti befejezésben vagy hosszabbításban
állapodnak meg.]
E.4.

A
kibocsátás/ajánlattétel
szempontjából
lényeges érdekeltségek
(beleértve az
összeférhetetlenséget
is)

A Vontobel Csoport társaságai között összeférhetetlenség állhat fenn, ami
hátrányosan befolyásolhatja az alapeszköz értékét és így az Értékpapírok
értékét is.
Az alapeszközzel kapcsolatos kereskedési tranzakciók
Az Értékpapírok futamideje alatt a Vontobel Csoportba tartozó társaságok –
akár saját számlára, akár ügyfeleik számlájára – részt vehetnek olyan
kereskedési ügyletben, amely közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a
megfelelő alapeszközhöz. A Vontobel Csoportba tartozó társaságok
ezenkívül a Kibocsátónak az Értékpapírokból eredő kötelezettségeivel
kapcsolatos fedezeti ügyletekben részes felek is lehetnek. Az ilyen
kereskedési és fedezeti ügyletek hátrányosan befolyásolhatják az
alapeszköz értékét és így az Értékpapírok értékét is.
Más funkciók gyakorlása a Vontobel Csoport vállalatai által
A Kibocsátó és a Vontobel Csoportba tartozó többi társaság az
Értékpapírokhoz kötődően egyéb feladatokat is elláthatnak, lehetnek pl.
számítást végző ügynökök és/vagy árjegyzők. Az ilyen feladatkör arra
jogosíthatja fel a Kibocsátót és/vagy a Vontobel Csoport, hogy
meghatározza az alapeszköz összetételét vagy kiszámítsa az értékét. Az
ilyen feladatkörök összeférhetetlenséget eredményezhetnek a Vontobel
Csoport megfelelő társaságai és ezen társaságok és a befektetők között az
Értékpapírok árának meghatározása és más kapcsolódó megállapítás
tekintetében.
Az Értékpapírok árjegyzőjének tevékenysége
[A Bank Vontobel Europe AG] [●] lesz az Értékpapírok árjegyzője (a
továbbiakban mint Árjegyző). Az ilyen árjegyzői tevékenységek révén az
Árjegyző jelentős mértékben saját maga határozza meg az Értékpapírok
árát.
Ennek eredményeként az Árjegyző által meghatározott árak adott
időpontban jelentősen eltérhetnek az Értékpapírok különböző tényezők
(elsősorban az Árjegyző által használt árazási modell, az alapeszköz értéke,
az alapeszköz ingadozása, az Értékpapírok fennmaradó futamideje és a
fedezeti eszközök kínálata és kereslete) alapján meghatározott valós
értékétől és/vagy a gazdasági szempontból elvárt értéküktől. Ezen
túlmenően az Árjegyző bármikor felülbírálhatja az jegyzett árak
meghatározására használt módszert, pl. szélesítheti vagy szűkítheti az
ajánlati és kínálati árak közötti különbséget.
Jutalékfizetés, harmadik felek saját érdekeltsége
Az Értékpapírok kihelyezésével vagy nyilvános ajánlattételével kapcsolatban
a Kibocsátó és/vagy a Vontobel Csoportba tartozó más társaságok harmadik
felek részére jutalékot fizethetnek. Előfordulhat, hogy ezen harmadik felek
valamely befektetési döntés vagy befektetési ajánlás során saját érdekeiket

követik.
E.7.

A kibocsátó vagy az
ajánlattevő által a
befektetőnek
felszámított
ráfordítások becslése

[amennyiben Árpótlék nem kerül számításra:
– nem alkalmazandó –
A befektető a Kibocsátási Áron és az Árjegyző által jegyzett eladási árakon
veheti meg az értékpapírokat az Értékpapírok futamideje alatt. Az árak
tartalmazzák a Kibocsátónak, az Ajánlattevőnek és az Árjegyzőnek az
Értékpapírok kibocsátásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült
összes költségét (pl. az értékesítési és forgalmazási költségeket, a
strukturálási költségeket és a fedezetképzési költségeket, beleértve a
haszonkulcsot is).
A Kibocsátó vagy az Ajánlattevő a Kibocsátási Áron vagy az eladási áron
felül semmilyen további összeget nem számláz a befektetőnek.]
[ha Árpótlék kerül számításra:
A befektetőnek a Kibocsátási Áron felül az Árpótlékot is meg kell fizetnie.
Minden egyes Értékpapírnál az Árpótlék összege ●.
A befektető az Árjegyző által jegyzett eladási árakon veheti meg az
értékpapírokat az Értékpapírok futamideje alatt.]
Az egyes tranzakciós költségekkel kapcsolatos részletezés az érintett
értékesítési partnertől vagy a befektető saját bankjától, brókerétől kérhető.

