ÖSSZEFOGLALÓ

ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók az "Elemek" néven ismert közzétételi kötelezettségekből épülnek fel. Az egyes
Elemeket az A-E szakaszok tartalmazzák (A.1 – E.7).
A jelen Összefoglaló tartalmazza az összes Elemet, amelyet az összefoglalóban erre az értékpapír
típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan szerepeltetni kell. Mivel egyes Elemekre az Összefoglalónak
nem kell kitérnie, az Elemek pontjainak számozási sorrendjéből egyes pontok hiányozhatnak.
Adódhatnak olyan Elemek, amelyeket az adott értékpapír típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan az
Összefoglalóban szerepeltetni kell, azonban nem áll rendelkezésre ezekre vonatkozó releváns
információ. Ilyen esetekben az Összefoglaló az adott Elemre vonatkozó rövid leírást ad, és a "Nem
alkalmazandó" megjegyzést tartalmazza.
A.
A.1

BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Figyelmeztetés A jelen Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő.
A befektetőknek a releváns Értékpapírokba történő befektetésre vonatkozó
döntésüket minden esetben az Alaptájékoztató egészét mérlegelve kell
meghozniuk.
Abban az esetben, ha az Alaptájékoztatóban szereplő információkra
vonatkozóan bírósági keresetet terjesztenek be, előfordulhat, hogy a felperes
befektetőnek a jogi eljárás megindítása előtt az adott Tagállam vonatkozó
nemzeti jogszabályai alapján viselnie kell az Alaptájékoztató lefordításának
költségét.
Az UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank", a "Kibocsátó" vagy "HVB"),
melynek székhelye: Arabellastraße 12, 81925 München, Kibocsátói
minőségében felelősséget vállal az Összefoglalóért, ideértve annak bármely
fordítását is. Emellett felelősségre vonható bármely az Összefoglalót
összeállító személy, azonban a Kibocsátó valamint ezen személyek
felelőssége csak azon esetekre terjed ki, ha az Összefoglaló félrevezető,
pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató más részeivel, vagy az
Alaptájékoztató más részeivel együtt olvasva nem ad meg minden szükséges
lényeges információt.

A.2

Hozzájárulás
az
alaptájékoztató
használatához

[Az alábbi bekezdések rendelkezései szerint a Kibocsátó [általános] [egyedi]
hozzájárulását adja az Alaptájékoztató felhasználásához az Értékpapíroknak
pénzügyi közvetítők általi későbbi továbbértékesítése vagy végső kihelyezése
céljából.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem adja hozzájárulását az
Alaptájékoztatónak az Értékpapírok pénzügyi közvetítők általi későbbi
továbbértékesítése vagy végső kihelyezése céljából történő felhasználásához.]

Ajánlati
időszak
meghatározása

[Az Értékpapírok pénzügyi közvetítők által továbbértékesíthetők illetve
véglegesen kihelyezhetők, és a Kibocsátó hozzájárulását adja az
Alaptájékoztató használatához [az Értékpapírok következő időszakára:
[ajánlati időszak beillesztése, melyre a hozzájárulást megadják]] [az
Alaptájékoztató érvényességi időszakára].]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]

A
hozzájárulásho
z kapcsolódó
egyéb
feltételek

[A Kibocsátó által az Alaptájékoztató használatához adott hozzájárulás
feltétele, hogy minden egyes pénzügyi közvetítő betartsa a vonatkozó
értékesítési korlátozásokat valamint az ajánlati feltételeket.]
[Emellett a Kibocsátó által az Alaptájékoztató használatához adott
hozzájárulás feltétele, hogy az Alaptájékoztatót felhasználó pénzügyi
közvetítő vállaljon kötelezettséget ügyfeleivel szemben az Értékpapírok
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felelősségteljes forgalmazására. E kötelezettséget a pénzügyi közvetítő
azáltal teljesíti, hogy honlapján közzéteszi, hogy a tájékoztatót a Kibocsátó
hozzájárulásával használja a hozzájárulásra vonatkozó feltételeknek
megfelelően.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]
A pénzügyi
közvetítő általi
tájékoztatás az
ajánlat
feltételeiről

[Az ajánlat feltételeire vonatkozó tájékoztatást a pénzügyi közvetítők az
általuk történő ajánlattételkor kötelesek megadni.]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó a hozzájárulást nem adja meg.]

B.

KIBOCSÁTÓ

B.1

A kibocsátó
jogi és
kereskedelmi
neve

A kibocsátó jogi neve: UniCredit Bank AG (konszolidációba bevont
leányvállalataival együtt: "HVB Csoport"), kereskedelmi neve:
HypoVereinsbank.

B.2

A kibocsátó
székhelye /
társasági
formája /
működésének
országa /
bejegyzésének
országa

Az UniCredit Bank bejegyzett székhelye Arabellastraße 12, 81925 München,
bejegyzésének országa: Németország, a Müncheni Helyi Bíróság
(Amtsgericht) Cégnyilvántartásában HRB 42148 számon szerepel, és a
Német Szövetségi Köztársaság joga szerint alakult, mint részvénytársaság.

B.4b

A kibocsátóra
és működési
ágazatára
vonatkozó
ismert
tendenciák

2019-ben a HVB Csoport teljesítménye ismét függ a pénzügyi- és tőkepiacok
és a reálgazdaság további alakulásától és a hozzájuk kapcsolódó
kiszámíthatatlan tényezőktől. E környezetben a HVB Csoport üzleti
stratégiáját rendszeres és eseti jelleggel a piaci feltételeknek megfelelően
felülvizsgálja és amennyiben szükséges, alakítja.

B.5

A csoport és a
kibocsátó
csoporton
belüli
pozíciójának
bemutatása

Az UniCredit Bank a HVB Csoport anyavállalata. A HVB Csoport
különböző
társaságokban
rendelkezik
közvetlen
és
közvetett
tőkerészesedéssel.
Az UniCredit Bank 2005 novembere óta a milanói UniCredit S.p.A.
("UniCredit S.p.A.", konszolidációba bevont leányvállalataival együtt:
"UniCredit") kapcsolt vállalkozása, ezáltal ettől az időponttól egyben az
UniCredit jelentős része is annak alcsoportjaként. Az UniCredit S.p.A.
közvetlen tulajdonában van az UniCredit Bank részvénytőkéjének 100%-a.

B.9

Nyereségelőrejelzés
vagy becslés

Nem alkalmazandó; a Kibocsátó nem készített nyereség-előrejelzéseket vagy
becsléseket.

B.10

Múltbeli
pénzügyi
adatokra
vonatkozó
könyvvizsgáló
i korlátozások

Nem alkalmazandó; A Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, az
UniCredit Bank független könyvvizsgálója (Wirtschaftsprüfer) auditálta a
HVB Csoport 2017. december 31-vel és a 2018. december 31-vel végződő
pénzügyi évekre vonatkozó konszolidált beszámolóját (Konzernabschluss) és
az UniCredit Bank 2018. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó
nem konszolidált beszámolóját (Einzelabschluss), és minden esetben
korlátozásmentes könyvvizsgálói véleményt bocsátott ki.
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B.12

Kiválasztott
kulcsfontosság
ú múltbeli
pénzügyi
adatok

Kiemelt konszolidált pénzügyi adatok 2018. december 31-re vonatkozóan
Fő teljesítmény-mutatók

2018.01.01.2018.12.31. *)

2017.01.01.2017.12.31. †)

Nettó üzleti eredmény1)

1 414 millió
EUR

1 517 millió
EUR

Adózás előtti eredmény

392 millió EUR

1 597 millió
EUR

Konszolidált eredmény

238 millió EUR

1 336 millió
EUR

0,29 EUR

1,66 EUR

2018.12.31.

2017.12.31.

Eszközök összesen

286 688 millió
EUR

299 060 millió
EUR

Saját tőke

17 751 millió
EUR

18 874 millió
EUR

2018.12.31.

2017.12.31.

Elsődleges alapvető tőke

16 454 millió
EUR2)

16 639 millió
EUR3)

Alapvető tőke (Tier 1 tőke)

16 454 millió
EUR2)

16 639 millió
EUR3)

Kockázattal súlyozott
eszközérték (piaci kockázati és
működési kockázati
tényezőkkel)

82 592 millió
EUR

78 711 millió
EUR

Elsődleges alapvető tőke
megfelelési mutató4)

19,9% 2)

21,1% 3)

Alapvető tőke megfelelési
mutató (Tier 1 mutató)4)

19,9% 2)

21,1% 3)

Egy részvényre jutó eredmény

Mérlegadatok

Fő tőkemutatók

*

Az oszlopban szereplő számadatok auditált adatok, és a HVB Csoport
2018. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált
beszámolójából származnak.

†

Az oszlopban szereplő számadatok auditált adatok, és a HVB Csoport
2017. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált
beszámolójából származnak.

1)

Az eredmény soron található elemek nettó kamatából, osztalékokból és
egyéb tőkebefektetésekből származó jövedelmekből, nettó díjakból és
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jutalékokból, nettó kereskedésből származó jövedelemből, nettó egyéb
költségekből/bevételből,
hitelek,
valamint
garanciákra
és
kötelezettségvállalásokra képzett céltartalék működési költségeiből és
nettó leírásából eredő nettó üzleti eredmény.
2)

a HVB Csoport 2018. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó
konszolidált és az UniCredit Bank AG felügyelőbizottsága által
jóváhagyott beszámolója szerint

3)

a HVB Csoport 2017. december 31-vel végződő pénzügyi évre vonatkozó
konszolidált és az UniCredit Bank AG felügyelőbizottsága által
jóváhagyott beszámolója szerint

4)

A kockázattal súlyozott eszközérték alapján számítva a piaci kockázati és
működési kockázati tényezők figyelembe vételével

Kiemelt pénzügyi adatok 2019. június 30-ára vonatkozóan
Fő teljesítmény-mutatók

2019.01.01. –
2019.06.30.

2018.01.01. –
2018.06.30.

Nettó üzleti eredmény

672 millió
EUR

914 millió
EUR

Adózás előtti eredmény

973 millió
EUR

602 millió
EUR

Konszolidált eredmény

603 millió
EUR

262 millió
EUR

Egy részvényre jutó eredmény

0.75 EUR

0.33 EUR

Mérlegadatok

2019.06.30.

2018.12.31.

294 552 millió
EUR

286 688 millió
EUR

Saját tőke

17 608 millió
EUR

17 751 millió
EUR

Fő tőkemutatók

2019.06.30.

2018.12.31.

Elsődleges alapvető tőke1)

16 271 millió
EUR

16 454 millió
EUR

Alapvető tőke (Tier 1 tőke)1)

16 271 millió
EUR

16 454 millió
EUR

Kockázattal súlyozott eszközérték
(piaci kockázati és működési
kockázati tényezőkkel)

83 899 millió
EUR

82 592 millió
EUR

Elsődleges alapvető tőke
megfelelési mutató 1),2)

19,4%

19,9%

Alapvető tőke megfelelési mutató
(Tier 1 mutató) 1),2)

19,4%

19,9%

Eszközök összesen

2018. december 30.: Jóváhagyott beszámoló szerint .
A kockázattal súlyozott eszközérték alapján számítva a piaci kockázati és működési
kockázati tényezők figyelembe vételével.
1)

2)

A kibocsátó
kilátásaiban az
utolsó

A HVB Csoport kilátásaiban 2018. december 31., az utolsó közzétett auditált
beszámoló kelte óta nem következett be jelentős negatív irányú változás.
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közzétett
auditált
beszámoló
kelte óta
bekövetkezett
jelentős
negatív irányú
változás
hiányára
vonatkozó
nyilatkozat
vagy a jelentős
negatív irányú
változások
bemutatása
A kibocsátó
pénzügyi
helyzetében a
korábbi
pénzügyi
információk
által lefedett
időszakot
követően
bekövetkezett
jelentős
változás
bemutatása

A HVB Csoport pénzügyi helyzetében 2019. június 30-a óta nem következett
be jelentős változás.

B.13

Közelmúltbeli
események

Nem alkalmazandó. Nem következtek be a közelmúltban olyan az UniCredit
Bankot érintő események, amelyek az UniCredit Bank fizetőképességének
értékelése szempontjából különösen relevánsak lennének.

B.14

B.5 és
a csoporton
belüli más
társaságoktól
való függésre
vonatkozó
nyilatkozat

Lásd a B.5 pontot
Nem alkalmazandó. Az UniCredit Bank nem függ a HVB Csoporton belüli
semelyik társaságtól.

B.15

Fő
tevékenységek

Az UniCredit Bank banki és pénzügyi termékek és szolgáltatások teljes körét
kínálja lakossági, vállalati és közszférabeli ügyfelei részére, valamint
nemzetközi társaságoknak és intézményi ügyfeleknek.
A termékek és szolgáltatások köre felöleli a jelzáloghiteleket, fogyasztási
hiteleket, megtakarítási-, hitel- és biztosítási termékeket, a magánügyfelek
részére nyújtott banki szolgáltatásokat, üzleti és külkereskedelmi
finanszírozási hiteleket, valamint a vállalati ügyfeleknek kínált befektetési
banki termékeket.
A privátbanki és a vagyonkezelési ügyfélkörökben az UniCredit Bank átfogó
pénzügyi- és eszköztervezési szolgáltatást kínál, a szükségletalapon működő
általános és szakértői tanácsadói szolgáltatásokon keresztül.
A HVB csoport továbbra is a kompetenciaközpont szerepét tölti be az egész
UniCredit nemzetközi piaci és befektetési banki műveleteivel kapcsolatban.
Ezen felül a Vállalati és Befektetési Banki üzletág termékelőállítóként
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működik a Kereskedelmi Banki üzletág ügyfelei számára.
B.16

Közvetlen
vagy közvetett
tulajdonjog
vagy irányítás

A UniCredit S.p.A. közvetlen 100%-os tulajdonosa az UniCredit Bank
részvénytőkéjének.

C.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK

C.1

Értékpapírok
típusa és
osztálya

[Bónusz [Felső Határértékhez Kötött ("Cap")] Értékpapírok (Bonus [Cap]
Securities)] [Fordított Bónusz [Felső Határértékhez Kötött ("Cap")]
Értékpapírok (Reverse Bonus [Cap] Securities)] [Top Értékpapírok (Top
Securities)] [Dupla Bónusz Értékpapírok (Double Bonus Securites)] [Bónusz
Plusz Értékpapírok (Bonus Plus Securities)][Express [Glider] Értékpapírok
(Express [Glider] Securities)] [Express Plus Értékpapírok (Express Plus
Securities)] [További Összeges Express Értékpapírok (Express Securities
with Additional Amount)] [Automatikusan Lehívható Teljesítmény
Értékpapírok [Felső Határértékhez Kötött ("Cap")] (Autocallable
Performance Securities [Cap])] [Legjobb Express Értékpapírok [Felső
Határértékhez Kötött ("Cap")] (Best Express Securities [Cap])] [Short
Express Értékpapírok (Short Express Securities)] [Fordított Átváltható
[Classic] Értékpapírok (Reverse Convertible [Classic] Securities)]
[Befektetési Alap Fordított Átváltható Értékpapírok (Fund Reverse
Convertible Securities)] [Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
(Barrier Reverse Convertible Securities)] [Korlátozott Fordított Átváltható
Stabilitás Értékpapírok [További Feltételes Összeggel] (Barrier Reverse
Convertible Stability Securities [with Additional Conditional Amount])]
[Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Express Barrier
Reverse Convertible Securities)] [Iker Nyertes [Felső Határértékhez Kötött
("Cap")] Értékpapírok (Twin Win [Cap] Securities)] [Expressz Iker Nyertes
[Felső Határértékhez Kötött (“Cap")] Értékpapírok (Express Twin Win [Cap]
Securities)] [(automatikusan lehívható)] [(dátumhoz kötött Korlát
megfigyeléssel)] [(naponkénti Korlát megfigyeléssel])] [(folyamatos Korlát
megfigyeléssel (napon belüli))] [(Quanto)]
Az "Értékpapírokat" [névértékkel nem rendelkező]
[Certifikátok] formájában bocsátják ki [Névértékkel].

[Kötvények]

[A ["Kötvények"] ["Certifikátok"] a német polgári törvénykönyv
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 793. §-a szerinti bemutatóra szóló formában
kiállított
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
(Inhaberschuldverschreibungen).]
[A ["Kötvények"] ["Certifikátok"] a Pénzügyi Közvetítésről szóló, Olasz
Konszolidált Jog (Testo Unico della Finanza) szerinti, dematerilaizált,
bejegyzett formában kiállított, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.]
["Névérték": [Beillesztendő].]
[Az Értékpapírokat a kamatkuponok nélküli globális kötvény testesíti meg.]
[Az Értékpapírok dematerializáltak.]
Az Értékpapírok tulajdonosai (az "Értékpapír-tulajdonosok") nem
jogosultak végleges Értékpapírok átvételére.
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Az [ISIN] [WKN] a jelen Összefoglalóhoz csatolt Mellékletben található
táblázatban kerül meghatározásra.
C.2

Az
értékpapírok
kibocsátási
pénzneme

Az Értékpapírokat [Meghatározott Pénznem beillesztése]-ban/-ben (a
"Meghatározott Pénznem") bocsátják ki.

C.5

Az
értékpapírok
szabad
átruházhatóság
ára vonatkozó
korlátozások

Nem alkalmazandó. Az Értékpapírok szabadon átruházhatók.

C.8

Az
értékpapírokho
z kapcsolódó
jogok, ideértve
e jogok
rangsorolását
és
korlátozásait

Az Értékpapírokra vonatkozó irányadó jog
Az Értékpapírokra a [Német Szövetségi Köztársaság] és az [Olasz
Köztársaság] törvényei vonatkoznak azok formája és tartalma tekintetében,
valamint a Kibocsátó és az Értékpapír-tulajdonos jogai és kötelezettségei
tekintetében.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok
[Az Értékpapírok meghatározott időtartamra szólnak.] [Az Értékpapírok nem
meghatározott időtartamra szólnak, hanem határozatlan ideig érvényesek
maradnak addig, amíg az Értékpapír-tulajdonosok nem gyakorolják
Visszaváltási Jogukat, vagy a Kibocsátó nem gyakorolja Rendes Visszahívási
Jogát.]
[1. és 3. típusú termék: Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Bonus (Cap) Securities) és Top Értékpapírok (Top Securities)
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött
Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy át kell adni a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott mennyiségét].]
[2. típusú termék: Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
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Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[4. típusú termék: Dupla Bónusz Értékpapírok (Double Bonus Securites)
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez kötött
Értékpapírok esetén a következők érvényesek: vagy át kell adni a (C.20
pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott mennyiségét].]
[5. típusú termék: Bónusz Plusz Értékpapírok (Bonus Plus Securities) esetén
a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[6. és 7. típusú termék: Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider)
Securities) és Express Plus Értékpapírok (Express Plus Securities) esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére, amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Kifizetési Napon (k) fizetendő ki a
megfelelő (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg (k), vagy a (C.16 pontban
meghatározott) Végső Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy
letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy át kell
adni a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott
mennyiségét].]
[8. típusú termék: További Összeges Express Értékpapírok (Express
Securities with Additional Amount) esetén a következők érvényesek:
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Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Ha (a C.15 pontban meghatározott) További Feltételes Összeg Kizetési
Esemény (m) következett be, az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő
(a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott)
További Feltételes Összeg (m) fizetendő ki a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltételes Összeg
Kifizetési Napon (m).]
[Ha (a C.15 pontban meghatározott) További Feltételes Összeg Kizetési
Esemény (k) következett be, az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő
(a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott)
További Feltételes Összeg (k) fizetendő ki a megfelelő (A jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltételes Összeg
Kifizetési Napon (k). [csökkentve minden a korábbi További Feltételes
Összeg Kifizetési Napokon (k) már kifizetett További Feltételes Összeggel
(k)] [növelve minden a korábbi További Feltételes Összeg Kifizetési
Napokon (k) még ki nem fizetett További Feltételes Összeggel (k) (egyik
További Feltételes Összeg (k) sem fizetendő egynél több alkalommal)].]
[Ezt követően minden egyes További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k)
az adott További Feltételes Összeg Kifizetési Naphoz (k) kapcsolódó
További Feltételes Összeg (k) a További Feltételes Összeg Kizetési Esemény
(k) bekövetkezésére való tekintet nélkül fizetendő.]
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére [emellett] minden egyes (a jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További
Feltételes Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltételes Összeg
(l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére, amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Kifizetési Napon (k) fizetendő ki a
megfelelő (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg (k), vagy a (C.16 pontban
meghatározott) Végső Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy
letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy át kell
adni a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott
mennyiségét].]
[9., 10. és 11. típusú termék: Automatikusan Lehívható Teljesítmény
Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Autocallable
Performance Securities (Cap)), Legjobb Express Értékpapírok (Felső
Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express Securities (Cap)) és Short
Express Értékpapírok (Short Express Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
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Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére, amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Kifizetési Napon (k) fizetendő a
megfelelő (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg (k), vagy a (C.16 pontban
meghatározott) Végső Kifizetési Napon fizetendő a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy
letéti jegyhez kötött Best Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött
("Cap")) (Best Express Securities (Cap)) esetén a következők érvényesek:
vagy át kell adni a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz
meghatározott mennyiségét].]
[12. és 13. típusú termék: (Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic)
Értékpapírok ((Fund) Reverse Convertible (Classic) Securities) és
Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible
Securities) esetén a következők érvényesek:
[Az Értékpapírok [Együttes Névértékük] [Névértékük] után kamatoznak [(a
jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) fix
Kamatlábnak megfelelő mértékben] [a Referencia Kamatláb szerint] a
[megfelelő] Kamatperiódus alatt.
[A "Kamatperiódus" az egy adott Kamatfizetési Naptól (azt is beleértve) az
azt közvetlenül követő Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) terjedő
időszakot jelenti.]
[A "Kamatperiódus" (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Kamatfizetési Kezdőnaptól (azt is beleértve) [az első
Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) és az egyes Kamatfizetési Napoktól
(azokat is beleértve) az azokat követő megfelelő Kamatfizetési Napokig
(azokat bele nem értve) terjedő [megfelelő] időszakot jelenti. Az utolsó
Kamatfizetési Időszak] (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározott) Kamatfizetés Végnapjáig (azt bele nem értve)
terjedő [megfelelő] időszakot jelenti.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb magasabb a (A jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Maximális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Maximális Kamatláb lesz az érvényes.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb alacsonyabb a (a jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Minimális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Minimális Kamatláb lesz érvényes.]
[A Kamatláb számítása (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározottak szerint) [a Pozitív Kamatrésnek a Referencia
Kamatlábhoz való hozzáadásával] [a Negatív Kamatrésnek a Referencia
Kamatlábból való kivonásával] történik.]
A megfelelő Kamatösszeg számítása a megfelelő Kamatláb és az Együttes
Névérték szorzatának vagy adott esetben a Névértéknek a (A jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Tört Év
Hányaddal való szorzásával történik. Az adott Kamatösszeg fizetése a
megfelelő [(a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
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meghatározott)] Kamatfizetési Napon esedékes.]
[A "Kamatfizetési Nap" jelentése minden év [nap és hónap beszúrása]
napját jelenti.]]
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy letéti jegyhez vagy befektetés
alap részesedéshez kötött Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy át
kell adni a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott
mennyiségét].]
[14. típusú termék: Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok
(További Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability
Securities (with Additional Conditional Amount)) esetén a következők
érvényesek:
[Az Értékpapírok [Együttes Névértékük] [Névértékük] után kamatoznak [(a
jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) fix
Kamatlábnak megfelelő mértékben] [a Referencia Kamatláb szerint] a
[megfelelő] Kamatperiódus alatt.
[A "Kamatperiódus" az egy adott Kamatfizetési Naptól (azt is beleértve) az
azt közvetlenül követő Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) terjedő
időszakot jelenti.]
[A "Kamatperiódus" (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Kamatfizetési Kezdőnaptól (azt is beleértve) [az első
Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) és az egyes Kamatfizetési Napoktól
(azokat is beleértve) az azokat követő megfelelő Kamatfizetési Napokig
(azokat bele nem értve) terjedő [megfelelő] időszakot jelenti. Az utolsó
Kamatfizetési Időszak] (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározott) Kamatfizetés Végnapjáig (azt bele nem értve)
terjedő [megfelelő] időszakot jelenti.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb magasabb a (A jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Maximális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Maximális Kamatláb lesz az érvényes.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb alacsonyabb a (a jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Minimális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Minimális Kamatláb lesz érvényes.]
[A Kamatláb számítása (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározottak szerint) [a Pozitív Kamatrésnek a Referencia
Kamatlábhoz való hozzáadásával] [a Negatív Kamatrésnek a Referencia
Kamatlábból való kivonásával] történik.]
A megfelelő Kamatösszeg számítása a megfelelő Kamatláb és az Együttes
Névérték szorzatának vagy adott esetben a Névértéknek a (A jelen
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Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Tört Év
Hányaddal való szorzásával történik. Az adott Kamatösszeg fizetése a
megfelelő [(a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott)] Kamatfizetési Napon esedékes.]
[A "Kamatfizetési Nap" jelentése minden év [nap és hónap beszúrása]
napját jelenti.]]
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Amennyiben nem következett be (C.15 pontban meghatározott) Korlátozási
Esemény, az Értékpapír-tulajdonosok részére a (jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltételes Összeg
Kifizetési Napon (k) fizetendő a (jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározott) További Feltételes Összeg (k).]]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[15. típusú termék: Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
(Express Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a következők
érvényesek:
[Az Értékpapírok [Együttes Névértékük] [Névértékük] után kamatoznak [a
(jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) fix
Kamatlábnak megfelelő mértékben] [a Referencia Kamatláb szerint] a
[megfelelő] Kamatperiódus alatt.
[A "Kamatperiódus" az egy adott Kamatfizetési Naptól (azt is beleértve) az
azt közvetlenül követő Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) terjedő
időszakot jelenti.]
[A "Kamatperiódus" (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Kamatfizetési Kezdőnaptól (azt is beleértve) [az első
Kamatfizetési Napig (azt bele nem értve) és az egyes Kamatfizetési Napoktól
(azokat is beleértve) az azokat követő megfelelő Kamatfizetési Napokig
(azokat bele nem értve) terjedő [megfelelő] időszakot jelenti. Az utolsó
Kamatfizetési Időszak] (a jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározott) Kamatfizetés Végnapjával (azt bele nem értve)
fejeződik be.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb magasabb a (jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Maximális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Maximális Kamatláb lesz az érvényes.]
[Ha egy Kamatperiódusra meghatározott Kamatláb alacsonyabb a (jelen
Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) Minimális
Kamatlábnál, e Kamatperiódusra a Minimális Kamatláb lesz érvényes.]
[A Kamatláb számítása (jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) [a Pozitív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábhoz való
hozzáadásával] [a Negatív Kamatrésnek a Referencia Kamatlábból való
kivonásával] történik.]
A megfelelő Kamatösszeg számítása a megfelelő Kamatláb és az Együttes
Névérték szorzatának vagy adott esetben a Névértéknek a Tört Év Hányaddal
való szorzásával történik. Az adott Kamatösszeg fizetése a megfelelő [(jelen
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Összefoglaló
Mellékletében
Kamatfizetési Napon esedékes.]

foglalt

táblázatban

meghatározott)]

[A "Kamatfizetési Nap" jelentése minden év [nap és hónap beszúrása]
napját jelenti.]]
[Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (jelen Összefoglaló Mellékletében
foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli Összeg Kifizetési
Napon (l) fizetendő a megfelelő (jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt
táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli Összeg (l).]]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (C.16 pontban
meghatározott) Korai Fizetési Napon (k) fizetendő ki a Névértéknek
megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k), amennyiben (a C.15 pontban
meghatározott) Korai Visszaváltási Esemény következett be, vagy a (C.16
pontban meghatározott) Utolsó Fizetési Napon fizetendő ki a (C.15 pontban
meghatározott) Visszaváltási Összeg [Fizikailag átadott részvényhez vagy
letéti jegyhez kötött Értékpapírok esetén a következő érvényes: vagy át kell
adni a (C.20 pontban meghatározott) Mögöttes Eszköz meghatározott
mennyiségét].]
[16. típusú termék: Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
Az Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
Kifizetési Napon fizetendő a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
[17. típusú termék: Az Expressz Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött
("Cap")) Értékpapírok (Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok nem kamatozóak.
[Az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Napon (l) fizetendő a megfelelő (a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott) További Feltétel Nélküli
Összeg (l).]
Amennyiben bekövetkezett egy (C.15 pontban meghatározott) Korai
Visszaváltási Esemény, az Értékpapír-tulajdonosok részére a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) Korai Kifizetési Napon (k) fizetendő a
megfelelő (jelen Összefoglaló Mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg (k).
Amennyiben nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, az
Értékpapír-tulajdonosok részére a (C.16 pontban meghatározott) Végső
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Kifizetési Napon fizetendő a (C.15 pontban meghatározott) Visszaváltási
Összeg.]
Jogok korlátozása
Egy vagy több korrekciós esemény (beleértve, de nem kizárólagosan [a
vállalati intézkedéseket] [,] [változásokat a következőkben: a megfelelő
[index koncepció] [,] [a kereskedési feltételek] [,] [a szerződéses feltételek]
[,] [a Mögöttes Eszköz meghatározásának és/vagy közzétételének
módszerében beálló változásokat] [vagy a Mögöttes Eszközhöz kapcsolódó
származtatott ügyletek korekcióját vagy korai megszüntetését]) ("Korrekciós
Esemény") bekövetkezése esetén a Számítási Ügynök [saját ésszerű belátása
szerint (BGB 315. §)] [a vonatkozó piaci gyakorlatnak megfelelően és
jóhiszeműen eljárva] módosítja az Értékpapírokra vonatkozó feltételeket
és/vagy az általa az Értékpapírokra vonatkozó feltételek alapján a Mögöttes
Eszközökre vonatkozóan meghatározott valamennyi árat oly módon, hogy az
Értékpapír-tulajdonosok pénzügyi pozíciója a lehető legteljesebb mértékben
változatlan maradjon.
[Egy vagy több visszahívási esemény (pl. egy Korrekciós Esemény esetén,
egy korrekció nem lehetséges vagy az adott Kibocsátó és/vagy Értékpapírtulajdonosok vonatkozásában ésszerűen nem megvalósítható) bekövetkezése
esetén, a Kibocsátó az Értékpapírokat soron kívül visszahívja és az
Értékpapírokat azok Törlési Összegén visszaválthatja. A "Törlési Összeg" az
Értékpapírok valós piaci értéke.
Az Értékpapírok státusza
Az Értékpapírok szerinti kötelezettségek a Kibocsátónak közvetlen, feltétlen
és nem biztosított kötelezettségét jelentik, és ellenkező jogszabályi
rendelkezés hiányában azok a Kibocsátó más nem biztosított és nem
hátrasorolt jelenlegi és jövőbeli kötelezettségeivel egyenrangúak.
C.11

Kereskedés
engedélyezése

[Kérelem [került benyújtásra] [kerül majd benyújtásra] az Értékpapírok
[[várható dátum beillesztése] hatállyal] történő kereskedésének
engedélyezésére a következő szabályozott piacokon vagy egyéb egyenértékű
piacokon: [Euronext Paris] [A Luxemburgi Részvénytőzsde szabályozott
piaca] [Megfelelő szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű piac(ok)
beillesztése].] [Az első [kereskedelembe bocsátás] [jegyzés] időpontja a
[Megfelelő szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű piac(ok) beillesztése] által
közzétett bevezetési értesítőben kerül meghatározásra.]
[Az Értékpapírok kereskedése már engedélyezésre került a következő
szabályozott piacokon vagy egyéb egyenértékű piacokon: [megfelelő
szabályozott piac(ok) vagy egyenértékű piac(ok) beillesztése].]
[A Kibocsátó tudomása szerint a kínált és kereskedésre engedélyezett
Értékpapírokkal megegyező osztályú értékpapírok kereskedése az alábbi
szabályozott vagy egyenértű piacokon már engedélyezett: [Euronext Paris]
[A Luxemburgi Tőzsde Szabályozott Piaca] [Megfelelő szabályozott piac(ok)
vagy egyenértékű piac(ok) beillesztése].]
[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírok szabályozott piacon vagy egyéb
egyenértékű piacon történő kereskedésére vonatkozó kérelmet nem nyújtottak
be [és nem is szándékoznak benyújtani].]
[[Azonban,] [Ezen felül,] [Tervezett dátum beillesztése] hatállyal benyújtásra
[fog kerülni] [került] a következő [piacokon] [multilaterális kereskedési
rendszerekben (MTF)] [kereskedési helyszíneken] való [jegyzésre]
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[kereskedésre] szóló kérvény: [Megfelelő piac(ok), MTF rendszer(ek) vagy
kereskedési helyszín(ek) beillesztése].]
[[Azonban, az] [Az] Értékpapírokat már [jegyzik] [kereskedésre
engedélyezték] a következő [piacokon] [multilaterális kereskedési
rendszerekben (MTF)] [kereskedési helyszíneken]: [Megfelelő piac(ok), MTF
rendszer(ek) vagy kereskedési helyszín(ek) beillesztése].]]
[A(z) [Árjegyző nevének beillesztése] (az "Árjegyző") vállalja a likviditás
biztosítását a várhatóan az Értékpapírokat [jegyző] [értékesítő] [Megfelelő
piac(ok), multilaterális kereskedelmi rendszer(ek) vagy kereskedési
helyszín(ek) beillesztése] árjegyzési szabályai szerint történő [vételi és eladási
árak révén]. [Az Árjegyző kötelezettségeit [a [Megfelelő piac(ok),
multilaterális kereskedelmi rendszer(ek) vagy kereskedési helyszín(ek)
beillesztése] által szervezett és irányított piacok, illetve az ilyen szabályokhoz
kapcsolódó vonatkozó utasítások] [Borsa Italiana SeDeX MTF] [EuroTLX
SIM S.p.A.] [Megfelelő egyenértékű piac(ok), multilaterális kereskedelmi
rendszer(ek) vagy kereskedési helyszín(ek) beillesztése] szabályai határozzák
meg. [Az Árjegyző vállalja továbbá, hogy szokásos piaci feltételek esetén a
vételi és az eladási árak közt [százalékérték beillesztendő]%-nál nem
alkalmaz nagyobb árrést.]]
C.15

A mögöttes
eszközök
hatása az
értékpapírok
értékére

[1. típusú termék: Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Bonus (Cap) Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összegének függvénye. [Azonban a kifizetés
legalább a Bónusz Összegnek felel meg, feltéve, hogy nem következett be
Korlátozási Esemény. [A kifizetett összeg azonban semmiképp nem
magasabb, mint a Maximum Összeg.]]
[A "Bónusz Összeg" jelentése a [Névérték és a Bónusz Szint szorzataként]
[Bónusz Szint, az R (induló) értéke és az Aránytényező szorzataként]
meghatározott összeg. [A Bónusz Összeget [egy] [kettő] devizaváltási
tényező alkalmazásával váltjuk át a Meghatározott Pénznemre.]]
[A "Maximum Összeg" jelentése [a Névérték és a Felső Határérték
Szintjének szorzataként] [a Felső Határérték és az Aránytényező
szorzataként] meghatározott összeg. [A Maximum Összeget [egy] [kettő]
devizaváltási tényező alkalmazásával váltjuk át a Meghatározott
Pénznemre].]]
A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [az adott
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
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bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás].
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik devizafedezeti elem (Compo).]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
[Ha nem következett be Korlátozási Esemény [vagy ha bekövetkezett
Korlátozási Esemény, és az R (végső) a Felső Határértékkel egyenlő vagy
annál magasabb], a visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik,
amely összeg [[az R (végső) és a [Arány] [Aránytényező] szorzata
[[devizaárfolyamot][két devizaárfolyamot] alkalmazva]] [a Névérték és az R
(végső) szorzata osztva [a Kötési árfolyammal] [az R (induló) összegével]][a
Névérték és a következők összegének szorzata: (i) a Bónusz szint és (ii) a
következők szorzata: (a) az (x) R (végső) és a Kötési Árfolyam
hányadosának és (y) a Bónusz Szintnek a különbsége és (b) a Részesedési
Tényező] [a Maximum Összeg]. [A Visszaváltási Összeg nem alacsonyabb,
mint a Bónusz Összeg.] [Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg nem
alacsonyabb, mint a Bónusz Összeg és nem magasabb, mint a Maximum
Összeg.]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás [a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.] [a
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely [az R (végső) és az Arány
szorzata.] [a Névérték és az R (végső) szorzata osztva [a Kötési árfolyammal]
[az R (induló) összegével].]][Ha Korlátozási Esemény következett be, a
visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely [az R
(végső) és az Arány szorzata [[devizaárfolyam][két devizaárfolyam]
alkalmazásával].] [a Névérték és az R (végső) szorzata osztva [a Kötési
árfolyammal] [az R (induló) összegével] [és [devizaárfolyamot][két
devizaárfolyamot] alkalmazva].] Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg
nem magasabb, mint a Maximum Összeg.]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) alacsonyabb, mint a
Felső Határérték, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből az Arány szerint
meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy kiegészítő
készpénz összeg kifizetésével.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[Az "Arány" jelentése az Aránytényező és egy devizaváltási tényező
[szorzata] [hányadosa].]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
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A [Bónusz Összeg] [Bónusz Szint] [,] [és] [az Arány] [,] [és] [az
Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és] [a Korlátozás
Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam
Szint] [,] [és] [a Felső Határérték] [,] [és] [a Felső Határérték Szintje] [,] [és]
[a Maximum Összeg] [,] [és] [a Részesedési Tényező] [és] [a Korlátozás] [a
Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében [került] [kerültek]
meghatározásra.]
[2. típusú termék: Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az
Értékpapírok értéke rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összegének függvénye, és fordított irányban
változik, mint a Referenciaár értéke. Azonban a kifizetett összeg legalább a
Bónusz Összegnek felel meg, amennyiben nem következett be Korlátozási
Esemény. [A kifizetett összeg nem magasabb a Maximum Összegnél.]
[A "Bónusz Összeg" jelentése a [a Fordított Szint és a Bónusz Szint
különbözete és a Névérték szorzataként] [a Fordított Szint és a Bónusz Szint
különbözete, az Aránytényezőnek és az R (induló) érték a szorzataként]
meghatározott összeg. [A Bónusz Összeget [egy] [kettő] devizaváltási
tényező alkalmazásával váltjuk át a [Meghatározott Pénznemre].]]
[A "Maximum Összeg" jelentése [a Fordított Szint és a Felső Határérték
Szint különbözete és a Névérték szorzataként] [a Fordított Összeg, illetve a
Felső Határérték különbözete és az Aránytényező szorzataként]
meghatározott összeg. [A Maximum Összeget [egy] [kettő] devizaváltási
tényező alkalmazásával váltjuk át a [Meghatározott Pénznemre].]]]
A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozásnál magasabb [vagy azzal egyenlő]] [az adott
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
magasabb, mint a Korlátozás] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] magasabb, mint a Korlátozás].
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az
Értékpapír-tulajdonos
nincs
kitéve
az
árfolyammozgások hatásának (Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik devizafedezeti elem (Compo).]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Az Értékpapírok visszaváltása a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik.
17

ÖSSZEFOGLALÓ

Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a Visszaváltási Összeg
[Maximum Összeg] [a Fordított Összeg mínusz (az R (végső) és az Arány
szorzata [és [devizaárfolyamot][két devizaárfolyamot] alkalmazva], azonban
a Visszaváltási Összeg a Bónusz Összegnél nem alacsonyabb, és a Maximum
Összegnél nem magasabb.] [a Névérték szorozva a (1) Fordított Szint és (2)
az R (végső) és az R (induló) hányadosának különbözetével, azonban a
Visszaváltási Összeg a Bónusz Összegnél nem alacsonyabb[, és a Maximum
Összegnél nem magasab
b]].
Ha Korlátozási Esemény következett be, a Visszaváltási Összeg [a Fordított
Összeg mínusz az R (végső) és az Arány szorzata [és [devizaárfolyamot][két
devizaárfolyamot] alkalmazva], azonban a Visszaváltási Összeg nullánál nem
alacsonyabb, és a Maximum Összegnél nem magasabb.] [a Névérték
szorozva a (1) Fordított Szint és (2) az R (végső) és az R (induló)
hányadosának különbözetével, azonban a Visszaváltási Összeg nullánál nem
alacsonyabb[, és a Maximum Összegnél nem magasabb].]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[Az "Arány" jelentése az Aránytényező és egy devizaváltási tényező
[szorzata] [hányadosa].]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
A [Bónusz Összeg] [Bónusz Szint] [,] [és] [az Arány] [,] [és] [az
Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és] [a Korlátozás
Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam
Szint] [,][és] [a Felső Határérték] [,] [és] [a Felső Határérték Szintje] [,] [és]
[a Maximum Összeg] [,] [és] [a Fordított Összeg] [,] [és] [a Fordított Szint]
[és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében
[került] [kerültek] meghatározásra.]
[3. típusú termék: Top Értékpapírok (Top Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) az R (végső) összegének függvénye. A Maximum Összeg
abban az esetben kerül kifizetésre, ha az R (végső) összege az R (induló)
összegével egyenlő vagy attól magasabb.
[A "Maximum Összeg" jelentése a Névérték és a Felső Határérték Szint
szorzataként meghatározott összeg.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
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[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
[Az Értékpapírokhoz nem kapcsolódik devizafedezeti elem (Compo).]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha R (végső) összege az R (induló) összegével egyenlő vagy attól magasabb,
a Visszaváltás a Maximum Összeg kifizetésével történik.
Ha R (végső) összege) az R (induló) összegénél alacsonyabb, a visszaváltás
[a Mögöttes Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség
átadásával történik, és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg
kifizetésével.] [a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely a
Névérték szorozva R (végső) összegével és osztva R (induló) összegével] [és
[devizaárfolyamot] [két devizaárfolyamot] alkalmazva].]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[Az "Arány" jelentése az Aránytényező és egy devizaváltási tényező
[szorzata] [hányadosa].]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [,] [és] [a
Bónusz Szint] [a Kötési Árfolyam Szint] [és a] [Felső Határérték Szint]
[Maximum Összeg] a jelen Összefoglaló Mellékletében [kerül] [kerültek]
meghatározásra.]]
[4. típusú termék: A Dupla Bónusz Értékpapírok (Double Bonus Securities)
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke az Értékpapírok futamideje alatt túlnyomórészt a
Mögöttes Eszköz értékétől függ, amelyet más ármódosító tényezők hatása is
befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék hozam). Ha a
Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint
emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is
rendszerint csökken.
"Korlátozási Esemény1" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a Korlátozás
Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a
Korlátozás 1 alatti vagy azzal egyenlő.] [az adott Korlátozás Megfigyelési
Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a
Korlátozás 1.][a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt bármely Referenciaár
egyenlő vagy alacsonyabb, mint a Korlátozás1.]
"Korlátozási Esemény2" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a Korlátozás
Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a
Korlátozás 2 alatti vagy azzal egyenlő.] [az adott Korlátozás Megfigyelési
Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a
Korlátozás 2.][a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt bármely Referenciaár
egyenlő vagy alacsonyabb, mint a Korlátozás2.]
[A "Korlátozás1" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint1 és az R (induló) szorzataként kerül
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meghatározásra.]
[A "Korlátozás2" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint2 és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyamingadozások hatásainak
(Quanto).]
Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Amennyiben sem a Korlátozási Esemény1, sem a Korlátozási Esemény2 nem
következik be, a visszaváltásra a Visszaváltási Összeg kifizetésével kerül sor,
amely a következőkkel egyenlő: Névérték szorozva az R (végső) értékével, és
osztva a Kötési Árfolyammal. Ebben az esetben a Visszaváltási Összeg nem
alacsonyabb, mint a Bónusz Összeg és nem magasabb, mint a Maximum
Összeg1.
Amennyiben egy Korlátozási Esemény1 bekövetkezik, de nem következik be
Korlátozási Esemény2, a visszaváltásra a Visszaváltási Összeg kifizetésével
kerül sor, amely megegyezik a Maximum Összeg2-vel.
[Amennyiben egy Korlátozási Esemény2 bekövetkezik, a visszaváltásra a
Mögöttes Eszköz adott, az Arány révén kifejezett mennyiségének átadásával,
illetve adott esetben egy kiegészítő pénzkifizetés útján kerül sor.]
[Amennyiben egy Korlátozási Esemény2 bekövetkezik, a visszaváltásra a
Visszaváltási Összeg kifizetésével kerül sor, amely a a következőkkel
egyenlő: Névérték [szorozva a Részesedési Tényezővel] szorozva az R
(végső) értékével, és osztva a Kötési Árfolyammal. Ebben az esetben a
Visszaváltási Összeg nem magasabb, mint a Maximum Összeg2.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[Az "Arány" jelentése az Aránytényező és egy devizaváltási tényező
[szorzata] [hányadosa].]
[A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A Bónusz Összeg [,] [és] [az Arány] [,] [és] [az Aránytényező] [,] [és] [a
Részesedési Tényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és] [a
Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a
Kötési Árfolyam Szint] [,] [és] [a Maximum Összeg1] [,] [és] [a Maximum
Összeg2] [,] [és] [a Korlátozás1] [a Korlátozási Szint1] [és] [a Korlátozás2] [a
Korlátozási Szint2] a jelen Összefoglaló Mellékletében kerültek
meghatározásra.]
[5. típusú termék: Bónusz Plusz Értékpapírok (Bonus Plus Securities) esetén
a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a Mögöttes
Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők hatása is befolyásolhat
(például várható volatilitás, kamatláb, osztalék hozam). Ha a Mögöttes
Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is rendszerint emelkedik.
Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok értéke is rendszerint
csökken.
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A "Korlátozási Esemény" azt jelenti, hogy a Referenciaár a Korlátozás
Megfigyelési Napon [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás.
[A "Korlátozás" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[Az Értékpapírok esetében deviza fedezeti elem nem áll rendelkezésre
(Compo).]
Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Amennyiben nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltásra a
Visszaváltási Összeg kifizetésével kerül sor, amely megegyezik a
Névértékkel.
Amennyiben bekövetkezik egy Korlátozási Esemény, a visszaváltásra a
Visszaváltási Összeg kifizetésével kerül sor, amely a következőkkel egyenlő:
Névérték szorozva az R (végső) értékével, osztva a Kötési Árfolyammal.
[A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A [Korlátozás] [Korlátozási Szint] [,] [és] a Korlátozás Megfigyelési Nap [és]
[a Kötési Árfolyam] [a Kötési Árfolyam Szint] a jelen Összefoglaló
Mellékletében kerültek meghatározásra.]
[6. típusú termék: Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider)
Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb,
osztalékhozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok
értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összegének függvénye. Emellett bizonyos
körülmények közt lehetséges az Értékpapíroknak a [jelen Összefoglaló
Mellékletében meghatározott] Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozási Esemény
nem következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai
Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő
Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha [a (C.19 pontban meghatározott) R (k) a
Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb az adott (C.16
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pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k)] [Átlagoló Megfigyelési
Napokon (k)].] [(i) vagy (a) az első (C.16 pontban meghatározott) első
Megfigyelési Napon (k) a Referenciaár a Korai Visszaváltási Szinttel (k)
egyenlő vagy annál magasabb, vagy (b) az Induló Megfigyelési Naptól (azt
bele nem értve) az első Megfigyelési Napig (k) (azt is beleértve) minden
egyes számítási napon a Referenciaár a Glider Korai Visszaváltási Szinttel
egyenló vagy annál magasabb, vagy (ii) bármely későbbi Megfigyelési
Napon (k) a Referenciaár a Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy
annál magasabb.]
[A "Korai Visszaváltási Szint" (k) egy Korai Kifizetési Nap (k) tekintetében
egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a vonatkozó
Korai Visszaváltási Tényező (k) és az R (induló) szorzata.]
[A "Glider Korai Visszaváltási Szint" az első Korai Kifizetési Nap (k)
tekintetében egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a
vonatkozó Glider Korai Visszaváltási Tényező és az R (induló) szorzata.]
[A Korai Visszaváltási Összeg (k) jelentése Névérték x [1 + (a jelen
Összefoglaló Mellékletében meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg
Meghatározó Tényező (k) x Tört Év Hányad]
A "Tört Év Hányad" jelentése N/365.
Az "N" jelentése az Induló Megfigyelési Nap és az adott Megfigyelési Nap
(k) közötti naptári napok száma.]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény [vagy bekövetkezett Korlátozási
Esemény és az R (végső) összege [a Kötési árfolyammal] [R (induló)
összegével] egyenlő vagy annál magasabb, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely:
•

a Maximum Összegnek felel meg, amennyiben Végső Visszaváltási
Esemény következett be vagy
• a Végső Visszaváltási Összegnek felel meg, amennyiben nem
következett be Végső Visszaváltási Esemény.
A "Korlázotási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [az adott
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás.] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás.] [Az R
(végső) értéke [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozásé.]
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
A Végső Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a Végső Megfigyelési
Napon a Végső Visszaváltási Szinttel egyenlő vagy annál magasabb.
[Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva R (végső)
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összegével és osztva [a Kötési árfolyammal] [R (induló) összegével],
azonban a Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névértéknél.]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyammal] [R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb, a
visszaváltás a Névértéknek megfelelő Visszaváltási Összeg kifizetésével
történik.
Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyamnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Naphoz (b)
kapcsolódó Átlagoló Megfigyelési Napok] [,] [és] [a Korlátozás
Megfigyelési Nap] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a
Korai Visszaváltási Szint[ek] (k)] [,] [és] [a Glider Korai Visszaváltási Szint]
[,] [és] [a Korai Visszaváltási Összeg[ek] (k)] [,] [és] [a Korai Visszaváltási
Tényező(k)] [,] [és] [a Glider Korai Visszaváltási Tényező] [,][és] [a Tört Év
Hányad] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam Szint] [,]
[és] [a Végső Visszaváltási Összeg] [,] [és] [Maximum Összeg] [és] [a
Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében [került]
[kerültek] meghatározásra.]
[7. típusú termék: Express Plus Értékpapírok (Express Plus Securities)
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) függvénye. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a [jelen Összefoglaló Mellékletében
meghatározott] Korai Visszaváltási Öszegen (k) történő automatikus korai
visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozási Esemény
nem következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai
Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő
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Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével. [A Korai Visszaváltási Összeg
(k) jelentése Névérték x (1 + (a jelen Összefoglaló Mellékletében
meghatározott) Korai Visszaváltási Összeg Meghatározó Tényező (k) x Tört
Év Hányad)].
A "Tört Év Hányad" jelentése N/365.
Az "N" jelentése az Induló Megfigyelési Nap és az adott Megfigyelési Nap
(k) közötti naptári napok száma.]
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a (C.19 pontban meghatározott) R (k) a
Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb az adott (C.16
pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k)] [Átlagoló Megfigyelési
Napokon (k)].
[A "Korai Visszaváltási Szint (k)” egy Korai Kifizetési Nap (k) tekintetében
egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a vonatkozó
Korai Visszaváltási Tényező (k) és az R (induló) szorzata.]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Maximum Összegnek felel meg.
[Ha Korlátozási Esemény következett be [és (a C.19 pontban meghatározott)
R (végső) összege [Kötési árfolyammal] [R (induló) összegével] egyenlő
vagy annál magasabb] a visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével
történik, [amely a Névérték szorozva R (végső) összegével és osztva [a
Kötési árfolyammal] [R (induló) összegével]. A Visszaváltási Összeg nem
magasabb a Névértéknél.] [a Névértéknek felel meg.]]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyamnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [bármely
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás].] [Az
R (végső) értéke [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozásé.]
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és]
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[a Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Korai Visszaváltási Szint[ek]
(k)] [a Korai Visszaváltási Tényező (k)][,][és] [a Tört Év Hányad][,] [és] [a
Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam Szint] [,] [és] [a Maximum
Összeg] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló
Mellékletében [került] [kerültek] meghatározásra.]
[8. típusú termék: További Összeges Express Értékpapírok (Express
Securities with Additional Amount) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összegének függvénye. [Emellett, ha További
Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (m) következett be, az Értékpapírok
egyes További Feltételes Összeg Kifizetési Napokon (m) További Feltételes
Összeg (m) fizetését biztosítják. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.] [Emellett, ha További Feltételes Összeg
Kifizetési Esemény következett be, az Értékpapírok egyes További Feltételes
Összeg Kifizetési Napokon (k) További Feltételes Összeg (k) fizetését
biztosítják. Emellett bizonyos körülmények közt lehetséges az
Értékpapíroknak a Korai Visszaváltási Összegen (k) történő automatikus
korai visszaváltása.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Meghatározott Pénznemről a
Mögöttes Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
[További Feltételes Összeg (m)
[A További Feltételes Összeg (m) kifizetése a További Feltételes Összeg
Kifizetési Esemény (m) bekövetkezésének függvénye.
A "További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (m)" az, ha az adott
Megfigyelési Napon (m) a Referenciaár a vonatkozó További Feltételes
Összeg Kifizetési Szinttel (m) egyenlő vagy annál magasabb.
[A "További Feltételes Összeg Kifizetési Szint (m)" jelentése a megfelelő
További Feltételes Összeg Kifizetési Tényező (m) és az R (induló) szorzata.]
[•

Ha További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (m) következett be a
Megfigyelési Napon (m) [és nem következett be Korlátozási
Esemény], a vonatkozó További Feltételes Összeg (m) kifizetése a
megfelelő További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (m) történik
levonva a korábbi További Feltételes Összeg Kifizetési Napokon (m)
már kifizetett További Feltételes Összegek (m) teljes összegét.]

[•

Ha További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (m) következett be a
Megfigyelési Napon (m) [és nem következett be Korlátozási
Esemény], a vonatkozó További Feltételes Összeg (m) kifizetése a
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megfelelő További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (m) történik.]
•

Ha nem következett be További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény
(m) egy Megfigyelési Napon (m), akkor a kapcsolódó További
Feltételes Összeg Kifizetési Napon (m) nem kerül sor További
Feltételes Összeg (m) kifizetésére.

[Ha Korlátozási Esemény következett be, akkor az ezt követő További
Feltételes Összeg Kifizetési Napok (m) egyikén sem történik További
Feltételes Összeg (m) kifizetés.]]
[További Feltételes Összeg (k)
A További Feltételes Összeg (k) kifizetése a További Feltételes Összeg
Kifizetési Esemény (k) bekövetkezésének függvénye.
A "További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (k)" az, ha [az adott
Megfigyelési Napon (k)][a További Összeg Megfigyelési Időszakban
(k)] a Referenciaár a vonatkozó További Feltételes Összeg Kifizetési Szinttel
(k) egyenlő vagy annál magasabb.
[A "További Feltételes Összeg Kifizetési Szint (k)" jelentése a megfelelő
További Feltételes Összeg Kifizetési Tényező (k) és az R (induló) szorzata.]
[[•

Ha További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (k) következett be a
Megfigyelési Napon (k) [és nem következett be Korlátozási Esemény],
a vonatkozó További Feltételes Összeg (k) kifizetése a megfelelő
További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) történik levonva a
korábbi További Feltételes Összeg Kifizetési Napokon (k) már
kifizetett További Feltételes Összegek (k) teljes összegét.]

[•

Ha További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (k) következett be a
Megfigyelési Napon (k) [és nem következett be Korlátozási Esemény],
a vonatkozó További Feltételes Összeg (k) kifizetése a megfelelő
További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) történik.]

•

Ha nem következett be További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény
(k) egy Megfigyelési Napon (k), akkor a kapcsolódó További
Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) nem kerül sor További
Feltételes Összeg (k) kifizetésére.]

[•

Ha További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (k) következett be a
Végleges Feltételekben meghatározott, További Összeg Megfigyelési
Időszakban (k) [és nem következett be Korlátozási Esemény], a
megfelelő További Feltételes Összeg (k) kifizetésre kerül a megfelelő
További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) [levonva minden, a
megelőző További Feltételes Összeg Kifizetési Napokon (k) kifizetett
További Feltételes Összeget (k)]. A További Feltételes Összeg (k)
kifizetésére csak egyszer kerül sor, még akkor is, ha egy További
Feltételes Összeg Kifizetési Esemény több, mint egyszer következett
be a További Feltételes Összeg Megfigyelési Időszak (k) alatt.

•

Ha nem következett be További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény
(k) a Végleges Feltételekben meghatározott, További Feltételes
Összeg Megfigyelési Időszakban (k), akkor a megfelelő További
Feltételes Összeg (k) nem kerül kifizetésre a megfelelő További
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Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k).]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, akkor az ezt követő További
Feltételes Összeg Kifizetési Napok (k) egyikén sem történik További
Feltételes Összeg (k) kifizetés.]]
[Amennyiben egy (C.16 pontban meghatározott) Megfigyelési Napon (k)
bekövetkezett egy További Feltételes Összeg Kifizetési Esemény (k), az
Értékpapír-tulajdonosok az alábbi kifizetésekre jogosultak:
•

A megfelelő További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) fizetendő
megfelelő További Feltételes Összeg (k).

Ezt követően minden egyes További Feltételes Összeg Kifizetési Napon
(k) az adott További Feltételes Összeg Kifizetési Naphoz (k)
kapcsolódó További Feltételes Összeg (k) a További Feltételes Összeg
Kifizetési Esemény (k) bekövetkezésére való tekintet nélkül
kifizetendő.
Amennyiben nem következik be További Feltételes Összeg Kifizetési
Esemény (k), az Értékpapír-tulajdonosok részére egyik További Feltételes
Összeg Kifizetési Napon (k) sem fizetendő semmilyen További Feltételes
Összeg (k).]
•

Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozási Esemény
nem következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai
Kifizetési Napon (k)[i] automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő [a
jelen Összefoglaló Mellékletében meghatározott] Korai Visszaváltási Összeg
(k) kifizetésével. [A Korai Visszaváltási Összeg (k) jelentése Névérték x [1 +
(a jelen Összefoglaló Mellékletében meghatározott) Korai Visszaváltási
Összeg Meghatározó Tényező (k) x Tört Év Hányad]
A "Tört Év Hányad" jelentése N/365.
Az "N" jelentése az Induló Megfigyelési Nap és az adott Megfigyelési Nap
(k) közötti naptári napok száma.]
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a (C.19 pontban meghatározott) R (k)[i] a
Korai Visszaváltási Szinttel (k)[i] egyenlő vagy annál magasabb az adott
(C.16 pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k[i])] [Átlagoló
Megfigyelési Napokon (k)].
[A "Korai Visszaváltási Szint" (k)[i] egy Korai Kifizetési Nap (k[i])
tekintetében egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a
vonatkozó Korai Visszaváltási Tényező (k)[i] és az R (induló) szorzata.]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Maximum Összegnek felel meg.
[Ha Korlátozási Esemény következett be [és R (végső) összege [Kötési
árfolyammal] [R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb] a
visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely [megfelel a
Névérték szorozva R (végső) összegével és osztva [a Kötési árfolyammal] [R
(induló) összegével]. A Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névértéknél.]
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[a Névértéknek felel meg.]]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyamnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [bármely
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás].] [Az
R (végső) értéke [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozásé.]
A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[A "További Feltételes Összeg Megfigyelési Időszak" a Megfigyelési
Napokat (k)i jelenti, ahol i=1,… n,.]
Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és]
[a Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [Megfigyelési Nap[ok] (k)[i]] [,]
[és] [Átlagoló Megfigyelési Napok (k)] [,] [és] [a További Feltételes Összeg
Kifizetés[i] [Szint][ek][Tényező][k] (k)] [,] [és] [a További Feltételes Összeg
Kifizetés[i] [Szint][ek][Tényező][k] (m)] [,] [és] [a Korai Visszaváltási
Szint[ek] (k)[i]] [a Korai Visszaváltási Tényező[i]] [a Tört Év Hányad][,] [és]
[a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam Szint] [,] [és] [a Maximum
Összeg] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló
Mellékletében [került] [kerültek] meghatározásra.]
[9. típusú termék: Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok
(Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities
(Cap)) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb,
osztalékhozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok
értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) az R (végső) összegének függvénye. Emellett bizonyos
körülmények közt lehetséges az Értékpapíroknak a [jelen Összefoglaló
Mellékletében meghatározott] Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
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(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be, az Értékpapírokat a
legközelebbi következő Korai Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat
előtt visszaváltják a megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a (C.19 pontban meghatározott) R (k) a
Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k)] [Átlagoló
Megfigyelési Napokon (k)].
Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely egyenlő a Névérték és a következők
szorzatának összegével: (i) a Névérték és (ii) a következők közül a
nagyobb érték: (1) Alsó Küszöbérték Szint és (2) a következők szorzata:
(a) (x) R (végső) és a Kötési Árfolyam különbsége osztva (y) R (induló)val és (b) a Fenti Részesedési Tényező [; a Visszaváltási Összeg nem lesz
magasabb, mint a Maximum Összeg].
Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely egyenlő a Névérték és a következők
szorzatának különbségével: (i) a Névérték, (ii) a következő hányadosa:
(1) a Kötési Árfolyam és R (végső) különbsége osztva (2) R (induló)-val,
és (iii) a Lenti Részesedési Tényező; a Visszaváltási Összeg nem lesz
alacsonyabb, mint Minimum Összeg. A Minimum Összeg kisebb, mint a
Névérték.
Egy "Korlátozási Esemény" azt jelenti, hogy R (végső) [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás.
[A "Korlátozás" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A Fenti Részesedési Tényező, a Lenti Részesedési Tényező, a Megfigyelési
Nap[ok] (k), [a Korai Visszaváltási Szint[ek] (k)] [,] [és] [a Korai
Visszaváltási Összeg[ek] (k)] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési
Árfolyam Szint] [,] [és] [a Maximum Összeg,] [,] [és] a Minimum Összeg [,]
[és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében
[kerül] [kerülnek] meghatározásra.]
[10. típusú termék: Legjobb Express Értékpapírok (Felső Határértékhez
Kötött ("Cap")) (Best Express Securities (Cap)) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb,
osztalékhozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok
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értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) az R (végső) összegének függvénye. Emellett bizonyos
körülmények közt lehetséges az Értékpapíroknak a [jelen Összefoglaló
Mellékletében meghatározott] Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be, az Értékpapírokat a
legközelebbi következő Korai Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat
előtt visszaváltják a megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a (C.19 pontban meghatározott) R (k) a
Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb a megfelelő
(C.16 pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k)] [Átlagoló
Megfigyelési Napokon (k)].
[A "Korai Visszaváltási Szint (k)" egy Korai Kifizetési Nap (k) tekintetében
egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a vonatkozó
Korai Visszaváltási Tényező (k) és az R (induló) szorzata.]
Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely:
•

•

ha Végső Visszaváltási Esemény következett be, egyenlő a Névérték
és a következők szorzatának összegével (i) a Névérték és (ii) a
következők közül a nagyobb érték: (1) az Alsó Küszöbérték Szint
vagy (2) a következők szorzata: (a) (x) R (végső) és a Kötési
Árfolyam különbsége osztva (y) R (induló)-val és (b) a Részesedési
Tényező [; a Visszaváltási Összeg nem lesz magasabb, mint a
Maximum Összeg]
a Végső Visszaváltási Összegnek felel meg, amennyiben nem
következett be Végső Visszaváltási Esemény.

[Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva R (végső)
összegével és osztva a Kötési árfolyammal; a Visszaváltási Összeg nem lesz
magasabb a Névértéknél.
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyammal] [R (induló) összegével] egyenlő vagy annál magasabb, a
visszaváltás a Névértéknek megfelelő Visszaváltási Összeg kifizetésével
történik.
Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege [a Kötési
árfolyamnál] [R (induló) összegénél] alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes
Eszközökből az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik,
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és adott esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
A "Végső Visszaváltási Esemény" az, ha a Referenciaár a Végső
Megfigyelési Napon a Végső Visszaváltási Szinttel egyenlő vagy annál
magasabb.
A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő].] [az adott
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
alacsonyabb, mint a Korlátozás.] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás.] [az R
(végső) értéke [egyenlő vagy] alacsonyabb, mint a Korlátozás.]
[A "Korlátozás" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.
A Részesedési Tényező, a Megfigyelési Nap[ok] (k) [a Korai Visszaváltási
Szint[ek] (k)] [,] [és] [az Alsó Küszöbérték Szint] [,] [és] [a Kötési Árfolyam]
[,] [és] [a Kötési Árfolyam Szint] [,] [és] [a Végső Visszaváltási Összeg] [,]
[és] [a Maximum Összeg] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen
Összefoglaló Mellékletében [kerül] [kerülnek] meghatározásra.]
[11. típusú termék: Short Express Értékpapírok (Short Express Securities)
esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb,
osztalékhozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az Értékpapírok
értéke rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az
Értékpapírok értéke rendszerint csökken.
A Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás (a C.19 pontban
meghatározott) az R (végső) összegének függvénye. Emellett bizonyos
körülmények közt lehetséges az Értékpapíroknak a [jelen Összefoglaló
Mellékletében meghatározott] Korai Visszaváltási Összegen (k) történő
automatikus korai visszaváltása.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyamingadozások hatásainak
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be, az Értékpapírokat a
legközelebbi következő Korai Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat
előtt visszaváltják a megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a (C.19 pontban meghatározott) R (k) a
Korai Visszaváltási Szinttel (k) egyenlő vagy annál alacsonyabb az adott
(C.16 pontban meghatározott) [Megfigyelési Napon (k)] [Átlagoló
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Megfigyelési Napokon (k)].]
Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely:
•
•

a Maximum Összegnek felel meg, amennyiben Végső Visszaváltási
Esemény következett be, vagy
a Végső Visszaváltási Összegnek felel meg, amennyiben nem
következett be Végső Visszaváltási Esemény.

A "Korlátozási Esemény" az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a
Korlátozás Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett
[ára] [árfolyama] a Korlátozás feletti [vagy azzal egyenlő].] [az adott
Korlátozás Megfigyelési Napon bármely Referenciaár [egyenlő vagy]
magasabb, mint a Korlátozás.] [a Korlátozás Megfigyelési Időszak alatt
bármely Referenciaár [egyenlő vagy] magasabb, mint a Korlátozás.] [az R
(végső) értéke [egyenlő vagy] magasabb, mint a Korlátozás.]
[A "Korlátozás" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
Egy Végső Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a Végső
Megfigyelési Napon a Végső Visszaváltási Szinttel egyenlő vagy annál
alacsonyabb.
Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva (i) 2, valamint (ii)
R (végső) és a Kötési árfolyam hányadosának különbségével, azonban a
Visszaváltási Összeg nem magasabb a Névértéknél.
[A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A [Korlátozás Megfigyelési Naphoz (b) kapcsolódó Átlagoló Megfigyelési
Napok] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és] [a Korlátozás
Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Korai Visszaváltási Szint[ek] (k)] [,] [és] [a
Korai Visszaváltási Összeg[ek] (k)] [,] [és] [a Korai Visszaváltási Tényező]
[a Tört Év Hányad][,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam
Szint] [,] [és] [a Végső Visszaváltási Összeg] [,] [és] [a Maximum Összeg]
[és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében
[kerül] [kerülnek] meghatározásra.]
[12. típusú termék: (Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic)
Értékpapírok ((Fund) Reverse Convertible (Classic) Securities) esetén a
következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
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Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok futamidejük alatt kamatoznak.] Ha (a C.19 pontban
meghatározott) R (végső) összege a Kötési árfolyammal egyenlő vagy annál
magasabb, a visszaváltás a Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely
a Névértéknek felel meg.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha R (végső) összege a Kötési árfolyammal egyenlő vagy annál magasabb, a
visszaváltásra a Névértéknek megfelelő Visszaváltási Összegnek a
Meghatározott Pénznemben történő kifizetésével kerül sor.
Ha R (végső) összege alacsonyabb a Kötési árfolyamnál, a visszaváltás [a
Visszaváltási Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva R
(végső) összegével és osztva a Kötési árfolyammal] [a Mögöttes Eszközökből
az Arány szerint meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott
esetben egy kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
[Az [Arány] [Aránytényező] [és] [a Kötési Árfolyam] [a Kötési Árfolyam
Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében [kerül] [kerültek] meghatározásra.]
[13. típusú termék: Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Barrier
Reverse Convertible Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok (C.8 pontban meghatározott) futamidejük alatt
kamatoznak.] Ha nem következik be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a
Végső Kifizetési Napon történik a Visszaváltási Összeg kifizetésével, amely
a Névértéknek felel meg. Ha Korlátozási Esemény következik be, a
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Végső Megfigyelési Napon
érvényes Referenciaár függvénye lesz.
Korlátozási Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén a Korlátozás
Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a
Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [bármely Korlátozás Megfigyelési
Napon bármely Referenciaár alacsonyabb, mint a Korlátozás.] [a Korlátozás
Megfigyelési Időszak alatt bármely Referenciaár alacsonyabb, mint a
Korlátozás.]
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[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Névértéknek
megfelelő Visszaváltási Összeg Meghatározott Pénznemben történő
kifizetésével történik.
[Ha Korlátozási Esemény következett be [és R (végső) összege a Kötési
árfolyammal egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás [a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva R (végső)
összegével és osztva a Kötési árfolyammal, azonban a Visszaváltási Összeg
nem magasabb a Névértéknél.] [a Névértéknek megfelelő Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik.]]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege a Kötési
árfolyamnál alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből az Arány
szerint meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy
kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és]
[a Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a
Kötési Árfolyam Szint] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen
Összefoglaló Mellékletében [került] [kerültek] meghatározásra.]
[14. típusú termék: Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok
(További Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability
Securities (with Additional Conditional Amount)) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb,
osztalékhozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok
értéke is rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az Értékpapírok futamidejük alatt kamatoznak (C.8 pontban
meghatározottak szerint).] Ha nem következik be Korlátozási Esemény, a
visszaváltás a Végső Kifizetési Napon történik a Visszaváltási Összeg
kifizetésével, amely a Névértéknek felel meg. Amennyiben Korlátozási
Esemény következik be, a visszaváltás a Korlátozási Esemény Napi
Referenciaártól függ
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A Korlátozási Esemény az, ha a (C16. pontban meghatározott) megfelelő
Megfigyelési Napon (t) a (C.19. pontban meghatározott) R (t) alacsonyabb a
Kötési Árfolyamnál (t). A Korlátozási Esemény Napja az a Megfigyelési Nap
(t), amelyen a Korlátozási Esemény bekövetkezett.
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyamingadozások hatásainak
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
[További Feltételes Összeg (k)
A További Feltételes Összeg (k) kifizetése egy Korlátozási Esemény
bekövetkezésének függvénye.
•

Ha a További Feltételes Összeg Megfigyelési Időszak (k) egyetlen
Megfigyelési Napján (t) sem következett be Korlátozási Esemény,
akkor a megfelelő További Feltételes Összeg Kifizetési Napon (k) a
További Feltételes Összeg (k) kerül kifizetésre.

•

Ha a További Összeg Megfigyelési Időszak (k) alatt legalább egyszer
bekövetkezett Korlátozási Esemény, akkor nem kerül kifizetésre
További Feltételes Összeg (k).]

Végső Kifizetési Napon történő Visszaváltás
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás az összes
Értékpapírra a Névértéknek megfelelő Visszaváltási Összeg Meghatározott
Pénznemben történő kifizetésével történik.
Ha Korlátozási Esemény következett be, a visszaváltás a Visszaváltási
Összeg Meghatározott Pénznemben történő kifizetésével történik, amely
egyenlő a Névérték és a következők különbségének szorzatával: (i) 1 és
(ii) a következők szorzata: (1) a Részesedési Tényező és (2) a következők
hányadosa: (x) Kötési Árfolyam (b) mínusz (a C.19. pontban
meghatározott) R (b) és (y) (a C.19. pontban meghatározott) R (b-1). A
Visszaváltási Összeg azonban nem magasabb a Névértéknél.
A "Kötési Árfolyam (b)" a Korlátozási Esemény Napjára vonatkozóan
alkalmazandó Kötési Árfolyam (t) értéket jelenti.
A "Kötési Árfolyam (t)" egy Megfigyelési Napra (t) vonatkozóan: Kötési
Árfolyam Szint x R (t-1).
A Kötési Árfolyam Szint a jelen Összefoglaló Mellékletében kerül
meghatározásra.]
[15. típusú termék: Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
(Express Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke azok futamideje alatt döntően függ a (C.20 pontban
meghatározott) Mögöttes Eszköz értékétől, amelyet más ármódosító tényezők
hatása is befolyásolhat (például várható volatilitás, kamatláb, osztalék
hozam). Ha a Mögöttes Eszköz értéke emelkedik, az Értékpapírok értéke is
rendszerint emelkedik. Ha a Mögöttes Eszköz értéke csökken, az
Értékpapírok értéke is rendszerint csökken.
[Az

Értékpapírok

(C.8
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kamatoznak.] Ha nem következik be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a
Végső Kifizetési Napon történik a Visszaváltási Összeg kifizetésével, amely
a Névértéknek felel meg. Ha Korlátozási Esemény következik be, a
visszaváltás a (C.19 pontban meghatározott) Végső Megfigyelési Napon
érvényes Referenciaár függvénye lesz. Emellett bizonyos körülmények közt
lehetséges az Értékpapíroknak a Névértéknek megfelelő Korai Visszaváltási
Összegen (k) történő automatikus korai visszaváltása.
Korlátozási Esemény az, ha [folyamatos megfigyelés esetén Korlátozás
Megfigyelési Időszak során a Mögöttes Eszköz bármely közzétett ára a
Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő]] [bármely Korlátozás Megfigyelési
Napon bármely Referenciaár alacsonyabb, mint a Korlátozás]. [Korlátozás
Megfigyelési Időszak alatt bármely Referenciaár alacsonyabb, mint a
Korlátozás.]
[Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
[A "Quanto elem" a Visszaváltási Összegnek a a Mögöttes Pénznemről a
Meghatározott Pénznemre történő átváltását jelenti 1:1 átváltási aránnyal.]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha Korai Visszaváltási Esemény következett be [és Korlátozási Esemény
nem következett be], az Értékpapírokat a legközelebbi következő Korai
Kifizetési Napon (k) automatikusan lejárat előtt visszaváltják a megfelelő
Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetésével.
Korai Visszaváltási Esemény az, ha a Referenciaár a Korai Visszaváltási
Szinttel (k) egyenlő vagy annál magasabb az adott (C.16 pontban
meghatározott) Megfigyelési Napon (k).
Végső Kifizetési Napon történő visszaváltás
Ha nem következett be Korai Visszaváltási Esemény, a visszaváltás a Végső
Kifizetési Napon a következők szerint történik:
Ha nem következett be Korlátozási Esemény, a visszaváltás a Névértéknek
megfelelő Visszaváltási Összeg Meghatározott Pénznemben történő
kifizetésével történik.
[Ha Korlátozási Esemény következett be [és R (végső) összege a Kötési
árfolyammal egyenlő vagy annál magasabb] a visszaváltás [a Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik, amely a Névérték szorozva R (végső)
összegével és osztva a Kötési árfolyammal, azonban a Visszaváltási Összeg
nem magasabb a Névértéknél.] [a Névértéknek megfelelő Visszaváltási
Összeg kifizetésével történik.]]
[Ha Korlátozási Esemény következett be, és az R (végső) összege a Kötési
árfolyamnál alacsonyabb, a visszaváltás a Mögöttes Eszközökből az Arány
szerint meghatározott mennyiség átadásával történik, és adott esetben egy
kiegészítő készpénz összeg kifizetésével.]
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg,
amely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzataként kerül
meghatározásra.]
[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, amely a Kötési Árfolyam Szintje és az R (induló) szorzataként kerül
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meghatározásra.]
[Az "Arány" jelentése a Névérték és a Kötési Árfolyam hányadosa. [Az
Arányt [megszorozzuk] [elosztjuk] egy devizaváltási tényezővel.]]
Az [Arány] [Aránytényező] [,] [és] [a Korlátozás Megfigyelési Nap] [,] [és]
[a Korlátozás Megfigyelési Időszak] [,] [és] [Korai Visszaváltási Szint[ek]
(k)] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési Árfolyam Szint] [és] [a
Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen Összefoglaló Mellékletében [került]
[kerültek] meghatározásra.]
[16. típusú termék: Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Értékpapírok értéke futamidejük alatt túlnyomórészt a Mögöttes Eszköz
árától függ. Amennyiben nem következik be Korlátozási Esemény, valamint
figyelembe véve egyéb ármódosító tényezők hatását (például várható
volatilitás, kamatláb, osztalékhozam[, Maximum Fenti Összeg, Maximum
Lenti Összeg]), az Értékpapírok értéke rendszerint emelkedik, ha a Mögöttes
Eszköz ára emelkedik vagy mérsékelten csökken. Amennyiben Korlátozási
Esemény következik be, valamint figyelembe véve egyéb ármódosító
tényezők hatását (például várható volatilitás, kamatláb, osztalékhozam[,
Maximum Fenti Összeg, Maximum Lenti Összeg]), az Értékpapírok értéke
rendszerint emelkedik, ha a Mögöttes Eszköz ára emelkedik, és csökken, ha
a Mögöttes Eszköz ára csökken.
["Korlátozási Esemény" az, ha a Referenciaár a vonatkozó Korlátozás
Megfigyelési Napon a Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő].]
["Korlátozási Esemény" az, ha a Korlátozás Megfigyelési Időszak során
folyamatos megfigyelés mellett a Mögöttes Eszköz bármely ára a
Korlátozással egyenlő [vagy az alatti].]
["Korlátozási Esemény" az, ha a Korlátozás Megfigyelési Időszak során
bármely Referenciaár Korlátozási szint alatti [vagy azzal egyenlő].] [A
"Korlátozás" egy a Mögöttes eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a
Korlátozási Szint és az R (induló) szorzata.]
Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Visszaváltás a Végső Kifizetési Napon
A "Visszaváltási Összeg" a következőképpen kerül meghatározásra:
•

Ha az R (végső) összege a Kötési Árfolyamnál magasabb, vagy azzal
egyenlő, a Visszaváltási Összeg egyenlő a Névérték és a következők
összegének szorzatával: (a) egy és a (b) a következő érték: (i) a Fenti
Részesedési Tényező meg (ii) (x) az R (végső), osztva a Kötési
Árfolyammal és (y) egy különbsége. [A Visszaváltási Összeg ebben az
esetben azonban semmilyen körülmények között nem magasabb a
Maximum Fenti Összeg értékénél.]

•

Ha az R (végső) a Kötési Árfolyamnál alacsonyabb és nem következett
be Korlátozási Esemény, a Visszaváltási Összeg egyenlő a Névérték és
a következő összeg szorzatával: (a) egy meg (b) a következő érték: (i) a
Lenti Részesedési Tényező meg a (ii) (x) egy és (y) az R (végső) osztva
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a Kötési Árfolyammal különbsége. [A Visszaváltási Összeg ebben az
esetben azonban semmilyen körülmények között nem magasabb a
Maximum Lenti Összeg értékénél.]
•

Ha az R (végső) összege a Kötési Árfolyamnál alacsonyabb és
Korlátozási Esemény következett be, a Visszaváltási Összeg egyenlő a
Névérték és R (végső)[, a Részesedési Tényező] szorzatával, osztva a
Kötési Árfolyammal.

[A "Kötési Árfolyam" egy, a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A Fenti Részesedési Tényező, a Lenti Részesedési Tényező, [a Részesedési
Tényező, ] a Korlátozás Megfigyelési Nap [,] [a Maximum Fenti Összeg, a
Maximum Lenti Összeg] [,] [és] a [Kötési Árfolyam] [,] [és] [a Kötési
Árfolyam Szint] [,] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] az Összefoglaló
Mellékletében [került] [kerültek] meghatározásra.]
[17. típusú termék: Express Iker Nyertes Értékpapírok (Felső Határértékhez
Kötött (“Cap")) (Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők
érvényesek:
Az Értékpapírok értéke futamidejük alatt túlnyomórészt a Mögöttes Eszköz
árától függ. Amennyiben nem következik be Korlátozási Esemény, valamint
figyelembe véve egyéb ármódosító tényezők hatását (például várható
volatilitás, kamatláb, osztalékhozam[, Maximum Fenti Összeg, Maximum
Lenti Összeg]), az Értékpapírok értéke rendszerint emelkedik, ha a Mögöttes
Eszköz ára emelkedik vagy mérsékelten csökken. Amennyiben Korlátozási
Esemény következett be, valamint figyelembe véve egyéb ármódosító
tényezők hatását (például várható volatilitás, kamatláb, osztalékhozam[,
Maximum Fenti Összeg, Maximum Lenti Összeg]), az Értékpapírok értéke
rendszerint emelkedik, ha a Mögöttes Eszköz ára emelkedik, vagy csökken,
ha a Mögöttes Eszköz ára csökken."Korlátozási Esemény" azt jelenti, hogy
a Referenciaár a vonatkozó Korlátozás Megfigyelési Napon a Korlátozás
alatti [vagy azzal egyenlő].]
["Korlátozási Esemény" az, ha a Korlátozás Megfigyelési Időszak során
folyamatos megfigyelés mellett a Mögöttes Eszköz bármely ára a
Korlátozással egyenlő [vagy az alatti].]
["Korlátozási Esemény" az, ha a Korlátozás Megfigyelési Időszak során
bármely Referenciaár Korlátozás alatti [vagy azzal egyenlő].]
[A "Korlátozás" egy a Mögöttes eszköz pénznemében kifejezett összeg,
mely a Korlátozási Szint és az R (induló) szorzata.]
Az Értékpapír-tulajdonos nincs kitéve az árfolyammozgások hatásának
(Quanto).]
Automatikus Korai Visszaváltás
Ha egy Megfigyelési Napon (k) egy Korai Visszaváltási Esemény
következett be, az Értékpapírok automatikusan korai visszaváltásra kerülnek
a vonatkozó Korai Visszaváltási Összegen (k) a soron következő Korai
Visszaváltási Nap (k) alkalmával.
Egy "Korai Visszaváltási Esemény (k)" következik be, ha a Referenciaár a
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vonatkozó Megfigyelési Napon (k) nagyobb, vagy egyenlő, mint a
vonatkozó Korai Visszaváltási Szint (k).
[A "Korai Visszaváltási Szint" (k) a Korai Kifizetési Nap (k) tekintetében
egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett összeg, mely a vonatkozó
Korai Visszaváltási Tényező (k) és az R (induló) szorzata.]
Visszaváltás a Végső Kifizetési Napon
A "Visszaváltási Összeg" a következőképpen kerül meghatározásra:
•

Ha az R (végső) összege a Kötési árfolyamnál magasabb, vagy azzal
egyenlő, a Visszaváltási Összeg egyenlő a Névérték és a következők
összegének szorzatával: (a) egy és a (b) a következő érték: (i) a Fenti
Részesedési Tényező meg (ii) (x) az R (végső), osztva a Kötési
Árfolyammal és (y) egy különbsége. [A Visszaváltási Összeg ebben az
esetben azonban semmilyen körülmények között nem magasabb a
Maximum Fenti Összeg értékénél.]

•

Ha az R (végső) összege a Kötési árfolyamnál alacsonyabb és nem
következett be Korlátozási Esemény, a Visszaváltási Összeg egyenlő a
Névérték és a következő összeg szorzatával: (a) egy meg (b) a
következő érték: (i) a Lenti Részesedési Tényező meg a (ii) (x) egy és
(y) az R (végső) osztva a Kötési Árfolyammal különbsége. [A
Visszaváltási Összeg ebben az esetben azonban semmilyen
körülmények között nem magasabb a Maximum Lenti Összeg
értékénél.]

•

Ha az R (végső) összege a Kötési árfolyamnál alacsonyabb és
Korlátozási Esemény következett be, a Visszaváltási Összeg egyenlő a
Névérték és az R (végső) [és a Részesedési Tényező] szorzatával,
osztva a Kötési Árfolyammal.

[A "Kötési Árfolyam" egy a Mögöttes Eszköz pénznemében kifejezett
összeg, mely a Kötési Árfolyam Szint és az R (induló) szorzata.]
A Fenti Részesedési Tényező , a Lenti Részesedési Tényező, [a Részesedési
Tényező, ]a Korlátozás Megfigyelési Nap[,] [a Maximum Fenti Összeg, a
Maximum Lenti Összeg] [,] [és] [a Megfigyelési Nap[ok] (k)] [,] [és] a
[Korai Visszaváltási Szint[ek] (k)] [,] [és] [a Kötési Árfolyam] [,] [és] [a
Kötési Árfolyam Szint] [,] [és] [a Korlátozás] [a Korlátozási Szint] a jelen
Összefoglaló Mellékletében [került] [kerültek] meghatározásra.]
C.16

A derivatív
értékpapírok
lejárata vagy
lejárati napja –
a
joggyakorlási
nap vagy
végső
referencianap

A ["Végső Megfigyelési Nap[ok]"] [,] [és] [a] ["Végső Kifizetési Nap"] [,]
[és] [a megfelelő "Megfigyelési Nap (k)[i]"] [,] [és] [a megfelelő "Átlagoló
Megfigyelési Napok (k)"] [,] [és] [a megfelelő "Megfigyelési Nap (m)"] [,]
[és] [a "Korai Kifizetési Nap (k)"] a jelen Összefoglaló Mellékletében
[került] [kerültek] meghatározásra.] ["Megfigyelési Nap": minden számítási
nap
a
jelen
Összefoglaló
Mellékletében
foglalt
táblázatban
meghatározott"Megfigyelési Időszakkal", az első és az utolsó napot is
beleértve.]
["Megfigyelési Nap (k)": az egyes Visszaváltási Napokat és egyes
Visszahívási Napokat [valamint a Végső Kifizetési Napot] megelőző [nap
beillesztése] Banki Munkanap.
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["Megfigyelési Nap (t)": minden számítási nap a jelen Összefoglaló
Mellékletében foglalt táblázatban meghatározott "Megfigyelési Időszakban",
annak első és utolsó napját is beleértve.]
C.17

Az
értékpapírok
elszámolási
folyamata

Minden kifizetést [és/vagy Mögöttes Eszköz átadása] a(z) [Beillesztendő a
fizető ügynök neve és címe] [automatikusan] [kézi joggyakorlás nélkül
(automatikus joggyakorlás)] (az "Elsődleges Fizető Ügynök") részére kell
teljesíteni. Az Elsődleges Fizető Ügynök az esedékes összegeket [és/vagy az
Mögöttes Eszközök átadását] az Elszámoló Rendszerben teljesíti a
letéteményes bank megfelelő számláin történő jóváírás céljából az
Értékpapír-tulajdonosoknak történő átutalásra.
Az Elszámoló Rendszerbe történő kifizetéssel [és/vagy átadással] a
Kibocsátó az adott fizetés [és/vagy átadás] összegének erejéig mentesül az
Értékpapírok szerinti kötelezettségei alól.
"Elszámoló Rendszer": [Beillesztendő].

C.18

Derivatív
értékpapírok
hozama

[Készpénzben elszámolható Értékpapírok esetén beillesztendő:
A Visszaváltási Összeg kifizetése a Végső Kifizetési Napon[.]]
[Fizikailag átadott Részvényhez vagy Befektetési Alap Részesedéshez kötött
Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
A Visszaváltási Összeg kifizetése a Végső Kifizetési Napon vagy a Mögöttes
Eszköz átadása (és a Kiegészítő Készpénz Összeg kifizetése) az adott Végső
Kifizetési Naptól számított öt Banki Munkanapon belül[.]]
[Automatikus korai visszaváltással működő Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
vagy a megfelelő Korai Visszaváltási Összeg (k) kifizetése az adott Végső
Kifizetési Napon (k).]

C.19

A mögöttes
eszközre
vonatkozó
joggyakorlási
ár vagy végső
Referenciaár

[Olyan Értékpapírok esetében, ahol R (induló)
meghatározásra került, a következők érvényesek:

már

korábban

"R (induló)": a jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott R (induló).]
[Az induló Referenciaár megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
"R (induló)": (a jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaár (a jelen összefoglaló Mellékletében található
táblázatban meghatározott) Induló Megfigyelési Napon.]
[Az induló átlag megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
"R (induló)": (a jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaárak egyenlően súlyozott átlaga (számtani közepe),
amelyet (a jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Induló Megfigyelési Napon határoznak meg.]
[A [legjobb] [legrosszabb] belépés megfigyeléssel működő Értékpapírok
esetén a következők érvényesek:
"R (induló)": a (jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban
40

ÖSSZEFOGLALÓ

meghatározott) [legmagasabb] [legalacsonyabb] Referenciaár [az egyes (a
jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban meghatározott) Induló
Megfigyelési Napokon] [az egyes [Megfelelő Dátum(ok) beillesztendők] (a
jelen összefoglaló Mellékletében található táblázatban meghatározott) Induló
Megfigyelési Nap (e napot is beleértve) és (a jelen Összefoglaló
Mellékletében található táblázatban meghatározott) [Legjobb] [Legrosszabb]
Belépési Időszak Utolsó Napja (e napot is beleértve) között].]
[A végső Referenciaár megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
"R (végső)": a (jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaár a Végső Megfigyelési Napon.]
[A végső átlag megfigyeléssel működő Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
"R (végső)": a (jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) Referenciaárak egyenlően súlyozott átlaga (számtani közepe),
amelyet a Végső Megfigyelési Napon határoznak meg.
[A [legjobb] [legrosszabb] kilépés megfigyeléssel működő Értékpapírok
esetén a következők érvényesek:
"R (végső)": a (jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban
meghatározott) [legmagasabb] [legalacsonyabb] Referenciaár [az egyes
Végső Megfigyelési Napokon] [az egyes [Megfelelő Dátum(ok)
beillesztendők] a [Legjobb] [Legrosszabb] Kilépési Időszak Első Napja (e
napot is beleértve) és a Végső Megfigyelési Nap között (e napot is
beleértve)].]
[Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További Feltételes
Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability Securities (with Additional
Conditional Amount)) esetén a következők érvényesek:
"R (b)": az R (t) a Korlátozási Esemény Napján.
"R (b-1)": az R (t-1) a Korlátozási Esemény Napja tekintetében.
"R (t)": a megfelelő Megfigyelési Napon (t) érvényes Referenciaár.
"R (t-1)": a megfelelő előző Megfigyelési Napon (t-1) érvényes
Referenciaár.]
["R (k)[i]": [a Referenciaár a megfelelő Megfigyelési Napon (k)[i]] [az
Átlagoló Megfigyelési Napokon (k) érvényes Referenciaárak egyenlően
súlyozott átlaga (számtani közepe).]
["Referenciaár": a jelen Összefoglaló Mellékletében meghatározott
Referenciaár. ]
C.20 A mögöttes
eszköz típusa
és a mögöttes
eszközre
vonatkozó
tájékoztatás
elérhetősége
D.

[A Mögöttes Eszközt megtestesítő [részvény] [és] [letéti jegy] [index]
[(referencia stratégiai index formájában)] [áru] [határidős ügylet] [befektetési
alap részesedés] [átváltási árfolyam] a jelen Összefoglaló Mellékletében
található táblázatban kerül meghatározásra. A Mögöttes Eszköz múltbeli és
jövőbeli teljesítményére és volatilitására vonatkozó további információ a
jelen Összefoglaló Mellékletében található táblázatban megjelölt Weboldalon
található.

KOCKÁZATOK
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D.2

A kibocsátóra
jellemző fő
kockázatokra
vonatkozó
lényeges
információk

A potenciális befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az alább
felsorolt kockázati tényezők bármelyikének bekövetkezése esetén az
értékpapírok értéke csökkenhet, amely akár a befektetésük teljes elvesztését is
jelentheti.

• A kibocsátó pénzügyi helyzetéhez kapcsolódó kockázatok:
Likviditási kockázat
(i) Annak kockázata, hogy a HVB Csoport nem lesz képes fizetési
kötelezettségeit teljeskörűen vagy esedékességkor teljesíteni és (ii)
annak kockázata, hogy a HVB Csoport nem tud elegendő likviditást
szerezni, amikor szükséges vagy (iii) a likviditás csak magasabb
kamatlábak mellett lesz elérhető és (iv) rendszerkockázat.
• A kibocsátó pénzügyi helyzetéhez kapcsolódó kockázatok:
Nyugdíjkötelezettségekből eredő kockázat
Annak kockázata, hogy a vállalt nyugdíjkötelezettségek teljesítése
érdekében a nyugdíjszolgáltatónak további tőkét kell bevonnia.
• A kibocsátó sajátos üzleti tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok:
Hitelezési üzletágból eredő kockázat (hitekockázat)
(i) A hitel nemteljesítéséből eredő kockázat (beleértve a másik fél
kockázatát és a kibocsátó kockázatát, valamint az országkockázatot is);
(ii) A kölcsön biztosítékainak értékcsökkenéséből vagy a követelés
végrehajtásából eredő kockázatok; (iii) A derivatív/kereskedési
tevékenységből eredő kockázatok; (iv) Az anyavállalattal szembeni
hitel kitettségekből eredő kockázatok; (v) A szuverén kitettségekből és
a közszféra kitettségeiből eredő kockázatok.
• Kereskedési tevékenységből eredő kockázat (piaci Kockázat)
A kockázatok leginkább a Vállalati és Befektetési Banki tevékenység
(Corporate Investment Banking) (CIB) üzleti szegmensben merülnek
fel: (i) a kereskedési könyvet érintő, a piaci feltétek romlásából eredő
kockázatok; (ii) Stratégiai befektetésekben vagy likviditási tartalék
portfóliókban felmerülő kockázat; (iii) A piaci likviditás
csökkenéséből eredő kockázatok; kamatláb- és külföldi valuta
kockázatok.
• Egyéb üzleti tevékenységből eredő kockázatok
(i) Ingatlan- és pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó kockázat: A
HVB Csoport ingatlan-portfoliójának tényleges értékében bekövetkező
változásokból eredő veszteségek kockázata és (ii) A HVB Csoport
befektetési portfoliója értékének csökkenéséből eredő kockázat.
• A kibocsátó üzleti működéséhez kapcsolódó általános kockázatok:
Üzleti kockázatok
Az üzleti tevékenység volumenében és/vagy marzsában bekövetkező
váratlan negatív változásokból eredő veszteségek kockázata.
• A kibocsátó üzleti működéséhez kapcsolódó általános kockázatok: A
kockázat és a hasznok koncentrációjából eredő kockázatok
A kockázat és a hasznok koncentrációjából eredő kockázatok növekvő
potenciális veszteségeket vetnek fel, és üzlettel kapcsolatos stratégiai
kockázatot jelentenek a HVB Csoport számára.
• A kibocsátó üzleti működéséhez kapcsolódó általános kockázatok:
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Működési kockázatok
Az információs és kommunikációs technológia használatából adódó
kockázatok, a kritikus üzleti folyamatok megzavarásából és/vagy
megszakadásából eredő kockázatok és a műveletek és folyamatok
külső szolgáltatókra történő kiszervezése során felmerülő kockázatok.
• Jó Hírnév kockázat
Az érintett feleknek a HVB Csoportra vonatkozó megváltozott megítélése
miatt adott negatív reakció által kiváltott, Nyereségre és Veszteségre
(Profit and Loss (P&L)) gyakorolt negatív hatás kockázata.
• Jogi és szabályozási kockázat: Jogi és adózási kockázat
Jogi eljárásokból eredő kockázatok és az eljárások kimenetelével és a
lehetséges károk összegével kapcsolatos jelentős bizonytalanság.
• Jogi és szabályozási kockázat: Törvényi megfelelési kockázat
A
jogszabályok,
szabályzatok,
jogszabályi
rendelkezések,
megállapodások, kötelező gyakorlatok és etikai normák megsértésével
vagy be nem tartásával kapcsolatos kockázat.
• Jogi és szabályozási kockázat:
A HVB Csoport egységes felügyeleti mechanizmuson (single
supervisory mechanism) (SSM) belüli felügyeletével kapcsolatban
felmerülő kockázatok; Szabályozási rendszerek a különböző
országokban és azok különbségei; A szabályozási rendszerek változása
miatt széles körű intézkedések meghozatalának kockázata; Szanálás
tervezéssel, szanálási intézkedésekkel és szavatoló tőkére és leírható
vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény
(MREL) elérésének követelményével kapcsolatos kockázatok; A HVB
Csoporttal szemben alkalmazott stresszteszt előírásokból és a
felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) HVB üzleti
tevékenységére gyakorolt hatásából eredő kockázatok.
• Stratégiai és makrogazdasági kockázatok
A németországi gazdasági fejleményekkel és a nemzetközi pénzügyi és
tőkepiacok fejleményeivel kapcsolatos kockázatok; Kamatlábak
szintjével kapcsolatos kockázatok.
D.6

Az
értékpapírokra
jellemző fő
kockázatokra
vonatkozó
lényeges
információk

A Kibocsátó véleménye szerint az Értékpapír-tulajdonosra vonatkozóan az
alábbiakban bemutatott fő kockázatok érinthetik hátrányosan az Értékpapírok
értékét és/vagy az Értékpapírok alapján fizetendő összegeket (ideértve az
átadandó Mögöttes Eszközök mennyiségét illetve alkotóelemeit) és/vagy az
Értékpapír-tulajdonosok azon képességét, hogy az Értékpapírokat azok
Végső Kifizetési Napja előtt ésszerű áron értékesíteni tudják.
• Érdekellentét lehetősége
Az (E.4 pontban meghatározott) érdekellentét kockázata annak lehetőségéhez
kapcsolódik, hogy a Kibocsátó, a forgalmazók vagy ezek bármelyik kapcsolt
vállalkozása bizonyos funkciók vagy tranzakciók kapcsán olyan érdekekkel
rendelkezik, amelyek hátrányosan befolyásolhatják, vagy figyelmen kívül
hagyhatják az Értékpapír-tulajdonosok érdekeit.
• Az Értékpapírokhoz kapcsolódó fő kockázatok
A piachoz kapcsolódó fő kockázatok
Bizonyos körülmények esetén lehetséges, hogy az Értékpapír-tulajdonos az
Értékpapírokat azok visszaváltása előtt egyáltalán nem tudja eladni, vagy
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nem tudja megfelelő áron eladni. Még egy létező másodlagos piac esetén sem
kizárható, hogy az Értékpapír-tulajdonos abban a helyzetben lesz, hogy az
Értékpapírokat nem képes elidegeníteni a Mögöttes Eszköz [illetve annak
alkotóelemei] vagy árfolyam kedvezőtlen irányú alakulása esetén, pl. ha az
ilyen irányú alakulás az Értékpapírok kereskedési óráján kívül következik be.
Az Értékpapírok piaci értékére hatással van a Kibocsátó hitelképessége és
számos egyéb tényező is (pl. árfolyamok, aktuális kamatlábak és hozamok,
hasonló értékpapírok piaca, az általános gazdasági, politikai és ciklikus
feltételek, az Értékpapírok eladhatósága és a Mögöttes Eszközökhöz
kapcsolódó tényezők), és az a Névértéknél vagy a vételi árnál lényegesen
alacsonyabb is lehet.
Az Értékpapír-tulajdonosok semmikor nem támaszkodhatnak arra, hogy az
Értékpapírokból eredő árkockázatot kellő mértékben fedezni tudják.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó általános jellegű fő kockázatok
Előfordulhat, hogy a Kibocsátó részben vagy teljes egészében nem tudja az
Értékpapírokból eredő kötelezettségeit teljesíteni pl. a Kibocsátó állami vagy
szabályozói hatósági beavatkozásából eredő fizetésképtelensége esetén. Az
ilyen kockázat ellen a betéteseket védő vagy hasonló kártérítési alapok nem
biztosítanak védelmet. Előfordulhat, hogy az illetékes szanálási hatóság
szanálási eszközöket alkalmaz, melyek között szerepelhetnek - egyebek
mellett
–
feltőkésítési
eszközök
(pl.
Értékpapírok
átváltása
tőkeinstrumentumokra vagy leírás). Egy szanálási eszköz alkalmazása
súlyosan érintheti az Értékpapír-tulajdonosok jogait.
Az Értékpapírokba történő befektetés a potenciális befektető számára
törvénytelen vagy előnytelen lehet, illetve a potenciális befektető tudását,
tapasztalatát és pénzügyi igényeit, céljait és helyzetét tekintve lehet, hogy
nem megfelelő. Az Értékpapírokba történő befektetés valós hozama
lecsökkenhet, lehet nulla, vagy akár negatív is (pl. az Értékpapírok vételéhez,
tartásához és eladásához kapcsolódó járulékos költségek, jövőbeli
pénzromlás (infláció) vagy adóhatások miatt). A visszaváltási összeg lehet a
Kibocsátási Árnál vagy az adott vételi árnál alacsonyabb, és bizonyos
körülmények között kamatfizetésre illetve a folyamatos kifizetésekre sem
kerül sor.
Előfordulhat, hogy az Értékpapírokból származó haszon nem fedezi az
Értékpapírok vételét finanszírozó hitel kamatait vagy tőketörlesztését, és
további tőkebevonásra lehet szükség.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó a Mögöttes Eszközökhöz köthető
kockázatok
A Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] által az Értékpapírok piaci értékére
gyakorolt hatásból eredő kockázatok
Az Értékpapírok piaci értéke és az Értékpapírok alapján fizetendő összegek
nagymértékben függnek a Mögöttes Eszköz [illetve alkotóelemei] árától. A
Mögöttes Eszköz [illetve alkotóelemei] árának jövőbeli alakulása nem
előrejelezhető. Emellett az Értékpapírok piaci értékét számos a Mögöttes
Eszközhöz kapcsolódó tényező is befolyásolja.
Abból eredő kockázat, hogy a Mögöttes Eszköz [illetve alkotóelemeinek]
megfigyelése meghatározott napokon, időpontokban vagy időszakokban
történik
Abból adódóan, hogy a Mögöttes Eszköz [illetve alkotóelemeinek]
megfigyelése meghatározott napokon, időpontokban vagy időszakokban
történik, az Értékpapírok alapján fizetendő összegek lényegesen
alacsonyabbak lehetnek annál, mint amit a Mögöttes Eszköz [vagy
alkotóelemei] ára esetlegesen jelez.
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[Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Bonus (Cap)
Securities), Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities), Dupla Bónusz Értékpapírok
(Double Bonus Securites), Bónusz Plusz Értékpapírok (Bonus Plus
Securities), Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider) Securities),
Express Plus Értékpapírok (Express Plus Securities), További Összeges
Express Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount),
Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok (Felső Határértékhez
Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities (Cap)), Legjobb
Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express
Securities (Cap)), Short Express Értékpapírok (Short Express Securities),
Fordított Átváltható Értékpapírok (Reverse Convertible Securities),
Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible
Securities), Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További
Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability Securities (with
Additional Conditional Amount)), Express Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Express Barrier Reverse Convertible Securities), Iker Nyertes
(Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Twin Win (Cap)
Securities) és Expressz Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött (“Cap"))
Értékpapírok (Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők
érvényesek:
A feltételhez kötött minimális kifizetésből eredő kockázat
Az Értékpapírokban a visszaváltáshoz kapcsolódóan feltételhez kötött
minimális kifizetés kerül meghatározásra. Az Értékpapír-tulajdonos a
befektetett összeg jelentős részét vagy akár egészét is elveszítheti, ha a
Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] ára az Értékpapír-tulajdonos számára
kedvezőtlenül alakul, vagy ha az Értékpapírokat azok Végső Kifizetési Napja
előtt megsemmisítik, visszahívják vagy értékesítik.]
A feltételhez kötött kifizetésekből eredő kockázatok: A küszöb- vagy
plafonértékek hatása
A kifizetés és/vagy a kifizetések összege a Mögöttes Eszköz [vagy
alkotóelemeinek] teljesítményétől függ.
Egyes összegek kifizetésére csak meghatározott küszöb- vagy plafonértékek
elérése esetén, vagy meghatározott események bekövetkezése esetén kerülhet
sor.
[[legjobb belépési][legrosszabb belépési][legjobb kilépési][legrosszabb
kilépési] megfigyelés érvényes. Egy megfigyelési időszak alatti
[legmagasabb] [legalacsonyabb] referenciaár használatos a [küszöb- vagy
plafonértékek] meghatározására[, és a megfigyelési időszak alatti
[legmagasabb] [legalacsonyabb] referenciaár használatos a következőre
vonatkozan:] [a Mögöttes Eszköz végső megfigyelése], mely negatív
következményekkel járhat az Értékpapírok alapján történő kifizetésekre
nézve.]
[Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Bonus (Cap)
Securities), Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities), Bónusz Plusz Értékpapírok
(Bonus Plus Securities), Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider)
Securities), Express Plus Értékpapírok (Express Plus Securities), További
Összeges Express Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount),
Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok (Felső Határértékhez
Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities (Cap)), Legjobb
Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express
Securities (Cap)), Short Express Értékpapírok (Short Express Securities),
Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible
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Securities), Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További
Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability Securities (with
Additional Conditional Amount)), Express Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Express Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a
következők érvényesek:
A Korlátozási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Amennyiben Korlátozási Esemény következik be, lehetséges – különösen –
hogy a feltételhez kötött minimális kifizetések [Express (Glider)
Értékpapírok (Express (Glider) Securities) esetén a következők érvényesek:
és/vagy feltételhez kötött folyamatos kifizetések elmaradnak [A fizikailag
átadásra kerülő Értékpapírok esetén a következők érvényesek: Fizikai
Elszámolásra kerülhet sor], és az Értékpapír-tulajdonos a befektetett tőkéje
egy részét vagy akár egészét elveszítheti.]
[Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Twin Win
(Cap) Securities), és Express Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött
("Cap")) Értékpapírok (Express Twin Win (Cap) Securities) eseték a
következők érvényesek:
Korlátozási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Korlátozási Esemény bekövetkezése esetén, különösen, egy előnyösebb
kifizetési formula nem kerül alkalmazásra és/vagy az Értékpapírok alapján
nyújtott kifizetések korlátozottak lehetnek. Az Értékpapír-tulajdonos a
befektetett tőkéje egy részét vagy akár egészét elveszítheti.]
[Dupla Bónusz Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Korlátozási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Két különböző korlátozás figyelhető meg. Korlátozási Esemény1
bekövetkezése esetén egy előnyösebb kifizetési formula nem kerül
alkalmazásra és az Értékpapírok alapján nyújtott kifizetések csökkennek.
Korlátozási Esemény2 bekövetkezése esetén, egy feltételhez kötött minimális
kifizetés elmarad és [az Értékpapírok alapján nyújtott kifizetések tovább
csökkenhetnek] [Fizikai Elszámolásra kerülhet sor].]
[Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Bonus (Cap)
Securities), Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities), Top Értékpapírok (Top
Securities), Dupla Bónusz Értékpapírok (Double Bonus Securites), Bónusz
Plusz Értékpapírok (Bonus Plus Securities), Express (Glider) Értékpapírok
(Express (Glider) Securities), Express Plus Értékpapírok (Express Plus
Securities), További Összeges Express Értékpapírok (Express Securities with
Additional Amount), Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok
(Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities
(Cap)), Legjobb Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
(Best Express Securities (Cap)), Short Express Értékpapírok (Short Express
Securities), (Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic) Értékpapírok
((Fund) Reverse Convertible (Classic) Securities), Korlátozott Fordított
Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible Securities),
Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok [További Feltételes
Összeggel] (Barrier Reverse Convertible Stability Securities [with Additional
Conditional Amount]), Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok
(Express Barrier Reverse Convertible Securities), Iker Nyertes (Felső
Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Twin Win (Cap) Securities) és
Expressz Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött (“Cap")) Értékpapírok
(Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők érvényesek:
A Kötési árfolyamhoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonosok a Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] kedvező
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teljesítményében alacsonyabb mértékben vagy kedvezőtlen teljesítményében
nagyobb mértékben részesülhetnek.
[Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Bonus (Cap)
Securities), Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok (Felső
Határértékhez Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities (Cap)),
Legjobb Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best
Express Securities (Cap)), Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás
Értékpapírok (További Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible
Stability Securities (with Additional Conditional Amount)), Iker Nyertes
(Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Twin Win (Cap)
Securities), Expressz Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött (“Cap"))
Értékpapírok (Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a következők
érvényesek:
A részesedési tényezőhöz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonos a Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] kedvező
teljesítményében alacsonyabb mértékben, illetve a Mögöttes Eszköz [vagy
alkotóelemei] kedvezőtlen teljesítményében nagyobb mértékben részesülhet.]
[Bónusz Értékpapírok (Bonus Securities), Fordított Bónusz (Felső
Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap)
Securities), Top Értékpapírok (Top Securities), Dupla Bónusz Értékpapírok
(Double Bonus Securites), Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider)
Securities), Express Plus Értékpapírok (Express Plus Securities), További
Összeges Express Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount),
Automatikusan Lehívható Teljesítmény Értékpapírok (Felső Határértékhez
Kötött ("Cap")) (Autocallable Performance Securities (Cap)), Legjobb
Express Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express
Securities (Cap)), Short Express Értékpapírok (Short Express Securities),
Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Twin Win
(Cap) Securities) és Expressz Iker Nyertes (Felső Határértékhez Kötött
(“Cap")) Értékpapírok (Express Twin Win (Cap) Securities) esetén a
következők érvényesek:
A Maximum Összeghez kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapírokból származó potenciális haszon korlátozott lehet.]
[Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) Értékpapírok (Bonus (Cap)
Securities), Fordított Bónusz (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
Értékpapírok (Reverse Bonus (Cap) Securities), Top Értékpapírok (Top
Securities), Dupla Bónusz Értékpapírok (Double Bonus Securites), Express
(Glider) Értékpapírok (Express (Glider) Securities), Express Plus
Értékpapírok (Express Plus Securities), További Összeges Express
Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount), Legjobb Express
Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express Securities
(Cap)), (Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic) Értékpapírok
((Fund) Reverse Convertible (Classic) Securities), Korlátozott Fordított
Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible Securities) és Express
Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Express Barrier Reverse
Convertible Securities) esetén a következők érvényesek:
Az Arányhoz kapcsolódó kockázatok
Az Arányból eredően az Értékpapír esetleg gazdasági értelemben véve
hasonló lehet a Mögöttes Eszközbe [vagy alkotóelemeibe] történő közvetlen
befektetéshez, azonban a közvetlen befektetéssel mégsem teljes mértékben
összehasonlítható.]
Újbóli befektetés kockázata
Előfordulhat, hogy az Értékpapír-tulajdonosok az Értékpapírok korai
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visszafizetéséből származó tőkét csak kevésbé kedvező feltételekkel tudják
újra befektetni.
[Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider) Securities), Express Plus
Értékpapírok (Express Plus Securities), További Összeges Express
Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount), Automatikusan
Lehívható Teljesítmény Értékpapírok (Felső Határértékhez Kötött ("Cap"))
(Autocallable Performance Securities (Cap)), Legjobb Express Értékpapírok
(Felső Határértékhez Kötött ("Cap")) (Best Express Securities (Cap)), Short
Express Értékpapírok (Short Express Securities), Express Korlátozott
Fordított Átváltható Értékpapírok (Express Barrier Reverse Convertible
Securities), Express Iker Nyertes Értékpapírok (Express Twin Win
Securities), Express Iker Nyertes Felső Határértékhez Kötött (“Cap")
Értékpapírok (Express Twin Win Cap Securities) esetén a következők
érvényesek:
A Korai Visszaváltási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Korai visszaváltást követően az Értékpapír-tulajdonos nem részesül a
Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] jövőbeli teljesítményéből, és nem
jogosult az Értékpapírok alapján történő további kifizetésekre.
[Express (Glider) Értékpapírok (Express (Glider) Securities), Express Plus
Értékpapírok (Express Plus Securities), További Összeges Express
Értékpapírok (Express Securities with Additional Amount), Short Express
Értékpapírok (Short Express Securities) és Fordított Express Korlátozott
Fordított Átváltható Értékpapírok (Express Barrier Reverse Convertible
Securities) esetén a következők érvényesek:
Korlátozási Eseményhez kapcsolódó Korai Visszaváltási Esemény kockázatai
Az Értékpapír-tulajdonosnak elvesztheti az esélyt arra, hogy a Korai
Visszaváltási Összeget megkapja.]
[A Mögöttes Eszközre [illetve alkotóelemeire] vonatkozó pénznem és
Árfolyamkockázat
Mivel a Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] a Meghatározott Pénznemtől
eltérő pénznemben denominált[ak], Árfolyamkockázat merül fel.
[Fordított Bónusz Felső Határértékhez Kötött ("Cap") Értékpapírok (Reverse
Bonus Cap Securities) és Short Express Értékpapírok (Short Express
Securities) esetén a következők érvényesek:
A fordított struktúrákhoz kapcsolódó kockázatok
Amennyiben a Mögöttes Eszköz [vagy alkotóelemei] értéke növekszik, az
Értékpapírok értéke és a Visszaváltási Összeg csökken. Az Értékpapírokból
várható bevétel is korlátozott.]
[Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible
Securities), Korlátozott Fordított Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További
Feltételes Összeggel) (Barrier Reverse Convertible Stability Securities (with
Additional Conditional Amount) és Express Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Express Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a
következők érvényesek:
A rögzített kamatozású Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok
A rögzített kamatozású Értékpapírok piaci értéke erősen változó lehet a
tőkepiacokon érvényes kamatlábak változékonyságától függően.]
[(Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic) Értékpapírok ((Fund)
Reverse Convertible (Classic) Securities), Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible Securities), Korlátozott Fordított
Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További Feltételes Összeggel) (Barrier
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Reverse Convertible Stability Securities (with Additional Conditional
Amount) és Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Express
Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a következők érvényesek:A
lebegő kamatozású Értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapír-tulajdonosok ki vannak téve az ingadozó kamatlábak és a
bizonytalan kamatjövedelem kockázatának.]
[(Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic) Értékpapírok ((Fund)
Reverse Convertible (Classic) Securities), Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible Securities), Korlátozott Fordított
Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További Feltételes Összeggel) (Barrier
Reverse Convertible Stability Securities (with Additional Conditional
Amount) és Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Express
Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a következők érvényesek:A
referencia-kamatlábakhoz kapcsolódó különleges kockázatok
A mögöttes referencia-kamatlábak teljesítményét számos tényező
befolyásolja. Az Értékpapírok mögöttes referencia-kamatlábai előfordulhat,
hogy az Értékpapírok teljes futamideje alatt nem elérhetők.]
[(Befektetési Alap) Fordított Átváltható (Classic) Értékpapírok ((Fund)
Reverse Convertible (Classic) Securities), Korlátozott Fordított Átváltható
Értékpapírok (Barrier Reverse Convertible Securities), Korlátozott Fordított
Átváltható Stabilitás Értékpapírok (További Feltételes Összeggel) (Barrier
Reverse Convertible Stability Securities (with Additional Conditional
Amount) és Express Korlátozott Fordított Átváltható Értékpapírok (Express
Barrier Reverse Convertible Securities) esetén a következők érvényesek:
A kamatlábnak egy maximális kamatláb általi korlátozásából eredő
kockázatok
Változó kamatozás esetén a kamatkifizetés korlátozott lehet.]
Kiigazítási Eseményekből eredő kockázatok
A kiigazítás jelentős negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és
jövőbeli teljesítményére, valamint az Értékpapírok alapján fizetendő
összegekre. A kiigazítási események emellett az Értékpapírok soron kívüli
korai megsemmisítéséhez is vezethetnek.
[Visszahívási Eseményekhez kapcsolódó kockázatok
Egy Visszahívási Esemény bekövetkezése esetén a Kibocsátónak jogában áll
az Értékpapírokat azok piaci értékén soron kívül visszahívni. Ha a releváns
időpontban az Értékpapírok piaci értéke a Kibocsátási Árnál vagy a vételi
árnál alacsonyabb, az érintett Értékpapír-tulajdonos a befektetett tőkéje egy
részét vagy akár egészét elveszíti még abban az esetben is, ha az
Értékpapírok feltételhez kötött minimális kifizetést írnak elő.]
Piaci Zavarhoz kapcsolódó kockázatok
A Számítási Ügynök az értékeléseket és a kifizetéseket elhalaszthatja, és saját
belátása szerint hozhat döntéseket [a releváns piaci gyakorlatnak megfelelően
és jóhiszeműen]. Az Értékpapír-tulajdonosok az ilyen késedelmes kifizetések
esetén nem jogosultak kamatot követelni.
A Kibocsátó Értékpapírokra vonatkozó fedezeti megállapodásainak negatív
hatásaiból eredő kockázatok
Ha a Kibocsátó fedezeti megállapodásokat köt vagy likvidál, az egyes
esetekben negatív hatással lehet a Mögöttes eszköz [vgy annak
alkotóelemeinek] árára nézve.
[A fizikailag átadásra kerülő Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
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Fizikai Elszámoláshoz kapcsolódó kockázatok
Az Értékpapírok a Végső Kifizetési Napon a Mögöttes Eszköz adott
mennyiségben történő átadásával is visszaválthatók.
• A Mögöttes Eszközhöz [vagy annak alkotóelemeihez] kapcsolódó fő
kockázatok
Általános kockázatok
A Mögöttes Eszközök [vagy azok alkotóelemei] tulajdonjogának hiányához
kapcsolódó kockázatok
A Mögöttes Eszközt [illetve annak alkotóelemeit] a Kibocsátó nem az
Értékpapír-tulajdonosok javára tartja, és így az Értékpapír-tulajdonosok nem
szereznek tulajdonjogot (pl. szavazati jogot, osztalékra, juttatásokra vagy más
kifizetésre való jogosultságot és egyéb jogokat) a Mögöttes Eszköz [vagy
alkotóelemei] vonatkozásában.
[Részvényhez, mint Mögöttes Eszközhöz vagy, részvényekhez kapcsolódó
indexhez, mint Mögöttes Eszközhöz kapcsolt Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Részvényekhez kapcsolódó fő kockázatok
A részvényekhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye [(úgy mint az indexhez
mint Mögöttes Eszközhöz kapcsolódó Értékpapírok és részvények, mint
index alkotóelemek)] az adott részvények teljesítményétől függ, amelyet
bizonyos tényezők befolyásolhatnak. Az osztalék kifizetések az Értékpapírtulajdonosokra esetleg negatív hatással lehetnek. [A letéti jegyek tulajdonosa
esetleg elveszítheti a mögöttes részvényekre vonatkozó, a részesedési
tanúsítvány által igazolt jogait, ami a letéti jegyek értéktelenné válásához
vezethet.]]
[A mögöttes részvényeket az UniCredit Csoportba tartozó [UniCredit S.p.A.,
a] [másik] társaság bocsátotta ki, mely csoportnak az Értékpapírok
Kibocsátója is tagja (Csoporton Belüli Részvények).]
[A hitel és a piaci kockázat lehetséges kombinációja miatt megnövekedett
veszteségi kockázattal kell számolni.]
[Az ágazattal kapcsolatos veszteségi kockázat áll fenn, tekintve, hogy mind
az Értékpapírok Kibocsátója, mind pedig a Mögöttes Eszköz kibocsátója
ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik és/vagy ugyanabban az országban
található.]
[Potenciális csoportszintű összeférhetetlenségből eredő veszteségi kockázat
áll fenn, tekintve, hogy az értékpapírok Kibocsátója, és a Mögöttes Eszköz
kibocsátója közös irányítás alatt áll (Csoporton Belüli Részvények).]]
[A indexhez, mint Mögöttes Eszközhöz kapcsolt Értékpapírok esetén a
következők érvényesek:
Indexekhez kapcsolódó fő kockázatok
Az indexhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye az adott indexek
teljesítményétől függ, amely viszont nagymértékben függ az index
összetételétől és egyes alkotóelemeinek teljesítményétől. [Az index szponzor
kizárólag a befektetési stratégiát fejleszti és határozza meg, és az index leírás
iránymutatásával összhangban, széles mérlegelési jogkörében eljárva
megvalósítja a befektetési stratégiát. Sem a Kibocsátó, a Számítási Ügynök,
az index számítási ügynök, sem bármilyen más független, harmadik fél nem
vizsgálja felül a befektetési stratégiát.] [A Kibocsátó sem az adott indexre,
sem az index koncepcióra nincs hatással.] [A Kibocsátó egyben az index
szponzora vagy számítási ügynöke is. Ez érdekellentéthez vezethet.] Az
index szponzor általában nem vállal felelősséget. Egy index általában
bármikor módosítható, megszüntethető vagy helyettesíthető egy
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utódindexszel. [Az index szponzor és/vagy bármilyen kulcsfontosságú
személy bármikor megszüntetheti a hozzájárulását a befektetési stratégia
megvalósítására vonatkozóan.] [Amennyiben az index szponzor nem folytatja
tovább tevékenységét, általában sem a Kibocsátó, sem bármilyen harmadik
személy nem folytatja a befektetési stratégia megvalósítását.
Következésképpen, a Kibocsátó az Értékpapírokat soron kívül visszahívja.]
[Az Értékpapír-tulajdonosok az index alkotóelemekhez kapcsolódó osztalékvagy egyéb kifizetésekben nem vagy csak részben részesülhetnek.] [Egy
ország, régió vagy ipari ágazat kedvezőtlen irányú alakulása aránytalanul
negatív hatással lehet az indexekre.] [Az indexekhez kapcsolódhatnak olyan
díjak, amelyek negatív hatással vannak a teljesítményre.] [A jövőbeli
szabályozási intézkedések miatt péládul az index nem használható az
Értékpapírok Mögöttes Eszközeként vagy csak megváltozott feltételek
mellett.]]
[Határidős ügylethez, mint Mögöttes Eszközhöz vagy határidős ügyletekhez
kapcsolódó indexhez, mint Mögöttes Eszközökhöz kapcsolódó Értékpapírok
esetén a következők érvényesek:
Határidős ügyletekhez kapcsolódó fő kockázatok
A határidős ügyletekhez kapcsolt Értékpapírok teljesítménye [(úgy, mint az
indexekhez, mint Mögöttes Eszközökhöz kapcsolódó Értékpapírok és
határidős ügyletek, mint index alkotóelemek)] elsődlegesen az adott határidős
ügylet teljesítményétől függ, amelyet befolyásolnak bizonyos tényezők. A
különböző szerződéses feltételek közötti áreltérések (pl. továbbgörgetés
esetén) kedvezőtlen hatással lehetnek az Értékpapírokra. Emellett a határidős
ügyletek árai lényegesen eltérhetnek az azonnali áraktól. Ezenkívül, a
határidős ügyletek esetén hasonló kockázatok állnak fenn, mint a mögöttes
referencia-eszközökbe történő közvetlen befektetések esetén.]
[Áruhoz, mint Mögöttes Eszközhöz vagy árukhoz kapcsolódó indexhez, mint
Mögöttes Eszközhöz, vagy áruhoz kapcsolódó határidős ügylethez kapcsolt
Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Árukhoz kapcsolódó fő kockázatok
Az árukhoz kapcsolt Értékpapírok teljesítménye [(úgy, mint az indexekhez,
mint Mögöttes Eszközhöz kapcsolódó Értékpapírok és áruk, mint index
alkotóelemek)] [azaz árura vonatkozó határidős ügyletekhez, mint Mögöttes
Eszközhöz kapcsolt Értékpapírrok] az adott áru teljesítményétől függ,
amelyet befolyásolnak bizonyos tényezők. Az árukba történő befektetésekhez
magasabb szintű kockázatok kapcsolódnak, mint a más eszközosztályokba
történő befektetésekhez. A különböző időzónákban folyó globális szünet
nélküli kereskedésből eredően különböző árak jelentkezhetnek különböző
helyeken, melyek közül nem mindegyik lesz releváns az Értékpapírok
számítása szempontjából.]
[Befektetési alap részesedéshez, mint Mögöttes Eszközhöz vagy befektetési
alap részesedéshez kapcsolódó indexekhez, mint Mögöttes Eszközökhöz
kapcsolt Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Befektetési alapok részesdéseihez kapcsolódó fő kockázatok
A befektetési alap részesedéshez kapcsolódó Értékpapírok teljesítménye
[(úgy, mint az indexekhez, mint Mögöttes Eszközhöz kapcsolódó
Értékpapírok és befektetési alap részesedések, mint index alkotóelemek)] az
adott befektetési alap részesedésnek teljesítményétől függ, amelyet
befolyásolnak bizonyos tényezők. Egy befektetési alap részesedésnek
teljesítménye döntően függ az érintett befektetési alap befektetési
tevékenységének és a befektetési alap által megszerzett eszközök sikerétől
(és a hozzájuk kapcsolódó kockázatoktól), valamint a befektetési alap
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díjaitól. Továbbá, a befektetési alap részesedéshez kapcsolódhat értékelési
kockázat, az befektetési alap részesedésnek visszaváltása felfüggesztésének
kockázata, az alapkezelő helytelen döntésének vagy rossz igazgatásának
kockázata és bizonyos portfóliókezelési technikák kockázata (pl. tőkeáttétel,
short eladás, értékpapír-kölcsönzés és visszavásárlási megállapodások). A
befektetési alap részesedések és a befektetési alapok adókockázatokkal,
szabályozási kockázatokkal vagy más jogi kockázatokkal járnak. [A tőzsdén
kereskedett befektetési alapok ("exchange traded funds" - ETF) formájában
lévő befektetési alapok esetében fennáll annak kockázata, hogy az eredeti
referenciaérték teljesítményét nem ismétli meg pontosan, hogy az ETF-fel
nem lehet, vagy csak alacsonyabb áron lehet kereskedni, és hogy –
szintetikus technika alkalmazása esetén – a swap ügyletben a szerződő
felekkel kapcsolatos hitelkockázat áll fenn.]
[Értékpapír alkotóelemekből álló Referencia Stratégiai Index, mint Mögöttes
Eszközhöz kapcsolt Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Értékpapírokhoz kapcsolódó fő kockázatok
Az egy vagy több értékpapír alkotóelemből álló referencia stratégiai indexhez
kapcsolódó Értékpapírok teljesítménye (a továbbiakban: "Index Alkotóelem
Értékpapírok" (Index Component Securities)) elsősorban az adott Index
Alkotóelem Értékpapírok teljesítményétől és kifizetéseitől függ. Az Index
Alkotóelem Értékpapírok különösen a nem aktív kereskedelmi piacok
kockázatát, a mögöttes eszköztől való függés kockázatát, a komplex
struktúrák kockázatát és az Index Alkotóelem Értékpapírok kibocsátója
hitelképességének, és a kötelessége teljesítésére vonatkozó képességének és
hajlandóságának hiányára vonatkozó kockázatát viselik.]
[A Devizaárfolyamokhoz kapcsolódó Értékpapírok esetén a következők
érvényesek:
Deviza árfolyamokból eredő főbb kockázatok
Az Átváltási árfolyamhoz kötött Értékpapírok teljesítménye elsősorban a
vonatkozó devizaárfolyam teljesítményén múlik, mely bizonyos befolyásoló
tényezők függvénye. A gyakorlatilag folyamatos, különböző időzónákon
átívelő globális kereskedelem különböző helyeken különböző árakat
eredményezhet, melyek nem minden esetben relevánsak az Értékpapírok
számítása során. A különböző információforrásokon jelzett devizaárfolyamok
is eltérőek lehetnek. Ennek eredményeképp előfordulhat, hogy a
számításokhoz, vagy adott esetben a Visszaváltási Összeg meghatározásánál
nem az az átváltási árfolyam kerül felhasználásra, amely előnyösebb lenne a
befektető számára. [A vonatkozó átváltási árfolyam közvetett meghatározása,
mely
két
másik
árfolyam
számításával
történik,
magasabb
árfolyamkockázathoz vezethet, és negatív hatással járhat az Értékpapírokra
nézve.]]
Az Értékpapírokra nem vonatkozik tőkevédelem. A befektetők
befektetésük értékének egy részét vagy akár teljes egészét is elveszíthetik.
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E.

AJÁNLAT

E.2b

Az ajánlat okai
és a bevétel
felhasználása,
amennyiben az
nem
nyereségtermel
és és/vagy
bizonyos
kockázatok
fedezete

Nem alkalmazandó; az Értékpapírok minden egyes kibocsátásából eredő
nettó bevételt a Kibocsátó általános jellegű vállalati tevékenységére
használja fel, azaz nyereségszerzésre és/vagy egyes kockázatok kezelésére.

E.3

Az ajánlati
feltételek
bemutatása

[Első nyilvános ajánlat napja: [Beillesztendő]]
[Az új nyilvános ajánlat kezdete: [Beillesztendő] [(korábban már kibocsátott
értékpapírok nyilvános ajánlatának folytatása)] [(korábban már kibocsátott
értékpapírok növelése)].]
[Az Értékpapírokat [elsőként] a Jegyzési Időszak alatt [, majd azt követően
folyamatosan] kínálják. Jegyzési Időszak: [jegyzési időszak kezdőnapja
beillesztendő] és [jegyzési időszak utolsó napja beillesztendő] [mindkét napot
beleértve] közti időszak.]
[Kibocsátási Ár [Beillesztendő]]
[A nyilvános ajánlat helye [Bulgária][,] [és] [Horvátország][,] [és] [a Cseh
Köztársaság][,] [és] [Franciaország][,] [és] [Magyarország][,] [és]
[Olaszország][,] [és] [Luxemburg] [,] [és] [Lengyelország] [,] [és] [a Szlovák
Köztársaság].]
[A legkisebb átruházható [egység] [tétel] [összeg] [Beillesztendő].]
[A legkisebb kereskedésre alkalmas [egység] [tétel] [összeg]
[Beillesztendő].]
[Az Értékpapírokat [minősített befektetők][,] [és/vagy] [lakossági befektetők]
[és/vagy] [intézményi befektetők] részére kínáljuk [zártkörű kihelyezések]
[nyilvános ajánlatok] útján] [pénzügyi közvetítőkön keresztüli].]
[[Első nyilvános ajánlat kezdőnapja] [új nyilvános ajánlat kezdőnapja]
napjától kezdődően az Értékpapírokat folyamatos jelleggel kínáljuk.]
[A folyamatos ajánlat a Kibocsátó által megadott aktuális ajánlati áron
történik.]
[A Kibocsátó a nyilvános ajánlatot bármikor, indoklás nélkül
megszüntetheti.]
[Az ajánlat eredményessége függ a(z) [[megfelelő piac(ok) vagy kereskedési
helyszín(ek) beillesztendők)][kereskedelmi elismertetés szabályaitól a
Kibocsátási Napot megelőzően] [a Kibocsátási Napot megelőzően a
[megfelelő piac(ok) vagy kereskedési helyszín(ek) beillesztendők] általi
megerősítésről a kifizetés elismerését illetően, a kereskedelmi tevékenység
[megfelelő napok száma beillesztendő] munkanappal a Kibocsátási Nap
után történő megkezdésével.] A Kibocsátó vállalja, hogy időben megkéri a
[Beillesztendő(k) a megfelelő piac(ok) vagy kereskedési helyszín(ek)] történő
kereskedés jóváhagyását ahhoz, hogy az elismerési szabályok átvételre
kerüljenek a Kibocsátás Napjáig.]
[[A jegyzési megbízások nem visszavonhatóak [,] [kivéve a következő
rendelkezések tekintetében: ["door to door" értékesítés esetében, melynél a
jegyzési megbízásokat [a jegyzési időszak első napja beillesztendő]-tól [a
"door to door" vonatkozó jegyzési időszak utolsó napja beillesztendő]
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fogadják el] [és] ["long distance technique" értékesítés esetén, melynél a
jegyzési megbízásokat [a jegyzési időszak első napja beillesztendő] [a "long
distance technique" értesítésre vonatkozó jegyzési időszak első napja
beillesztendő] fogadják el] – kivéve, ha korábban, előzetes értesítés nélkül
lezárásra kerültek –] és az ajánlatban szereplő Értékpapírok maximális
számának keretei között kerülnek kielégítésre.]
[Olasz ügyfeleknek felkínált Értékpapírok esetén a következők érvényesek:
Az megfelelő Forgalmazó kihelyezheti az Értékpapírokat ["door to door"
értékesítéssel (pénzügyi értékesítési ügynökökön keresztül az 1998. február
24-i, 58. Számú Olasz Törvényerejű Rendelet 30. és 31. cikke alapján)
[vagy] ["long distance technique" értékesítéssel (a 2005. szeptember 6-i,
206. számú Olasz Törvényerejű Rendelet 67. duodecies cikkének 4. része
alapján)]. Ennek folyamán, a jegyzési megállapodások hatálya [hét napra a
"door to door" értékesítés vonatkozásában] [és] [tizennégy napra a "long
distance technique" értékesítés vonatkozásában] felfüggesztésre kerül a
befektetők általái jegyzés napjától számítva. Ezekkel a feltételekkel, a
befektető a pénzügyi tanácsadónak vagy a Forgalmazóknak küldött
értesítéssel visszavonhatja a megbízást bármilyen kötelezettség, költség
vagy a jegyzési megállapodás feltételei szerinti egyéb díj terhe nélkül.]
E.4

A kibocsátás /
ajánlat
szempontjából
lényeges
érdekek,
ideértve az
ellenérdekeket
is

A forgalmazó és/vagy azok kapcsolt vállalkozásai a Kibocsátónak és
kapcsolt vállalkozásainak ügyfelei vagy kölcsönvevői lehetnek. Emellett
lehetséges, hogy a forgalmazók és kapcsolt vállalkozásaik befektetési bank
és/vagy kereskedelmi banki tranzakciókat folytatnak vagy fognak folytatni a
jövőben a Kibocsátóval és kapcsolt vállalkozásaival vagy a Kibocsátó és
kapcsolt vállalkozásai részére szolgáltatásokat nyújtanak vagy fognak
nyújtani a szokásos üzletmenet keretében.
[Az Értékpapírok kereskedésére vonatkozóan a Kibocsátónál érdekellentét
merül fel abból adódóan, hogy egyben Árjegyző is [Megfelelő piac(ok,
MTF(-ek), vagy kereskedési helyszín(ek) beillesztendők] piacokon[;][.]]
[emellett] [[A(z)] [Megfelelő piac(ok), MTF(-ek), vagy kereskedési
helyszín(ek) beillesztendők] piacok szervezője és irányítója a(z) [Név
beillesztése], amely társaságban az UniCredit S.p.A. (az UniCredit Bank AG
holding társasága) érdekeltséggel rendelkezik.] [A Kibocsátó az
Értékpapíroknak a [szervezője] [és] [Számítási Ügynöke] is egyben.] [A
Kibocsátó vagy bármely kapcsolt vállalkozása számítási ügynökként vagy
fizető ügynökként is eljár[hat].]
A fentieken túlmenően a Kibocsátóhoz vagy az ajánlattal megbízott
személyekhez kapcsolódó érdekellentétek a következő okokból is
felmerülhetnek:
• A Kibocsátó határozza meg a Kibocsátási Árat.
• A Kibocsátó vagy egyik kapcsolt vállalkozása az Értékpapírok
Árjegyzője (bár ilyen kötelezettség nincs).
• A Forgalmazók a Kibocsátótól ösztönzőket kaphatnak.
• A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk jár
el Számítási Ügynökként vagy Fizető Ügynökként az Értékpapírok
kapcsán.
• Időről időre a Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt
vállalkozásuk saját számlájukra vagy ügyfelük számlájára vehetnek részt
egy tranzakcióban, amely hatással van a Mögöttes Eszköz vagy
alkotóelemei likviditására vagy árára.
• A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
olyan Mögöttes Eszközhöz vagy alkotóelemeihez kapcsolódó
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•

•

•

•
•
•

E.7

A kibocsátó
vagy a
forgalmazó
által a
befektetőre
terhelt becsült
költségek

értékpapírokat bocsáthatnak ki, amelyhez kapcsolódóan már más
értékpapírok kerültek kibocsátásra.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
birtokában lehet, vagy számára hozzáférhető lehet lényeges, a Mögöttes
Eszközre vagy alkotóelemeire vonatkozó információ (ideértve a
nyilvánosan hozzá nem férhető információkat is) az üzleti
tevékenységhez kapcsolódóan vagy más módon.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
folytathat üzleti tevékenységet a Mögöttes Eszköz vagy alkotóelemei
kibocsátójával, annak kapcsolt vállalkozásaival, versenytársaival vagy
garanciavállalóival.
A Kibocsátó, bármely Forgalmazó és bármely kapcsolt vállalkozásuk
lehet banki konzorcium tagja vagy pénzügyi tanácsadó egy Mögöttes
Eszközhöz vagy annak alkotóeleméhez kapcsolódóan, illetve lehet egy
Mögöttes Eszköz vagy annak alkotóeleme szponzorának vagy
kibocsátójának bankja.
[A Kibocsátó vagy valamely kapcsolt vállalkozása lehet index szponzor,
index számítási ügynök, index tanácsadó vagy index bizottsági tag.]
[A Kibocsátó vagy valamely kapcsolt vállalkozása lehet befektetési
tanácsadó vagy Mögöttes Eszközként kezelt befektetési alap kezelője.
[A Mögöttes Eszközt az UniCredit Csoportba tartozó [UniCredit S.p.A.,
a] [másik] társaság bocsátotta ki (Csoporton Belüli Részvények), mely
csoportnak az Értékpapírok Kibocsátója is tagja.]

[Értékesítési Koncesszió: [a Kibocsátási Ár [Beillesztendő] összegű azonnal
fizetendő díjat tartalmaz.] [Részletek beillesztendők]]
[Egyéb Jutalékok:[a forgalmazók az összes jutalék és koncesszió maximum
[●]%-át kaphatják meg] [Részletek beillesztendők]]
[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó vagy a forgalmazó nem terhel ilyen jellegű
költségeket a befektetőre. Egyéb díjak, például letétkezelői díjak vagy
tranzakciós díjak felmerülhetnek.]
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si2 [Szint2]
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(C.15)]
[Szint]
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Részesedési
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Korlátozás Megfigyelési Nap (b)-hoz
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[[[Kamat] [Kamatfizetési [Kamatszámítás [A Kamatfizetés
[Referencia]
Nap[ok]
Kezdő Napja
Végnapja
Kamatláb]
(C.8)]
(C.8)]
(C.8)]
[Kupon]
(C.8)]

[Minimális
Kamatláb
(C.8)]
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[Maximális
Kamatláb
(C.8)]

[Végső
Kifizet
ési
Nap
(C.16)]

[Beillesztendő]

Mögöttes Eszköz
(C.20)

[Beillesztendő
]

Weboldal
(C.20)

[Beille [Beillesztendő név és, [Beillesztendő
sztendő
amennyiben
beboldal]
dátum] alkalmazandó, ISIN]

[Tört Év Hányad
(C.8)]

[Pozitív Kamatrés
(C.8)]

[Negatív Kamatrés
(C.8)]

ÖSSZEFOGLALÓ
[Beillesztendő [Beillesztendő] [Beillesztendő] [Beillesztendő]
WKN vagy
ISIN]

[Beillesztendő]

[Beillesztendő]

[Beillesztendő]

[WKN]
[ISIN]
(C.1)

[k]

[Beillesztendő
WKN vagy
ISIN]

[k]

[Beillesztendő
dátum]

[Beillesztendő
szint/tényező]

[Beillesztendő
dátum]

[Beillesztendő
összeg]

[Beillesztendő
dátum]

[Amennyi
ben
alkalmaza
ndó,
további
egymást
követő (k)
érték
beilleszten

[Amennyiben
alkalmazandó,
további dátum
beillesztendő]2

[Amennyiben
alkalmazandó,
további
szintek/tényezők
beillesztendők]
Amennyiben
alkalmazandó,
további dátum
beillesztendő]3

[Amennyiben
alkalmazandó,
további dátum
beillesztendő]4

[Amennyiben
alkalmazandó,
további összeg
beillesztendő]5

[Amennyiben
alkalmazandó,
további dátum
beillesztendő]6

[Beillesztendő]

[Megfigyelési
[További
[További
[További
[Korai
[Korai
Nap
Feltételes Összeg Feltételes Összeg Feltételes Összeg Kifizetési Nap Visszaváltás[i]
(k)][[Korlátozá
Kifizetés[i]
Kifizetési Dátum
(k)
(k)
[Szint] [Összeg
s] Megfigyelési [Szint] [Tényező]
(k)
(C.8)]
(C.16)]
Meghatározó]
Időszak]
(k)
(C.8)]
[Tényező] (k)
[Átlagoló
C.15)]
(C.15)]
Megfigyelési
Napok (k)]
(C.16)]]
[Beillesztendő
szint/tényező]

[Beillesztendő]

[Beillesztendő]

[Glider Korai
Visszaváltás[i] [Szint]
[Tényező]
(C.15)]

[Korai Visszaváltási
Összeg (k)
(C.8)]

[Beillesztendő szint/tényező]

[Beillesztendő összeg]

[Amennyiben [Amennyiben alkalmazandó, [Amennyiben alkalmazandó,
alkalmazandó,
további szintek/tényezők
további összeg
további
beillesztendők]8
beillesztendő]9
szintek/tényezők
beillesztendők]7

Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Megfigyelési Napokra (k) /[Korlátozás] Megfigyelési Időszakra/Átlagoló Megfigyelési Napokra (k) vonatkozóan.
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltételes Összeg Kifizetési Szintre/Tényezőre (m) vonatkozóan.
4
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltételes Összeg Kifizetési Dátumra (k) vonatkozóan.
5
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltételes Összegre (k) vonatkozóan.
6
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Korai Kifizetési Napokra (k) vonatkozóan.
7
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Korai Visszaváltási Szintekre/Tényezőkre (k) vonatkozóan.
8
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Glider Korai Visszaváltási Szintekre/Tényezőkre (k) vonatkozóan.
2
3
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ÖSSZEFOGLALÓ
dő minden
Megfigyel
ési Nap
(k)
és/vagy
Korai
Kifizetési
Nap (k)
vonatkozá
sában]1

[WKN] [ISIN]
(C.1)

[m]

[Megfigyelési Nap
[További Feltételes
(m)
Összeg Kifizetés[i] [Szint]
(C.16)]
[Tényező] (m)
C.15)]

[Beillesztendő
WKN vagy
ISIN]

[m]

[Beillesztendő
dátum]

[Amennyiben
alkalmazandó, további
egymást követő (m)
érték beillesztendő
minden Megfigyelési
Nap (m) és/vagy Korai
Kifizetési Nap (m)
vonatkozásában]

[Amennyiben
alkalmazandó,
további dátum
beillesztendő]10

[További Feltételes Összeg Kifizetési Dátum (m)
(C.8)]

[További Feltételes Összeg (m)
(C.8)]

[Beillesztendő
Szint/Tényező]

[Beillesztendő dátum]

[Beillesztendő összeg]

[Amennyiben
alkalmazandó, további
Szintek/Tényezők
beillesztendők]11

[Amennyiben alkalmazandó, további dátum
beillesztendő]12

[Amennyiben alkalmazandó, további összeg
beillesztendő]13

Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Korai Visszaváltási Összegeire (k) vonatkozóan.
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további egymást követő (k) számokra vonatkozóan.
10
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további Megfigyelési Napokra (k) vonatkozóan.
11
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltételes Összeg Kifizetési Szintre/Tényezőre (m) vonatkozóan.
12
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltétles Összeg Kifizetési Dátumokra (m) vonatkozóan.
13
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltételes Összegekre (m) vonatkozóan.
9
1
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ÖSSZEFOGLALÓ

[WKN] [ISIN]
(C.1)

[l]

[Beillesztendő WKN vagy ISIN]

[1]

[További Feltétel
Nélküli Összeg
Kifizetési Nap (l)
(C.8)]

[További Feltétel
Nélküli Összeg (l)
[(C.8)]

[Beillesztendő dátum] [Beillesztendő összeg]

[Amennyiben
[Amennyiben
[Amennyiben
alkalmazandó, további alkalmazandó, további alkalmazandó, további
számok beillesztendők dátum beillesztendő] 15 összeg beillesztendő] 16
további egymást
követő További
Feltétel Nélküli
Összeg Kifizetési Nap
(l) vonatkozásában]14

Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további egymást követő l számokra vonatkozóan.
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltétel Néküli Összeg Kifizetési Dátumokra (l) vonatkozóan.
16
Amennyiben alkalmazandó, további sorok beillesztendőek további További Feltétel Nélküli Kötött Összegekre (l) vonatkozóan.
14
15
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