Citigroup Global Markets Europe AG
Frankfurt am Main
(Liikkeeseenlaskija)

Yhteenveto Perusesite
muutettu 21. joulukuuta 2018, 25. tammikuuta 2019 päivätyllä täydennyksellä ja
15. toukokuuta 2019 päivätyllä täydennyksellä
liikkeellelaskulle, lisäämiselle tai tarjonnan jatkamiselle

sertifikaateille,
jotka perustuvat
osakkeisiin tai osakkeita edustaviin arvopapereihin, osakeindekseihin, valuuttakursseihin,
hyödykkeisiin, rahastoihin, pörssinoteerattuihin rahastoihin, futuurisopimuksiin
tai

koriin, joka koostuu
osakkeisiin tai osakkeita edustaviin arvopapereihin, osakeindekseihin,
valuuttakursseihin, hyödykkeisiin, rahastoihin, pörssinoteerattuihin rahastoihin,
futuurisopimuksiin

Perusesitteen päiväys on 19. lokakuuta 2018.

SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ
Seuraava tiivistelmä (Summary) sisältää vaihtoehtoisia ilmaisuja sekä avoimia tekstikenttiä, jotka on merkitty hakasulkein tai
kursiivilla ja jotka liittyvät tämän päivätyn Perusesitteen (Base Prospectus) perusteella liikkeeseen laskettaviin Sertifikaatteihin.
Yksittäisiin Sertifikaattien liikkeeseenlaskuihin liittyvät tiivistelmät tullaan sisällyttämään Lopullisiin Ehtoihin (Final Terms) ja
ne sisältävät ainoastaan ne tekstit, jotka ovat olennaisia kyseisten Sertifikaattien liikkeeseenlaskun kannalta. Sellaiset
jäljempänä olevassa Tiivistelmässä esiintyvät tekstitilat ("●"), jotka ovat olennaisia tietyn yksittäisen liikkeeseenlaskun kannalta,
tullaan lisäksi täydentämään kyseistä liikkeeseenlaskua koskevassa tiivistelmässä.
Tiivistelmät koostuvat erityisistä julkistamisvaatimuksista, jotka tunnetaan "elementteinä". Nämä elementit on jaettu
jäljempänä jaksoihin A–E ja numeroitu (A.1–E.7).
Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisistä arvopapereista ja liikkeeseenlaskijoista laadittuun tiivistelmään
sisällytettäviksi edellytetyt elementit. Koska joitakin elementtejä ei ole tarvinnut sisällyttää tähän Tiivistelmään,
numerointi ei ole katkeamatonta ja siinä voi olla aukkoja. Silloinkin, kun elementteihin kuuluva kohta on arvopaperin
tai liikkeeseenlaskijan tyypin vuoksi pitänyt sisällyttää tiivistelmään, on mahdollista, ettei olennaista tietoa ole ollut
saatavilla julkaistavaksi kyseisessä elementin kohdassa. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmä sisältää lyhyen kuvauksen
keskeisistä tiedoista ja asianomaisessa kohdassa maininnan "Ei sovellu".
Jakso A – Johdanto ja varoitukset
A.1

Varoitukset

Tässä Tiivistelmässä esitetään Citigroup Global Markets Europe AG:n ("Liikkeeseenlaskija")
sekä 19. lokakuuta 2018 päivätyn Perusesitteen puitteissa liikkeeseen laskettujen
Sertifikaattien pääpiirteet ja riskit (kuten [täydennettynä [lisää liitteet, kuten saattaa olla: ●] ja]
[lisäksi] täydennettynä aika ajoin). Tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi Perusesitteeseen.
Sijoittajien tulisi tästä syystä varmistua siitä, että kaikki Sertifikaatteja koskevat
sijoituspäätökset perustuvat koko Esitteeseen (Prospectus) perehtymiseen, mukaan lukien
viitteeksi lisätyt tiedot, mahdolliset liitteet ja Lopulliset Ehdot. Jos oikeudessa esitetään
perusesitteen, viitteeksi lisättyjen tietojen, liitteiden ja asianomaisten Lopullisten Ehtojen
sisältämiin tietoihin liittyviä vaatimuksia, kantajana toimiva sijoittaja saattaa yksittäisen
Euroopan Talousalueen jäsenvaltion säännösten johdosta joutua ennen oikeudenkäynnin
alkamista kustantamaan perusesitteen, viitteeksi lisättyjen tietojen, liitteiden ja asianomaisten
Lopullisten Ehtojen kääntämisen tuomioistuimen kielelle. Liikkeeseenlaskijalla on vastuu
tästä Tiivistelmästä, mukaan lukien kaikki sen käännökset. Liikkeeseenlaskija tai Tiivistelmän
esittävät henkilöt voidaan asettaa vastuuseen tämän tiivistelmän sisällöstä tai sen mahdollisista
käännöksistä, mutta ainoastaan, jos Tiivistelmä on harhaanjohtava, epätäsmällinen tai
epäjohdonmukainen luettaessa sitä yhdessä Esitteen muiden osien kanssa, tai, ellei
Tiivistelmä, sitä yhdessä Perusesitteen muiden osien kanssa luettaessa, ilmaise vaadittuja
osatekijöitä.

A.2

Esitteen
käyttämistä
koskeva
suostumus

[Liikkeeseenlaskija antaa kaikille välittäjille suostumuksen (yleinen suostumus) käyttää
Esitettä (Prospectus). Yleinen suostumus arvopapereiden jälleenmyyntiin ja luovuttamiseen
sijoittajille myönnetään välittäj[älle][ille] [Saksassa][,] [ja] [Portugalissa][,] [ja] [Ranskassa][,]
[ja] [Alankomaissa][,] [ja] [Suomessa] [ja] [Ruotsissa] ("Tarjousvaltio[t]").]
[Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksen Esitteen käyttöön seuraavien välittäjien osalta
(yksittäinen suostumus): [●]. Yksittäinen suostumus annetaan arvopapereiden jälleenmyyntiin
ja luovuttamiseen sijoittaj[alle][ille] [Saksassa][,] [ja] [Portugalissa][,] [ja] [Ranskassa][,] [ja]
[Alankomaissa][,] [ja] [Suomessa] [ja] [Ruotsissa] ("Tarjousvaltio[t]").]
[Tämä suostumus annetaan lisäksi seuraavalla ehdolla: [●].]
[Välittäjät saattavat jälleenmyydä arvopaperit ja jakaa ne sijoittajille [[●] ja [●] välisenä
aikana] ("Tarjousaika") [Perusesitteen voimassaoloaikana Saksan Arvopaperiesitelain
(Wertpapierprospektgesetz, "WpPG") § 9:n mukaisesti].
Mikäli sijoitusmahdollisuutta koskevan tarjouksen tekee välittäjä, tarjouksen ehdot
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tulee antaa sijoittajalle samanaikaisesti tarjouksen tekemisen kanssa.
Jakso B – Liikkeeseenlaskija ja takaaja
B.1

Liikkeeseenlaskija
n virallinen nimi
ja
muu
liiketoiminnassa
käytetty
toiminimi.

Liikkeeseenlaskijan oikeudellinen ja kaupallisissa yhteyksissä käytetty nimi on Citigroup
Global Markets Europe AG.

B.2

Liikkeeseenlaskija
n asuinpaikka ja
oikeudellinen
muoto,
liikkeeseenlaskijaa
n sovellettava laki
ja
liikkeeseenlaskija
n perustamismaa.

Kotipaikka

Kuvaus
mahdollisista
tiedossa olevista
suuntauksista,
jotka vaikuttavat
liikkeeseenlaskijaa
n
ja
sen
toimialaan.

Haasteiden, kuten MiFID II:n, Basel III:n, Brexitin ja muun digitalisaation kehittymisen
myötä, 2019 ja 2020 tulevat olemaan edelleen täynnä jännitystä.

B.5

Jos
liikkeeseenlaskija
kuuluu konserniin,
on
esitettävä
pääpiirteittäinen
kuvaus
konsernista
ja
liikkeeseenlaskija
n asemasta siinä.

Liikkeeseenlaskija kuuluu Citigroupin saksalaiseen alakonserniin. Julkisena osakeyhtiönä sitä
johtaa johtokunta (executive board). Liikkeeseenlaskijan omistaa 100-prosenttisesti Citigroup
Global Markets Limited, jonka rekisteröidyt toimipaikat ovat Lontoossa ja joka taas
puolestaan on epäsuorasti kokonaan omistettu Citigroup Inc:n (USA) tytäryhtiö (Citigroup
Inc. Yhdessä tytäryhtiöittensä kanssa "Citigroup-konserni" tai "Citigroup").

B.9

Jos
laaditaan
tulosennuste tai arvio,
on
ilmoitettava luvut.

Ei sovellu; Liikkeeseenlaskija on päättänyt olla antamatta tulosennusteita tai -arvioita tässä
Perusesitteessä.

B.10

Kuvaus
historiallisia
taloudellisia
tietoja koskevassa
tilintarkastuskerto
muksessa
mahdollisesti
esitettyjen

Ei sovellu, Liikkeeseenlaskijan virallinen tilintarkastaja on suorittanut Liikkeeseenlaskijan
tilinpäätösten tilintarkastuksen tilikausilta 28.4.2018–31.12.2018 (lyhyt tilikausi), 1.1.2018–
27.4.2018 (lyhyt tilikausi) ja 1.1.2017–31.12.2017 ja vahvistanut ne tilintarkastajan
vakiomuotoisella lausunnolla.

B.4b

Frankfurt am Main; Citigroup Global Markets Europe AG:n osoite on Frankfurter Welle,
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Saksan liittotasavalta (puhelin +49 (0)69-1366-0).
Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki
Liikkeeseenlaskija on Saksan lain mukainen osakeyhtiö (Aktiengesellschaft, "AG").
Rekisteröintipaikka
Liikkeeseenlaskija on perustettu Saksassa ja se on rekisteröity Frankfurt am Mainin yleisen
tuomioistuimen ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla HRB 88301.

Vuosina 2019 ja 2020 pankkien on valvottava sääntelytoimenpiteitä, kuten
raportointivaatimuksia, MiFID II -rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanoa, uusia
digitaalisia palveluja ja fintech-liittoja.
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muistutusten
luonteesta.
B.12

Liikkeeseenlaskija
a
koskevat
valikoidut
historialliset
keskeiset
taloudelliset tiedot
on
esitettävä
jokaiselta
tilikaudelta, joka
kuuluu
historiallisten
taloudellisten
tietojen kattamalle
jaksolle,
ja
seuraavalta
osavuosikaudelta.
Lisäksi
on
esitettävä
vastaavaa jaksoa
edeltävällä
tilikaudella
koskevat
vertailevat tiedot.
Vertailevia
tasetietoja
ei
kuitenkaan tarvitse
esittää, vaan tämä
vaatimus täyttyy,
kun
esitetään
tilikauden lopun
tasetiedot.
Lausunto, jonka
mukaan
liikkeeseenlaskija
n
kehitysnäkymissä
ei ole tapahtunut
merkittäviä
kielteisiä
muutoksia
viimeisen
tarkastetun
tilinpäätöksen
julkistamispäivän
jälkeen, tai kuvaus
mahdollisista
merkittävistä
kielteisistä

Citigroup Global Markets Europe AG:n keskeiset vuotuiset taloudelliset tiedot
Citigroup Global Markets Europe AG:n liiketoiminnan kehittymistä on kuvattu jäljempänä
muutamien lukujen avulla, jotka on otettu Citigroup Global Markets Europe AG:n lyhyen
tilikauden 28.4.2018–31.12.2018 ja lyhyen tilikauden 1.1.2018–27.4.2018 ja Citigroup Global
Markets Europe AG:n (nimenmuutos 15. kesäkuuta 2018, aiemmin Citigroup Global Markets
Deutschland AG), tilikauden 1.1.2017–31.12.2017 tarkastetuista tilinpäätöksistä, luvut ovat
jaoteltuna taloudellisten tekijöiden osalta vastaaviin edellisiin raportointijaksojen verrattuna:
31.12.2018
Taseen loppusumma miljoonaa euroa
Oma pääoma miljoonaa euroa
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä tilikaudella

27.4.2018

31.12.2017

5 695,7

6 808,4

10 194,9

575,7

590,5

590,5

227

262

267

28.04.2018
31.12.2018

01.01.2018
27.4.2018

miljoonaa
euroa

miljoonaa
euroa

01.01.2017
31.12.2017
miljoonaa
euroa

Korkotuotto lainoista ja
rahamarkkinatoimista

3,1

0,2

6,5

Negatiivinen korkotuotto lainoista ja
rahamarkkinatoimista

2,9

0,1

14,1

Korkokulut

4,6

0,0

2,7

Positiivinen korko lainoista ja
rahamarkkinatoimista

0,0

0,0

8,6

Palkkiotuotto

95,2

34,8

187,7

Palkkiokulut

7,4

1,5

9,0

Nettotuotot kaupankäynti-toiminnasta

25,0

24,9

66,2

Palkat ja palkkiot

36,7

18,2

64,8

6,8

3,6

7,4

55,6

31,4

103,9

Sosiaaliturvamaksut, eläke- ja
sosiaaliturvakulut
Muut hallintokulut

Taseen laadintapäivänä taseesta ilmenevä oma pääoma koostuu seuraavista eristä:
31.12.2018
miljoonaa
euroa

27.4.2018
miljoonaa
euroa

31.12.2017
miljoonaa
euroa

Osakepääoma

210,6

210,6

210,6

Pääomarahastot

319,0

319,0

319,0

Lakisääteiset rahastot

33,0

33,0

33,0

Muut rahastot

27,9

27,9

27,9
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muutoksista.
Kuvaus
historiallisten
taloudellisten
tietojen kattaman
jakson
jälkeen
tapahtuneista
merkittävistä
muutoksista
liikkeeseenlaskija
n taloudellisessa
asemassa
tai
kaupankäyntiposit
iossa.
B.13

B.14

B.15

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa, ettei sen näkymissä ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta
viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän 31. joulukuuta 2018 jälkeen.
Ei sovellu: Liikkeeseenlaskija ilmoittaa, ettei sen taloudellisessa asemassa tai
kaupankäyntitarkoituksessa tehdyissä sijoituksissa ole tapahtunut merkittävää muutosta
viimeisen, 31. joulukuuta 2018 päivätyn tarkastetun tilinpäätöksen jälkeen.

Kuvaus
liikkeeseenlaskijaa
n
liittyvistä
viimeaikaisista
tapahtumista,
jotka
ovat
ratkaisevia
arvioitaessa
liikkeeseenlaskija
n maksukykyä.

27. huhtikuuta 2018 ("Tilinpäätöspäivä") Liikkeeseenlaskijan pankkitoiminta (ennen kaikkea
rahasto- ja kaupankäyntiratkaisujen (TTS), yritysluotto-, rahastotoimintojen & omien
liikkeeseenlaskujen
sekä
liikkeeseenlaskijapalvelujen
liiketoimintayksiköt),
jota
Liikkeeseenlaskija oli tähän asti hoitanut, siirrettiin Citibank Europe plc:lle. Nämä toimet
eivät ole vaikuttaneet Liikkeeseenlaskijan warrantti- ja sertifikaattiliiketoimintoihin.
Liikkeeseenlaskijan jäljellä olevia toimintoja hoidetaan edelleen arvopaperikauppapankin
muodossa.

Jos
liikkeeseenlaskija
on riippuvainen
muista konserniin
kuuluvista
yksiköistä, tämä
on
mainittava
selkeästi.

Katso B.5

Kuvaus
liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on arvopaperikauppapankki, joka tarjoaa yrityksille, valtioille ja
institutionaalisille
sijoittajille kattavia rahoitusratkaisuja, jotka voivat liittyä

Tilinpäätöspäivän# Liikkeeseenlaskijan edellinen emoyhtiö, Citigroup Global Markets
Finance Corporation & Co. beschränkt haftende KG myi ja siirsi omistamansa
Liikkeeseenlaskijan osakkeet Citigroup Global Markets Limitedille, jonka rekisteröity
toimipaikka on Lontoossa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Näin Citigroup Global Markets
Limitedistä on tullut Liikkeeseenlaskijan uusi emoyhtiö. Tilinpäätöspäivänä klo 24.00
Liikkeeseenlaskijan ja sen nykyisen emoyhtiön välillä oleva hallinta- ja voitonjakosopimus
purettiin. Hallinta- ja voitonjakosopimuksen purkamisen tuloksena Saksan osakeyhtiölain
(Aktiengesetz, "AktG") § 303 mukaiset erityiset lakisääteiset velkojien suojaksi tarkoitetut
määräykset ovat voimassa. Osakeyhtiölain § 303 mukaisesti Liikkeeseenlaskijan nykyisen
emoyhtiön, Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschränkt haftende KG:n
on annettava erityistakaus Liikkeeseenlaskijan velkojille mahdollisista saatavista, jotka ovat
syntyneet ennen hallinta- ja voitonjakosopimuksen päättämisen kirjaamista kaupparekisteriin,
sillä edellytyksellä, että velkojat pyytävät Citigroup Global Markets Finance Corporation &
Co. beschränkt haftende KG:ta tekemään näin kuuden kuukauden sisällä hallinta- ja
voitonjakosopimuksen päättymisilmoituksen rekisteröinnistä. Tämän kauden päätyttyä
velkojat eivät kykene puolustamaan mitään lisävaatimuksia Liikkeeseenlaskijan nykyistä
emoyhtiötä vastaan.

Ei ole olemassa mitään yritysten välisiä sopimuksia Saksan osakeyhtiölain (AktG)
arkoittamalla tavalla Citigroup Global Markets Limitedin tai muiden Citigroup-konsernin
yritysten kanssa.
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B.16

n päätoimialoista.

investointipankkitoimintaan, korkomarkkinoihin, valuuttoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin.
Lisäksi se on myös merkittävä sellaisten Warranttien ja Sertifikaattien liikkeeseenlaskija,
joiden lopullisia ostajia ovat pääasiassa yksityisasiakkaat. Lisäksi Liikkeeseenlaskijan
liiketoiminta-alueeseen ovat kuuluneet myös Citi Private Bank – Saksan Family Office toiminnot sekä vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen tutkimus.

Liikkeeseenlaskij
an
on
ilmoitettava, jos
se on asiasta
tietoinen,
onko
liikkeeseenlaskija
suoraan
tai
välillisesti jonkun
omistuksessa tai
määräysvallassa
ja mikä tämä taho
on,
sekä
kuvailtava
määräysvallan
luonnetta.

Liikkeeseenlaskijan omistaa 100-prosenttisesti Citigroup Global Markets Limited, jolla on
rekisteröity toimipaikka Lontoossa ja joka taas vuorostaan on Citigroup Inc:n (USA)
kokonaan omistettu tytäryhtiö. siirtää kaikki.

Jakso C – Arvopaperit
C.1

Kuvaus
Sertifikaattien tyyppi/muoto
tarjottavien ja/tai
Sertifikaatit ovat johdettuja rahoitusinstrumentteja, jotka sisältävät optio-oikeuden ja joilla
kaupankäynnin
saattaa siksi olla monia yhteisiä piirteitä optioiden kanssa. Sertifikaatista sen toteuttamisen tai
kohteeksi
ennenaikaisen eräännyttämisen yhteydessä maksettavan suorituksen määrä riippuu Kohdeotettavien
etuuden (Underlying) arvosta kyseisenä ajankohtana.
arvopapereiden
tyypistä ja lajista, [Jos Clearstream Banking Aktiengesellschaft on määritetty säilytysasiamieheksi ja
mukaan
lukien Sertifikaateista on annettu globaali haltijasertifikaatti, lisää:
mahdollinen
[Kutakin Sertifikaattisarjaa] [Sertifikaatteja] edustaa globaali haltijasertifikaatti (global bearer
tunniste (security certificate), jota säilytetään säilytysasiamiehellä. Sertifikaateista ei niiden juoksuaikana anneta
identification
fyysistä asiakirjaa.]
number).
[Jos Euroclear Nederland on ilmoitettu säilytysasiamieheksi ja Sertifikaatit lasketaan
liikkeeseen rekisteröidyssä muodossa, lisää:
Sertifikaatit tullaan laskemaan liikkeeseen rekisteröidyssä muodossa ja rekisteröimään
Euroclear Nederlandin (säilytysasiamiehenä) arvo-osuusjärjestelmään Hollannin lain
mukaisesti. Sertifikaateista ei anneta globaaleja sertifikaatteja tai fyysisiä arvopapereita.]
[Jos Euroclear France S.A. on ilmoitettu säilytysasiamieheksi ja Sertifikaatit lasketaan
liikkeeseen aineettomassa muodossa, lisää:
Sertifikaatit tullaan laskemaan liikkeeseen aineettomina haltija-asiakirjoina (au porteur) ja
kirjaamaan Euroclear France S.A.:ssa (säilytysasiamiehenä), joka merkitsee ne tilinhaltijoiden
tileille. Sertifikaateista ei anneta fyysistä saantoasiakirjaa (kuten esimerkiksi Ranskan Raha- ja
Rahoituslain (Code monétaire et financier) Artiklassa R.211-7 tarkoitettua certificats
représentatif -asiakirjaa.]
[Jos Interbolsa on ilmoitettu säilytysasiamieheksi ja Sertifikaatit lasketaan liikkeeseen
aineettomassa muodossa, lisää:

6

Sertifikaatit tullaan laskemaan liikkeelle aineettomassa muodossa (forma escritural), niitä
edustavat ainoastaan arvo-osuudet (registos em conta) ja niiden hallinnointi on keskitetty
Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores
Mogiliários, S.A.:n ("Interbolsa") hallinnoimalle Central de Valores Mobiliários'lle ("CVM")
Portugalin lain mukaisesti. Sertifikaateista ei anneta globaaleja sertifikaatteja tai fyysisiä
arvopapereita.]
[Jos Euroclear Finland Ltd on ilmoitettu säilytysasiamieheksi ja Sertifikaatit lasketaan
liikkeeseen aineettomassa muodossa, lisää:
Sertifikaatit tullaan laskemaan liikkeeseen suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä, jota
ylläpitää Euroclear Finland Ltd. Sertifikaateista ei anneta globaaleja sertifikaatteja tai fyysisiä
arvopapereita.]
[Jos Euroclear Sweden AB on ilmoitettu säilytysasiamieheksi ja Sertifikaatit on laskettu
liikkeeseen aineettomassa muodossa, lisää:
Sertifikaatit tulevat olemaan aineettomia haltija-asiakirjoja ja tullaan rekisteröimään Euroclear
Sweden AB:n arvo-osuusjärjestelmään ruotsalaisen rahoitusvälinelain (SFS 1998:1479)
mukaisesti. Sertifikaateista ei anneta globaaleja sertifikaatteja tai fyysisiä arvopapereita.]
Arvopapereiden tunnistenumero
[ISIN: [●]]
[WKN (Saksalainen yritystunniste): [●]]
[lisää muu tunniste: ●]
[ISIN [ja [WKN (Saksalainen arvopapereiden tunnistenumero)][lisää muu tunniste: ●]
täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa.]
Arvopapereiden
liikkeeseenlaskun
valuutta.

[[Asianomaisessa Sertifikaattisarjassa ●] [lisää valuutta: ●]]

C.5

Kuvaus
mahdollisista
arvopapereiden
vapaata
luovutettavuutta
koskevista
rajoituksista.

[Ei sovellu: jokainen sertifikaatti on vapaasti siirrettävissä.] [Kukin [sertifikaattisarjaan
kuuluva] Sertifikaatti on siirrettävissä siihen sovellettavan lain mukaisesti sekä soveltuvin osin
sen säilytysasiamiehen säännösten ja menettelytapojen mukaisesti, jonka rekisteriin siirto
merkitään.]

C.8

Kuvaus
arvopapereihin
liittyvistä
oikeuksista
mukaan
lukien
etuoikeusjärjestys
ja
kyseisille
oikeuksille
asetetut
rajoitukset.

Arvopapereihin sovellettava laki

C.2

[Selvitysvaluutta (liikkeeseenlaskun valuutta) täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa.]

[Asianomaiseen
Sertifikaattisarjaan][Sertifikaatteihin]
sovelletaan
Saksan
lakia.
[Sertifikaattien muodostamiseen saatetaan soveltaa säilytysasiamiehen kotipaikan lakia.]
Sertifikaatteihin liittyvät oikeudet
Kukin Sertifikaatti oikeuttaa haltijansa kohdassa C.15 yksityiskohtaisesti kuvattuun
käteissuoritukseen.
Sertifikaattien asema etuoikeusjärjestyksessä
Liikkeeseenlaskijalle [asianomaisesta Sertifikaattisarjasta] [Sertifikaateista] syntyvät
velvoitteet
ovat
välittömiä,
vakuudettomia
ja
ei-alisteisia,
ja
ne
ovat
maksunsaantijärjestyksessä samalla sijalla (pari passu) kuin kaikki muut Liikkeeseenlaskijan
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nykyiset ja tulevat vakuudettomat ja ei-alisteiset velvoitteet, lukuun ottamatta velvoitteita,
jotka ovat maksunsaantijärjestyksessä etusijaisia pakottavan lainsäädännön nojalla.
Oikeuksien rajoittaminen
Liikkeeseenlaskijalla on Sertifikaattien ehdoissa esitetyin tavoin oikeus päättää Sertifikaattien
voimassaolo ja muuttaa niiden ehtoja.
C.11

C.15

Selvitys
siitä,
onko tarjotuista
arvopapereista
tehty tai aiotaanko
niistä
tehdä
kaupankäynnin
kohteeksi
ottamista koskeva
hakemus niiden
jakelemiseksi
säännellyillä tai
muilla vastaavilla
markkinoilla, ja
tiedot kyseisistä
markkinoista.

[Sertifikaatteja on haettu [hyväksyttäviksi] [otettaviksi] [kaupankäynnin kohteeksi]
[säännellylle markkinalle] [epäviralliselle markkinalle] [Frankfurtin] [ja] [Stuttgartin] [●]
[arvopaperipörss[iin][eihin], [joka on] [jotka ovat] [joka ei ole] [jotka eivät ole] Direktiivissä
2004/39/EY tarkoitettu[ja] [säännelty markkina] [säänneltyjä markkinoita] [alkaen kohdasta
[●]].] [Sertifikaatit on hyväksytty [●] Arvopaperipörssissä [säännellylle] [●] markkinalle, joka
[on] [ei ole] Direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettu säännelty markkina.]

Kuvaus
siitä,
kuinka
kohdeetuuden
(etuuksien)
arvo
vaikuttaa
sijoituksen
arvoon,
ellei
arvopapereiden
nimellisarvo ole
vähintään 100 000
euroa.

[Kuvaus Bonus [Pro] Sertifikaateista[(, joihin liittyy [käteissuoritus)][(kohde-etuuden
toimitus)]]

[Ei sovellu. Sertifikaattien hakua kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai
epäviralliselle markkinalle arvopaperipörssiin ei ole suunnitelmissa.]

Bonus [Pro] Sertifikaateissa sijoittajat saavat erääntymispäivänä [joko kohde-etuuden tai]
[bonussumman] [käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä].
a. Jos tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo, Sertifikaatista maksettava käteissuoritus vastaa [arvostuspäivän viitehintaa
kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
Käteissuoritus on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin] [bonussumma (bonus amount).
Sertifikaatin bonussuoritus on yhtä suuri kuin bonustaso kerrottuna soveltuvalla kertoimella
[ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi]].
b. Jos tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo tai jos viitehinta ylittää bonustason arvostuspäivänä, [Sertifikaatista
maksettava käteissuoritus vastaa arvostuspäivän viitehintaa kerrottuna soveltuvalla
kertoimella] [ja [tarvittaessa] muunnettuna selvitysvaluutaksi] [sijoittaja saa käteissuorituksen
sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[,
selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien
määräosuuksia ei voida toimittaa].]
[Kuvaus Capped Bonus [Pro] Sertifikaateista[(, joihin liittyy [käteissuoritus)][kohdeetuuden toimitus)]]
Capped Bonus [Pro] Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä [joko
kohde-etuuden tai] [bonussumman] [käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden
arvonkehityksestä].
a. Jos tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
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asetettu raja-arvo, Sertifikaatista maksettava käteissuoritus vastaa arvostuspäivän viitehintaa
kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
Käteissuoritus on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin bonussuoritus (bonus amount) ja
enintään sille asetettu enimmäismäärä. Sertifikaatin bonussuoritus on yhtä suuri kuin
bonustaso kerrottuna
soveltuvalla
kertoimella [ja
muunnettuna [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi].
b. Jos tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo [ja jos viitehinta ei arvostuspäivänä vastaa tai ylitä sille asetettua
kattomäärää (cap)], [Sertifikaatista maksettava käteissuoritus vastaa arvostuspäivän viitehintaa
kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi], mutta
käteissuoritus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin sille asetettu enimmäismäärä] [sijoittaja
saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä
osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin
kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa].]
[c. Jos tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo ja jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai suurempi kuin sille
asetettu kattomäärä (cap), sijoittaja saa käteissuorituksena sanotulle suoritukselle asetetun
enimmäismäärän.]
Käteissuoritukselle asetettu enimmäismäärä (ts. kustakin Sertifikaatista maksettava
maksimimäärä) on kattomäärä (cap) kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna
[tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]
[Kuvaus Discount Sertifikaateista[(, joihin liittyy [käteissuoritus)][kohde-etuuden
toimitus)]]
Discount Sertifikaattien alkuperäinen merkintä- tai myyntihinta on yleensä alhaisempi kuin
Sertifikaattien kohde-etuuksien hinta Sertifikaattien juoksuaikana, kerroin huomioiden.
Sijoittajat saavat erääntymispäivänä [joko kohde-etuuden tai] käteissuorituksen, jonka suuruus
riippuu Sertifikaatin kohde-etuuden arvonkehityksestä.
a. Jos arvostuspäivän viitehinta on sama tai korkeampi kuin sovellettava kattomäärä (cap),
sijoittaja saa Sertifikaattiin liittyvän suorituksen enimmäismääräisenä. Sertifikaatista
maksettavan käteissuorituksen enimmäismäärä on kattomäärä (cap) kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
b. Jos arvostuspäivän viitehinta on matalampi kuin sovellettava kattomäärä (cap), [sijoittaja
saa Sertifikaatista määrän, joka vastaa arvostuspäivän viitehintaa kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi] [sijoittaja saa käteissuorituksen
sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[,
selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien
määräosuuksia ei voida toimittaa].]
[Kuvaus Discount Plus [Pro] Sertifikaateista[(, joihin liittyy [käteissuoritus)][kohdeetuuden toimitus)]]
Discount Plus [Pro] Sertifikaattien alkuperäinen merkintä- tai myyntihinta on yleensä
alhaisempi kuin Sertifikaattien kohde-etuuksien hinta Sertifikaattien juoksuaikana, kerroin
huomioiden. Sijoittajat saavat erääntymispäivänä [joko kohde-etuuden tai] käteissuorituksen,
jonka suuruus riippuu Sertifikaatin kohde-etuuden arvonkehityksestä.
a. Jos arvostuspäivän viitehinta on sama tai korkeampi kuin sovellettava kattomäärä (cap),
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sijoittaja saa Sertifikaattiin liittyvän suorituksen enimmäismääräisenä. Sertifikaatista
maksettavan käteissuorituksen enimmäismäärä on kattomäärä (cap) kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
b. Jos tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo, jokaisen Sertifikaatin käteissuoritus maksetaan enimmäismääräisenä.
c. Jos tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo ja jos viitehinta arvostuspäivänä on sille asetettua kattomäärää (cap)
alhaisempi, [sijoittaja saa Sertifikaatista määrän, joka vastaa arvostuspäivän viitehintaa
kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi]
[sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohdeetuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä
osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa].]
[Kuvaus TwinWin Sertifikaateista (joihin liittyy käteissuoritus)
TwinWin Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä käteissuorituksen,
jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella
kerrotun toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuoritus 1 on yhtä suuri kuin (i)
arvostuspäivän viitehinnan ja toteutushinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä][ ja] [muunnettuna [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella kerrotun
toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 2 summaa. Lisäsuoritus 2 on yhtä suuri kuin (i)
toteutushinnan ja arvostuspäivän viitehinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella
[sekä
osallistumisastetta
kuvaavalla
tekijällä]
[ja
muunnettuna
[tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
käteissuoritus on yhtä suuri kuin arvostuspäivän viitehinta kerrottuna soveltuvalla kertoimella
[ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]]
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii)
lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuorituksen 1 määrä lasketaan jakamalla (i) arvostuspäivän
viitehinnan ja toteutushinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla
edellä mainittu osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen 2
summaa. Lisäsuorituksen 2 määrä lasketaan jakamalla (i) toteutushinnan ja arvostuspäivän
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viitehinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla edellä mainittu
osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
käteissuoritus on yhtä suuri kuin nimellisarvo kerrottuna arvostuspäivän viitehinnan sekä
toteutushinnan osamäärällä.]]
[Kuvaus TwinWin Sertifikaateista (joihin liittyy kohde-etuuden toimitus)
TwinWin Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä joko kohde-etuuden
tai käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella
kerrotun toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuoritus 1 on yhtä suuri kuin (i)
arvostuspäivän viitehinnan ja toteutushinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella kerrotun
toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 2 summaa. Lisäsuoritus 2 on yhtä suuri kuin (i)
toteutushinnan ja arvostuspäivän viitehinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohdeetuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä
osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa.]
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii)
lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuorituksen 1 määrä lasketaan jakamalla (i) arvostuspäivän
viitehinnan ja toteutushinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla
edellä mainittu osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen 2
summaa. Lisäsuorituksen 2 määrä lasketaan jakamalla (i) toteutushinnan ja arvostuspäivän
viitehinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla edellä mainittu
osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohdeetuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä
osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa.]]
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[Kuvaus Capped TwinWin Sertifikaateista (joihin liittyy käteissuoritus)
Capped TwinWin Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä
käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella
kerrotun toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuoritus 1 on yhtä suuri kuin (i)
arvostuspäivän viitehinnan ja toteutushinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella kerrotun
toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 2 summaa. Lisäsuoritus 2 on yhtä suuri kuin (i)
toteutushinnan ja arvostuspäivän viitehinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
käteissuoritus on yhtä suuri kuin arvostuspäivän viitehinta kerrottuna soveltuvalla kertoimella.
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa (a., b. ja c.) käteissuorituksen enimmäismäärä (ts.
Sertifikaattikohtainen maksimimäärä) on sille asetettu kattomäärä (cap) kerrottuna
soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii)
lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuorituksen 1 määrä lasketaan jakamalla (i) arvostuspäivän
viitehinnan ja toteutushinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla
edellä mainittu osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen 2
summaa. Lisäsuorituksen 2 määrä lasketaan jakamalla (i) toteutushinnan ja arvostuspäivän
viitehinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla edellä mainittu
osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
käteissuoritus on yhtä suuri kuin nimellisarvo kerrottuna arvostuspäivän viitehinnan sekä
toteutushinnan osamäärällä.
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa (a., b. ja c.) Sertifikaatista maksetaan käteisenä enintään on
suoritukselle asetettu enimmäismäärä.]]
[Kuvaus Capped TwinWin Sertifikaateista (joihin liittyy kohde-etuuden toimitus)
Capped TwinWin Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä joko
kohde-etuuden tai käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
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[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella
kerrotun toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuoritus 1 on yhtä suuri kuin (i)
arvostuspäivän viitehinnan ja toteutushinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) soveltuvalla kertoimella kerrotun
toteutushinnan ja (ii) lisäsuorituksen 2 summaa. Lisäsuoritus 2 on yhtä suuri kuin (i)
toteutushinnan ja arvostuspäivän viitehinnan erotus (ii) kerrottuna soveltuvalla kertoimella[
sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo
eikä ylitä sille asetettua kattomäärää (cap), sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan
kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa]
muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida
toimittaa].
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa (a., b. ja c.) käteissuorituksen enimmäismäärä (ts.
Sertifikaattikohtainen maksimimäärä) on sille asetettu kattomäärä (cap) kerrottuna
soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]
[jos Sertifikaateilla ei ole nimellisarvoa, lisää: a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi
kuin toteutushinta, sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii)
lisäsuorituksen 1 summaa. Lisäsuorituksen 1 määrä lasketaan jakamalla (i) arvostuspäivän
viitehinnan ja toteutushinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla
edellä mainittu osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta ja
tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka vastaa (i) nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen 2
summaa. Lisäsuorituksen 2 määrä lasketaan jakamalla (i) toteutushinnan ja arvostuspäivän
viitehinnan erotus (osoittaja) (ii) toteutushinnalla (nimittäjä) ja kertomalla edellä mainittu
osamäärä nimellisarvolla[ sekä osallistumisastetta kuvaavalla tekijällä].
c. Jos viitehinta arvostuspäivänä saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo,
sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohdeetuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä
osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa].
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa (a., b. ja c.) Sertifikaatista maksetaan käteisenä enintään on
suoritukselle asetettu enimmäismäärä.]]
[Kuvaus Outperformance Sertifikaateista[(, joihin liittyy [käteissuoritus)][kohdeetuuden toimitus)]]
Outperformance Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä joko kohdeetuuden tai käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.

13

a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi kuin toteutushinta, sijoittaja saa kustakin
Sertifikaatista käteissuorituksen, joka määritetään laskemalla yhteen toteutushinta sekä
arvostuspäivän viitehinnan ja toteutushinnan välinen osallistumisastetta kuvaavalla
kertoimella kerrottu erotus sekä kertomalla tulos edelleen soveltuvalla kertoimella[ ja
muuntamalla se [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta, [sijoittaja saa
Sertifikaatista määrän, joka vastaa arvostuspäivän viitehintaa kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi] [sijoittaja saa käteissuorituksen
sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[,
selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien
määräosuuksia ei voida toimittaa]].]
[Kuvaus Sprint
toimitus)]]

Sertifikaateista[(,

joihin

liittyy

[käteissuoritus)][kohde-etuuden

Sprint Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä joko kohde-etuuden tai
käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
a. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi kuin toteutushinta ja alhaisempi kuin sille
asetettu kattomäärä (cap), Sertifikaatista maksettava käteissuoritus määritetään laskemalla
yhteen toteutushinta sekä määrä, joka saadaan kertomalla keskenään (i) arvostuspäivän
viitehinnan ja toteutushinnan erotus sekä (ii) osallistumisastetta kuvaava tekijä, sekä
kertomalla kyseinen summa soveltuvalla kertoimella[ ja muuntamalla se [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi].
b. Jos viitehinta on arvostuspäivänä korkeampi kuin toteutushinta ja yhtä suuri tai korkeampi
kuin sille asetettu kattomäärä (cap), Sertifikaatista maksettava käteissuoritus määritetään
laskemalla yhteen toteutushinta sekä määrä, joka saadaan kertomalla keskenään (i)
kattomäärän (cap) ja toteutushinnan erotus sekä (ii) osallistumisastetta kuvaava tekijä, sekä
kertomalla kyseinen summa soveltuvalla kertoimella[ ja muuntamalla se [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi].
c. Jos viitehinta on sama tai matalampi kuin toteutushinta, [sijoittaja saa Sertifikaatista
määrän, joka vastaa arvostuspäivän viitehintaa kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja
muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi] [sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta
soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi
[tarvittaessa] muunnetun] käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei
voida toimittaa]].]
[Kuvaus Express Bonus Sertifikaateista
Edellyttäen, että ennenaikaiselle lunastustapahtumalle asetetut edellytykset eivät ole
täyttyneet, Express Bonus Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä
käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
Jos kohde-etuuden viitehinta on jonakin viimeistä arvostuspäivää edeltävänä arvostuspäivänä
yhtä suuri tai korkeampi kuin kyseiselle arvostuspäivälle vahvistettu lunastustapahtuman
aiheuttava taso (jäljempänä "ennenaikainen lunastustapahtuma"), sijoittaja saa Sertifikaatista
ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan suorituksen. Jos ennenaikainen lunastus tapahtuu,
Sertifikaatin juoksuaika päättyy ennenaikaisesti ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan
suorituksen maksamiseen.
Jos ennenaikaisen lunastuksen aiheuttavaa tapahtumaa ei ilmene, Sertifikaatista maksettavan
käteissuorituksen määrä
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a. on, mikäli viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai korkeampi kuin erityinen
lunastustapahtuman aiheuttava taso, yhtä suuri kuin (i) nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen[ 1]
summa
b. on, mikäli viitehinta on arvostuspäivänä alhaisempi kuin erityinen lunastustapahtuman
aiheuttava taso ja tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin
sovellettava raja-arvo, yhtä suuri kuin [summa (i) tekijöistä] nimellisarvo [ja (ii) lisäsuoritus 2,
joka voi myös olla nolla].
c. on, mikäli viitehinta on arvostuspäivänä alhaisempi kuin lunastustapahtuman aiheuttava
taso ja tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin
sovellettava raja-arvo, yhtä suuri kuin nimellisarvo kerrottuna arvostuspäivän viitehinnan ja
toteutushinnan osamäärällä.
[Kuvaus Reverse [Cap] Bonus [Pro] Sertifikaateista
Reverse [Cap] Bonus [Pro] Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä
käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä, jolloin sijoittajat
osallistuvat käänteisesti kohde-etuuden kehitykseen.
a. Jos tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai korkeampi kuin
sovellettava raja-arvo, Sertifikaatista maksettavan käteissuorituksen määrä lasketaan
kertomalla toteutushinta kahdella (2), vähentämällä tuloksesta arvostuspäivän viitehinta ja
kertomalla edellä mainittu erotus soveltuvalla kertoimella [sekä muuntamalla se [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi]. Käteissuorituksen määrä on kuitenkin aina vähintään bonusmäärä (bonus
amount)[ sekä enintään sille asetettu enimmäismäärä]. Sertifikaatista maksettava bonusmäärä
lasketaan kertomalla toteutushinta kahdella (2), vähentämällä siitä bonustaso sekä kertomalla
tulos soveltuvalla kertoimella [sekä muuntamalla se [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
b. Jos tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai korkeampi kuin
sovellettava raja-arvo, Sertifikaatista maksettavan käteissuorituksen määrä lasketaan
kertomalla toteutushinta kahdella (2), vähentämällä siitä arvostuspäivän viitehinta ja
kertomalla tulos soveltuvalla kertoimella [sekä muuntamalla se selvitysvaluutaksi].
Käteissuorituksen määrä on kuitenkin aina enintään sille asetettu enimmäismäärä
[muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi] sekä vähintään nolla.
[Reverse Bonus Sertifikaateista maksettavan käteissuorituksen määrä on enintään kaksi kertaa
toteutushinta soveltuvalla kertoimella kerrottuna.]
[Käteissuorituksen enimmäismäärä (ts. määrä, joka Sertifikaatista maksimissaan maksetaan)
lasketaan kertomalla toteutushinta kahdella (2), vähentämällä tuloksesta kattomäärä (cap) ja
kertomalla edellä mainittu erotus soveltuvalla kertoimella [sekä muuntamalla [tarvittaessa] se
selvitysvaluutaksi].]]
[Kuvaus Tracker Sertifikaateista
Tracker Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä käteissuorituksen,
jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
Käteissuorituksen määrä on viitehinta arvostuspäivänä kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja
muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]
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[Kuvaus Open End Tracker Sertifikaateista
Open End Tracker Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat käteissuorituksen, joka
maksetaan tavallisesti [viiden][●] pankkipäivän kuluessa asianomaisesta lunastuspäivästä tai
purkupäivästä ja jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
Käteissuorituksen määrä on viitehinta arvostuspäivänä kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja
muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].]
[Kuvaus [Capped] Multi Bonus [Pro] Sertifikaateista
[Capped] Multi Bonus [Pro] Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä
käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
a. Jos vähintään yhden sijoituskoriin (basket) kuuluvan osatekijän tarkasteluhinta ei
[milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai]
[tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin koriin sovellettava raja-arvo,
Sertifikaatista maksettavan käteissuorituksen määrä on nimellisarvo kerrottuna (i) korin
asianomaisen osatekijän lähtöhinnan ja (ii) samalla osatekijällä arvostuspäivänä olevan
viitehinnan osamäärällä. Käteissuoritus on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin
bonusmäärä (bonus amount)[ ja enintään yhtä suuri kuin sille asetettu enimmäismäärä].
Sertifikaatista maksettava bonusmäärä on sama kuin edellä tarkoitettu bonusmäärä.
b. Jos sijoituskoriin (basket) kuuluvan osatekijän tarkasteluhinta [milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien
aikana]
[tai]
[tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin koriin sovellettava raja-arvo,
Sertifikaatista maksettavan käteissuorituksen määrä on nimellisarvo kerrottuna (i) korin
asianomaisen osatekijän lähtöhinnan ja (ii) samalla osatekijällä arvostuspäivänä olevan
viitehinnan osamäärällä. [Käteissuoritus on kuitenkin aina enintään yhtä suuri kuin sille
asetettu enimmäismäärä].
[Käteissuorituksena maksetaan enintään sille asetettu enimmäismäärä.]
Koriin kuuluvista osatekijöistä ratkaiseva on se, jonka arvo nousee Sertifikaatin juoksuaikana
[eniten] [tai] [vähiten].]
[Kuvaus Multi Express Sertifikaateista
Edellyttäen, että ennenaikaiselle lunastukselle asetetut edellytykset eivät ole täyttyneet, Multi
Express Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä käteissuorituksen,
jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä.
Jos sijoituskorin (basket) kaikkien osatekijöiden viitehinta on jonakin viimeistä
arvostuspäivää edeltävänä arvostuspäivänä yhtä suuri tai korkeampi kuin kyseiselle
arvostuspäivälle ja osatekijöille vahvistettu lunastustapahtuman aiheuttava taso (jäljempänä
"ennenaikainen lunastustapahtuma"), sijoittaja saa Sertifikaatista ennenaikaiseen lunastukseen
perustuvan suorituksen. Jos ennenaikainen lunastus tapahtuu, Sertifikaatin juoksuaika päättyy
ennenaikaisesti ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan suorituksen maksamiseen.
Jos ennenaikaisen lunastuksen aiheuttavaa tapahtumaa ei ilmene, Sertifikaatista maksettavan
käteissuorituksen määrä
a. on, mikäli sijoituskorin (basket) osatekijöiden viitehinta on arvostuspäivänä yhtä suuri tai
korkeampi kuin erityinen lunastustapahtuman aiheuttava taso, yhtä suuri kuin (i)
nimellisarvon ja (ii) lisäsuorituksen[ 1] summa.
b. on, mikäli yhdenkään sijoituskoriin (basket) kuuluvan osatekijän viitehinta on
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arvostuspäivänä alhaisempi kuin erityinen lunastustapahtuman aiheuttava taso ja jos
osatekijän tarkasteluhinta ei [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] ole yhtä suuri tai alhaisempi kuin
osatekijään sovellettava raja-arvo, käteissuoritus on yhtä suuri kuin [summa (i) tekijöistä]
nimellisarvo [ja (ii) lisäsuoritus 2, joka voi myös olla nolla].
c. on, mikäli ainakin yhden sijoituskoriin (basket) kuuluvan viitehinta on arvostuspäivänä
alhaisempi kuin koriin kuuluvalle kohdistettu lunastustapahtuman aiheuttava taso ja
yhdenkään
osatekijän
tarkasteluhinta
[milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai
alhaisempi kuin sovellettava raja-arvo, käteissuoritus on yhtä suuri kuin nimellisarvo
kerrottuna osatekijällä arvostuspäivänä olleen viitehinnan ja toteutushinnan osamäärällä.
Koriin kuuluvista osatekijöistä ratkaiseva on se, jonka kehitys Sertifikaatin juoksuaikana on
[suurin] [tai] [alhaisin].
[Kuvaus [Factor] [Leverage & Short][täydennä sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatit
[Factor] [Leverage & Short] [täydennä sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaateissa
sijoittajat saavat yleensä [viiden] [●] arkipäivän sisällä vastaavasta lunastuspäivästä tai
purkupäivästä käteissumman, jonka suuruus riippuu kohde-etuuden hinnan kehityksestä.
Käteissuorituksen määrä on viitehinta arvostuspäivänä kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja
muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi]. [Liikkeeseenlaskija voi veloittaa
[hallinnointipalkkion] [ja][/][tai] [[erotus] komissiota] [Sertifikaatin juoksuaikana] [tai]
[Arvopaperinhaltijan suorittaman toteutuksen yhteydessä] [tai] [Liikkeeseenlaskijan
suorittaman purkamisen yhteydessä] [säätämällä kerrointa [päivittäin][,] [kuukausittain] [tai]
[vuosittain]].]
[Factor] [Leverage & Short] [täydennä sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaatit liittyvät
yksinomaan indekseihin, jotka voivat koostua useammista indeksin osatekijöistä, kuten esim.
osakkeista, mutta jotka voivat myös toistaa yksittäisiä indeksin osatekijöitä, kuten esim.
yksittäisten futuurien hintoja, yksittäisten osakkeiden hintoja tai yksittäisten hyödykkeiden
hintoja. Toisin kuin muissa Open End Sertifikaateissa, näihin indekseihin kohdistuu
vipuvaikutus.]
[Kuvaus [Minimum Amount][MinMax][täydennä sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaateista[, joihin liittyy [käteissuoritus][kohde-etuuden toimitus]]
[Minimum Amount][MinMax][täydennä sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaattien
alkuperäinen merkintä- tai myyntihinta on yleensä korkeampi kuin Sertifikaattien kohdeetuuksien hinta Sertifikaattien juoksuaikana, kerroin huomioiden. Sijoittajat saavat
erääntymispäivänä [joko kohde-etuuden tai] käteissuorituksen, jonka suuruus riippuu kohdeetuuden arvonkehityksestä.
a. Jos arvostuspäivän viitehinta on sama tai korkeampi kuin sovellettava kattomäärä (cap),
sijoittaja saa Sertifikaattiin liittyvän suorituksen enimmäismääräisenä. Sertifikaatista
maksettavan käteissuorituksen enimmäismäärä on kattomäärä (cap) kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
b. Jos arvostuspäivälle vahvistettu viitehinta on matalampi kuin sovellettava kattomäärä (cap),
mutta suurempi kuin vähimmäismäärä[ sijoittaja saa Sertifikaatista määrän, joka vastaa
arvostuspäivän viitehintaa kerrottuna soveltuvalla kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa]
selvitysvaluutaksi][ sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman
määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen[, selvitysvaluutaksi [tarvittaessa] muunnetun]
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käteissuorituksen siltä osin kuin kohde-etuuksien määräosuuksia ei voida toimittaa]].
c. Jos arvostuspäivän viitehinta on sama tai matalampi kuin sovellettava vähimmäismäärä,
sijoittaja saa Sertifikaattiin liittyvän suorituksen vähimmäismääräisenä. Sertifikaatista
maksettavan käteissuorituksen vähimmäismäärä on vähimmäismäärä kerrottuna soveltuvalla
kertoimella [ja muunnettuna [tarvittaessa] selvitysvaluutaksi].
C.16

Johdannaisarvopa
pereiden
päättymispäivä tai
erääntymispäivä –
toteutuspäivä tai
viimeinen
arvostuspäivä.

[Erääntymispäivä: [●]]
[Toteutuspäivät: [●]]
[Toteutuspäivä: [●]]
[Arvostuspäivät: [●]]
[Arvostuspäivä: [●]]
[Erääntymispäivä [ja toteutuspäivät] [ja toteutuspäivä] [ja arvostuspäivät] [ja arvostuspäivä]
täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa.]

C.17

Kuvaus
johdannaisarvopapereiden
selvitysmenettelystä.

Liikkeeseenlaskija huolehtii siitä, että käteissuoritus maksetaan [tai, soveltuvin osin,
soveltuvan kertoimen ilmentämä määrä kohde-etuuksia toimitetaan ja, jos kohde-etuuksia ei
voida toimittaa määräosin, osittainen käteissuoritus maksetaan] Arvopaperinhaltijan tilille [tai
arvopaperitilille] säilytysasiamiehen kautta.

C.18

Kuvaus
siitä,
miten
johdannaisarvopap
ereista
saadaan
tuottoa.

Liikkeeseenlaskija huolehtii siitä, että käteissuoritus maksetaan [tai, soveltuvin osin,
soveltuvan kertoimen ilmentämä määrä kohde-etuuksia toimitetaan ja, jos kohde-etuuksia ei
voida toimittaa määräosin, osittainen käteissuoritus maksetaan] viimeistään [[viidentenä][●]
arvostuspäivää seuraavana pankkipäivänä [tai valuutanmuuntopäivänä riippuen siitä, kumpi
päivistä on myöhäisempi]] [erääntymispäivänä].

C.19

Kohde-etuuden
toteutushinta tai
lopullinen
arvostushinta.

[Viitehinta: [●]]

Kuvaus
kohdeetuuden tyypistä ja
siitä, mistä kohdeetuutta koskevia
tietoja voi saada.

[Kohde-etuuden tyyppi: [osake]
[osaketta
edustava
arvopaperi]
[osakeindeksi]
[valuuttakurssi] [hyödyke] [rahastot] [pörssinoteeratut rahastot] [futuurisopimus]

C.20

Säilytysasiamies on antanut Liikkeeseenlaskijalle sitoumuksen siirtää varat vastaavasti
edelleen.

[Viitehinta täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa.]

[WKN (Saksalainen arvopapereiden tunnistenumero) kohde-etuudelle: ●]
[Kohde-etuuden ISIN: ●]
[lisää kohde-etuudelle toinen tunniste: ●]
[Yhtiö: ●]
[Kohde-etuus: ●]
[Asianomainen pörssi: ●]
[Asianomainen] viitemarkkina: ●]
[Asianomainen indeksin ylläpitäjä: ●]
[Viiteasiamies: ●]
Tietoja kohde-etuudesta on saatavana:
[Reuters-sivu: ●]
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[Internet-sivu: ●]
[lisää muu paikka, josta kohde-etuutta koskevia tietoja on saatavilla: ●]]
[Kohde-etuuden tyyppi [WKN (Saksalainen arvopapereiden tunnistenumero)] [ja] [ISIN]
[lisää kohde-etuuden muu tunniste: ●], [yhtiö][kohde-etuus] ja [asianomainen pörssi]
[[asianomainen] viitemarkkina] [asianomainen indeksin ylläpitäjä] [viiteasiamies]
täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa. Kohde-etuuden tiedot ovat saatavilla [Reuterssivulla] [verkkosivu][lisää muu paikka, josta kohde-etuutta koskevia tietoja on saatavilla: ●]
kuten täsmennetään Tiivistelmän liitetaulukossa.]
Jakso D – Riskit
D.2

Keskeiset tiedot
tärkeimmistä
liikkeeseenlaski
jalle ominaisista
riskeistä

Luottoriskit
Liikkeeseenlaskija on alttiina riskille, että kolmannet osapuolet, jotka ovat velkaa
Liikkeeseenlaskijalle rahaa, arvopapereita tai muuta omaisuutta, eivät vastaa
velvollisuuksistaan. Näihin osapuoliin sisältyvät Liikkeeseenlaskijan asiakkaat.
kaupankäynnin vastapuolet, selvitysasiamiehet, vaihdot, selvitysyhteisöt ja muut
rahoituslaitokset. Nämä osapuolet saattavat laiminlyödä velvoitteensa suhteessa
Liikkeeseenlaskijaan johtuen likviditeetin puutteesta, vikaantumisesta, konkurssista tai muista
syistä.
Markkinahintariskit
Markkinariski on tappioriski, joka aiheutuu markkinahintojen muutoksista, erityisesti
seurauksena muutoksista valuuttakursseissa, koroissa, osakkeiden ja hyödykkeiden hinnoissa
sekä tavaroiden ja johdannaisten hintavaihteluista. Markkinariskit aiheutuvat lähinnä
haitallisesta ja odottamattomasta muutoksesta taloudellisessa ympäristössä, kilpailuasemassa,
koroissa, osake- ja valuuttakursseissa sekä hyödykkeiden hinnoissa. Muutokset
markkinahinnassa voivat johtua jopa markkinoiden katoamisesta, jolloin tuotteelle ei voida
enää määrittää markkinahintaa.
Likviditeettiriskit
Likviditeetti on rahalaitoksen kyky rahoittaa varojen nousua ja hoitaa velvoitteita.
Likviditeettiriski on riski, ettei yritys kykene tehokkaasti vastaamaan sekä odotettuja että
odottamattomia nykyisiä ja tulevia kassavirtatarpeita ja tarvittavia vakuuksia.
Jos liikkeeseenlaskija kärsii likviditeetin kutistumisesta, Liikkeeseenlaskija ei välttämättä
kykene vastaamaan liikkeeseen laskettujen arvopaperien muodostamista velvoitteistaan
ajoissa tai lainkaan.
Riski arvopapereiden selvitystoiminnan häiriöistä tai pörssikaupan häiriintymisestä
Riippumatta siitä ostaako tai myykö sijoittaja arvopapereita, käyttää arvopapereihin liittyviä
oikeuksiaan tai saa Liikkeeseenlaskijalta lunastussumman maksun, Liikkeeseenlaskijan voi
toteuttaa kaikki nämä tapahtumat vain kolmansien osapuolten tuella, joita ovat esimerkiksi
selvityspankit, pörssit, tallettaja-agentti, sijoittajan tallettajapankki tai erilaiset
rahoitustapahtumien käsittelyyn osallistuvat laitokset. Jos tällaisten osapuolten kyky tarjota
palvelujaan jostain syystä heikkenee, silloin Liikkeeseenlaskija ei kykene kyseisen häiriön
aikana hyväksymään optio-oikeuden tai sertifikaattien toteutusoikeuden toteutusta eikä
suorittaa mitään arvopaperikauppaa tai maksuja niiden lopullisena erääntymispäivänä.
Pankkitoiminnan erottamisesta aiheutuva Liikkeeseenlaskijan riski
27. huhtikuuta 2018 ("Tilinpäätöspäivä") Liikkeeseenlaskijan pankkitoiminta (ennen kaikkea
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rahasto- ja kaupankäyntiratkaisujen (TTS), yritysluotto-, rahastotoimintojen & omien
liikkeeseenlaskujen sekä liikkeeseenlaskijapalvelujen liiketoimintayksiköt, jatkossa
yhtenäisellä nimityksellä "Pankkitoiminta"), jota Liikkeeseenlaskija oli tähän asti hoitanut,
siirrettiin Citibank Europe plc:lle. Nämä toimet eivät ole vaikuttaneet Liikkeeseenlaskijan
warrantti- ja sertifikaattiliiketoimintoihin. Pankkitoiminta siirrettiin yhtiöistämällä ja luomalla
(Ausgliederung zur Neugründung) Saksan yhtiömuodon muuttamista koskevan lain
(Umwandlungsgesetz: "UmwG") § 123 (3) kohdan 2 mukaisesti uutena luodulle Saksalaiselle
kommandiittiyhtiölle (Kommanditgesellschaft) ("Toiminnonhoitoyhtiö"), jonka äänetön
yhtiömies (Kommanditist) oli Liikkeeseenlaskija ja jonka vastuunalainen yhtiömies
(Komplementär: henkilökohtaisesti vastaava yhtiömies) oli Citibank Europe plc. Kun
toimintojen yhtiöistäminen tapahtui rekisteröimällä se kaupparekisteriin, Liikkeeseenlaskija
myi ja siirsi kommandiittiyhtiöosuutensa Toiminnonhoitoyhtiöstä vastuunalaiselle
yhtiömiehelle. Siksi kaikki Toiminnonhoitoyhtiön henkilöstöyhtiön omaisuus (mukaan lukien
kaikki siihen liittyvät velat) (erityisesti aikaisemman pankkitoiminnan omaisuus) siirrettiin,
automaattisesti ja lainsäädännön nojalla, Citibank Europe plc:lle yleisseuraantona
("Akresenssi").
Liikkeeseenlaskijan velkojien suojaa osana toiminnon yhtiöistämistä siirrettyjen velkojen sekä
Liikkeeseenlaskijalle jäävien velkojen suhteen säädetään Saksan yhtiömuodon muuttamista
käsittelevän lain (UmwG) § 125:ssä yhdessä UmwG:n §§ 22, 133 kanssa. Näiden määräysten
mukaisesti Liikkeeseenlaskija ja Toiminnonhoitoyhtiö ovat, kolmansien osapuolten suhteen,
solidaarisesti vastuussa velkojille mahdollisista saatavista, jotka ovat syntyneet ennen
tilinpäätöspäivää ("aiemmat saatavat"). Liikkeeseenlaskija on, periaatteessa, solidaarisesti
vastuussa viiden vuoden ajan. Saksan työeläkelain (Betriebsrentengesetz) alaisia eläkesaatavia
koskeva
aika
on
kymmenen
vuotta.
Keskenään
Liikkeeseenlaskijalla
ja
Toiminnonhoitoyhtiöllä on korvausvaatimuksia toisilleen, jos niiden katsotaan olevan
vastuussa. Vastaavista lakisääteisistä määräyksistä poiketen Liikkeeseenlaskija ja
Toiminnonhoitoyhtiö sopivat, että (i) Toiminnonhoitoyhtiö vastaa pankkitoimintaan liittyvistä
aiemmista saatavista ja (ii) Liikkeeseenlaskija vastaa ainoastaan Liikkeeseenlaskijalle jäävistä
toimialoista. Vastaavasti niillä tulee olemaan yhteisiä sopimusvelvoitteita korvattavaksi.
Akresenssipäiväyksestä lähtien mahdolliset korvattavat sopimusvelvoitteet ovat Citibank
Europe plc:hen kohdistuvia vaatimuksia, tämän toimiessa Toiminnonhoitoyhtiön
oikeudellisessa asemassa.
Jos velkoja katsoo Liikkeeseenlaskijan olevan vastuussa, Liikkeeseenlaskija altistetaan näin
riskille, ettei Citibank Europe plc täytä tai voi täyttää korvausvelvollisuuttaan
maksuvalmiusongelmien, operatiivisten virheiden, konkurssin tai muiden syiden vuoksi.
Tässä tapauksessa Liikkeeseenlaskija on riippumattomasti vastuussa velkojille vastaavista
entisistä veloista Liikkeeseenlaskijalle jäävällä omaisuudella.
Lisäksi, jopa sen jälkeen, kun Liikkeeseenlaskija on lopettanut toiminnan
Toiminnonhallintayhtiön äänettömänä yhtiömiehenä, Liikkeeseenlaskija on edelleen, viiden
vuoden ajan, vastuussa mahdollisista Toiminnonhallintayhtiön veloista, jotka on luotu ennen
äänettömänä yhtiömiehenä toiminnan lakkauttamispäiväystä. Tässä tapauksessa
Liikkeeseenlaskijan vastuu rajoittuu kuitenkin kaupparekisteriin rekisteröityyn maksuosuuden
(Haftsumme) määrään (1 000 euroa).
Jos Liikkeeseenlaskijan katsotaan olevan vastuussa vanhoista veloista ja jos Citibank Europe
plc ei täytä korvausvelvollisuuttaan maksuvalmiusongelmien, operatiivisten virheiden,
konkurssin tai muiden syiden vuoksi tai ei voi täyttää niitä, tämä saattaa oleellisesti heikentää
Liikkeeseenlaskijan taloudellista tilannetta.
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Riskit, jotka johtuvat Pankkien uudelleenjärjestelydirektiivistä ja Saksan pankkeja
koskevasta uudelleenjärjestelylaista
EU:n toimielimet ovat toteuttaneet Euroopan tasolla EU-direktiivin, joka määrittelee puitteet
luottolaitosten uudelleenjärjestelymenettelylle (nk. Bank Recovery and Resolution Directive,
"BRRD"), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. heinäkuuta 2014 päivätyn säädöksen
(EU) nro 806/2014 (Single Resolution Mechanism – "SRM"), joka tuli merkittäviltä osiltaan
voimaan 1. tammikuuta 2016 ja luo yhtenäisen likvidaatiomenettelyn euroalueelle. BRRD on
pantu täytäntöön Saksan liittotasavallassa uudelleenjärjestelylailla (Sanierungs- und
Abwicklungsgesetzt – "SAG"). SAG tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 ja siinä myönnetään
Saksan finanssivalvontaviranomaiselle (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen – "BaFin")
ja muille toimivaltaisille viranomaisille merkittävät oikeudet interventioon luottolaitosten,
myös Liikkeeseenlaskijan, kriisitilanteessa.
SAG
antaa
kansallisille
kriisinratkaisuviranomaisille
toimivallan
käyttää
järjestelytoimenpiteitä. BaFin on toiminut kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena Saksassa
1. tammikuuta 2018 lähtien. Se on ottanut tämän tehtävän aikaisemmin vastuulliselta
rahoitusmarkkinoiden vakautusviranomaiselta (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung –
"FMSA").
BaFin:lla on tietyin edellytyksin ja poikkeuksin valtuudet poistaa pysyvästi rahoituslaitosten
velat, mukaan luettuina Liikkeeseenlaskijan ("Bail-in") Warranteista ja Sertifikaateista
johtuvat velat, tai muuntaa ne oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. BaFin:in SAG:n
nojalla tekemien ratkaisujen seurauksena Warranttien ja Sertifikaattien velallinen (siis
Liikkeeseenlaskija) voi saada toisen riskiprofiilin kuin alkujaan tai alkuperäinen velallinen
voidaan korvata toisella velallisella (jolla voi osaltaan olla oleellisesti erilainen riskiprofiili tai
vakavaraisuus kuin Liikkeeseenlaskijalla). Myös tietyt oikeudet, kuten lunastusoikeudet,
voivat olla rajoitettuja tai lunastusta saatetaan lykätä. Tällaiset sääntelytoimenpiteet voivat
vaikuttaa merkittävästi Warranttien ja Sertifikaattien markkina-arvoon sekä niiden
volatiliteettiin, ja ne voisivat lisätä merkittävästi sijoittajan sijoituspäätöksen
riskiominaisuuksia. Sijoittajat, jotka sijoittavat Warrantteihin ja Sertifikaatteihin, saattavat
menettää koko yhtiöön sijoittamansa pääoman tai osan siitä maksukyvyttömyystilanteessa
(mahdollinen kokonaistappio).
Riskit, jotka johtuvat Yhdysvaltojen liittovaltion talletusvakuutuslaista (Federal Deposit
Insurance Act) ja Dodd-Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalaista
Vuoden 2017 syksyllä Yhdysvaltojen keskuspankin valtuusto (Board of Governors of the
Federal Reserve System), liittovaltion talletusvakuutusyhtiö (Federal Deposit Insurance
Corporation) ja valuutantarkastustoimisto (Office of the Comptroller of the Currency) laativat
säännöt ("QFC Stay Rules"), jotka on suunniteltu parantamaan Yhdysvaltojen globaalisti
koko
järjestelmän
kannalta
tärkeiden
pankkiorganisaatioiden
("G-SIBit")
purkamismahdollisuutta ja kestokykyä sekä vieraiden G-SIBien toimintaa Yhdysvalloissa
vähentämällä pätevien rahoitussopimusten ("Qualified financial contracts, QFCt")
epävakautta aiheuttavien päättämisten (closeouts) riskiä purkamistoimenpiteiden yhteydessä.
Citigroup Inc. ja sen tytäryhtiöt, Liikkeeseenlaskija mukaan luettuna, ovat QFC Stay Rules sääntöjen alaisia "piiriin kuuluvia yhteisöjä". Sertifikaatit voidaan hyväksyä QFCsopimuksiksi.
QFC Stay Rules -säännöt pyrkivät eliminoimaan esteet G-SIB:n kriisin ratkaisemiseksi sekä
skenaariossa, jossa ratkaisumenettelyt pohjautuvat Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten
Yhdysvaltojen liittovaltion talletusvakuutuslain (Federal Deposit Insurance Act) alaisena tai
selvitystilaviranomaisten (Orderly Liquidation Authority) Dodd-Frank-lain II-osaston
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("OLA") perusteella tekemiin päätöksiin (yhdessä "Yhdysvaltojen erityiset
kriisinratkaisutoimet", U.S. Special Resolution Regime), sekä skenaariossa, jossa G-SIB:n
kriisinratkaisussa noudatetaan tavanomaisia maksukyvyttömyysmenetelmiä. Reagoidakseen
tähän QFC Stay Rules -säännöt vaativat piiriin kuuluvilta yhteisöiltä varmistusta siitä, että
niiden QFC Stay Rules -sääntöjen alaiset QFCt (i) sisältävät nimenomaisen sopimuksellisen
hyväksynnän Yhdysvaltojen erityisten kriisinratkaisutoimien lakisääteisille stay-and-transfersäännöksille ja (ii) eivät sisällä piiriin kuuluvaa yhteisöä vastaan mitään sellaisia ristikkäisiä
maksukyvyttömyysoikeuksia (cross-default rights), jotka pohjautuvat siihen, että jokin
osakkuusyksiköistä joutuu jonkinlaisten maksukyvyttömyysmenettelyjen tai jonkin piiriin
kuuluvan yhteisön osakkuusyksikön antaman erillisen takauksen (takuut mukaan lukien)
siirtorajoitusten kohteeksi osakkuusyksikön joutuessa maksukyvyttömyysmenettelyyn.
Yhdysvaltojen erityisten kriisinratkaisutoimien hyväksyntä
Vastatakseen näihin vaatimuksiin Sertifikaateissa on nimenomainen sopimuksellinen
hyväksyntä sille, että jos Liikkeeseenlaskija joutuu Yhdysvaltojen erityisten
kriisinratkaisutoimien alaisten menettelyjen kohteeksi, Sertifikaattien siirto on voimassa
samassa laajuudessa kuin se olisi voimassa tällaisten Yhdysvaltojen erityisten
kriisinratkaisutoimien alaisena. Lisäksi Sertifikaateissa on nimenomainen sopimuksellinen
hyväksyntä sille, että mikäli Liikkeeseenlaskija tai jokin sen osakkuusyksiköistä joutuu
Yhdysvaltojen erityisten kriisinratkaisutoimien alaisten menettelyjen kohteeksi,
Liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien, Sertifikaatteja koskevien oletusoikeuksien käyttö on
sallittu ainoastaan siinä laajuudessa, kuin niitä voitaisiin käyttää tällaisten Yhdysvaltojen
erityisten kriisinratkaisutoimien alaisena. Tässä tarkoituksessa "oletusoikeudet" sisältävät
oikeuden päättää QFC:n voimassaolo, realisoida QFC tai vaatia QFC:n maksuvelvoitteiden
aikaistamista tai vaatia maksua tai sen alaista toimitusta, ja siksi niihin voi myös sisältyä
Arvopaperihaltijan oikeus Sertifikaatin toteuttamiseen koska tahansa (Open End
Sertifikaateilla).
Nykyisen lain mukaan Liikkeeseenlaskijalla, ei-yhdysvaltalaisena yksikkönä, ei ole oikeutta
Yhdysvaltojen erityisten kriisinratkaisutoimien alaisiin menettelyihin.
Liiketapahtumien välittäminen Konsernin (Group) muiden yhtiöiden lukuun sekä
töiden jakautuminen Citigroupin sisällä
Huomattava enemmistö Liikkeeseenlaskijan välityspalkkiotuotoista on siirtohintasopimuksista
saatua tuloa, jonka Liikkeeseenlaskija saa välittämällä liiketapahtumia Liikkeeseenlaskijan
asiakkaiden ja erilaisten Citigroup-yritysten välillä. Liikkeeseenlaskija saa korvauksen
globaalin korvausmallin (Global Revenue Allocation, "GRA") mukaisesti, jossa tarjotaan
ensisijassa tulojen jakoa. Tämä koskee kaikkia päätoimialoja. Liikkeeseenlaskija toimii
läheisessä yhteistyössä kaikilla alueilla, erityisesti Citigroup Global Markets Limitedin,
Lontoo, Citibank Europe plc:n, Dublin, sekä Citibank, N.A.:n, Lontoo, kanssa.
Jos Citigroupissa päätetään jakaa kyseiset vastuualueet uudelleen toisten Konserniyhtiöiden
kesken, Liikkeeseenlaskija saattaisi menettää merkittävän tulonlähteen.
Liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemien johdannaissopimusten myyntiriskit
Jos Liikkeeseenlaskijan vastapuoli menettää maksukykynsä, ja tällainen vastapuoli sattuu
olemaan myös yksi Liikkeeseenlaskijan tärkeistä myyntikumppaneista, joka selvittää
asiakkaan useita transaktioita päivittäin, silloin on olemassa riski, että Liikkeeseenlaskijan
suojaustoimia, jotka toteutettiin ennen kyseisen kaupan toteuttamista sellaisen riskiposition
sulkemiseksi, joka on seurausta sen omiin arvopapereihin liittyvissä aiemmista transaktioista
kyseisen osapuolen kanssa, ei voida sulkea tai ne täytyy sulkea ja purkaa, koska vastapuoli on
menettänyt maksukykynsä.
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Liikkeeseenlaskijan muiden vastapuolten maksukyvyttömyys, joiden kanssa on suoritettu
suuri määrä suojaustoimenpiteitä, voi myös heikentää Liikkeeseenlaskijan likviditeettiä, jos
alkuperäisten sopimusten korvaaminen aiheuttaa uusia tai korkeampia kustannuksia.
Eläkerahastoriski
Eläkerahastoriskit ovat riskejä, joissa Liikkeeseenlaskijan vastuulla olevan yhden
eläkerahaston taloudellinen tappio on huomattava osa taloudellista tappiota. Jos
Liikkeeseenlaskijan on suoritettava jälkikäteisiä maksuja, tämä saattaa vaikuttaa
Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti.
Operatiiviset riskit


Ulkoistamisen riski
Liikkeeseenlaskija on siirtänyt lukuisia liiketoimintojen sekä niihin liittyvien
riskienasianmukaisen hallinnan ja valvonnan kannalta merkittäviä toimintoja toisille
yhtiöille Citigroupin sisällä ja sen ulkopuolella. Jos yhtiöt, joille tällaisia toimintoja on
siirretty, eivät noudata sopimusvelvoitteitaan annetussa ajassa tai ollenkaan, sillä saattaa
olla haitallinen vaikutus myös Liikkeeseenlaskijan kykyyn suoriutua liikkeeseen
laskettuihin arvopapereihin liittyvistä omista velvoitteistaan ajoissa.



Selvitysriski
On olemassa riski, että liiketapahtuma prosessoidaan väärin tai että liiketapahtuma
toteutetaan tavalla, joka poikkeaa Liikkeeseenlaskijan johdon tarkoituksesta ja
odotuksista.



Informaatioriski
On olemassa riski, että Liikkeeseenlaskijan toimipaikassa tai sen ulkopuolella luotua,
vastaanotettua, siirrettyä tai säilytettyä informaatiota ei enää voida käyttää. Lisäksi
tällainen tieto voi olla huonolaatuista tai sitä on käytetty väärin taikka se on hankittu
sopimattomalla tavalla. Informaatioriski sisältää myös riskejä, jotka liittyvät tiedon
käsittelyssä käytettyihin järjestelmiin.



Henkilöstöriski
Liikkeeseenlaskijalla on suuri tarve päteville ja erityiskoulutetuille työntekijöille ja
johtajille. Henkilöstöriski sisältää riskin henkilöstön vaihtumisesta sekä siitä, että
Liikkeeseenlaskija ei pysty pitämään palveluksessaan riittävää määrää pätevää
henkilökuntaa. Henkilöstöriskiin kuuluu lisäksi riski siitä, että Liikkeeseenlaskijan
työntekijät saattavat tietoisesti tai huolimattomuudesta rikkoa voimassaolevia säännöksiä
tai yhtiön eettisiä standardeja.



Väärinkäytösriskit
On olemassa väärinkäytösriskejä, eli sekä sisäisiin että ulkoisiin väärinkäytöksiin
liittyviä riskejä. Tällaisia väärinkäytöksiä ovat muiden muassa lahjonta, sisäpiiritiedon
väärinkäyttö sekä tietovarkaudet.



Maineriski
On olemassa maineriski asiakassuhteiden kärsiessä, jos Liikkeeseenlaskijan palvelut ovat
huonoja tai liiketapahtumat toteutetaan virheellisesti. On myös olemassa riski joutua
liikesuhteeseen sellaisten vastapuolten kanssa, jotka eivät noudata Liikkeeseenlaskijan
standardeja tai liiketoimintaetiikkaa.
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Yllä olevan kaltaisilla riskeillä voi olla negatiivinen vaikutus asiakassuhteeseen tai suhteeseen
paikallisten valvontaviranomaisten kanssa.
Veroriskit
Liikkeeseenlaskijalle toimitetut verotuspäätökset ovat yleensä ennakoivia ja niitä voidaan
myöhemmin arvioida uudelleen Saksan veroviranomaisten suorittamassa verotarkastuksessa
tai määrättyjen asioiden osalta toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Tämä on yleinen
menettelytapa, joka mahdollistaa veroviranomaisille verotarkastuksen yhteydessä tai
toimivaltaisen verotuomioistuimen ratkaisun seurauksena verotukseen liittyvien lisävaateiden
esittämisen vuosia alkuperäisen verotuspäätöksen antamisen jälkeen.
Lisäverovaateilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen
asemaan.
Oikeudelliset ja sääntelyriskit
Liikkeeseenlaskija katsoo oikeudellisiksi riskeiksi kaikki riskit, jotka johtuvat sitovista
sopimuksista ja soveltuvasta lainsäädännöstä. Sääntelyriskit johtuvat oikeudellisesta
ympäristöstä, jossa Liikkeeseenlaskija harjoittaa liiketoimintaa.
Oikeudellisten riskien toteutuminen tai lakisääteisten vaatimusten lisääntyminen saattaa
huomattavasti lisätä Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kuluja ja sillä saattaa olla negatiivisia
vaikutuksia Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan.
D.6

Keskeiset tiedot
tärkeimmistä
arvopapereille
ominaisista
riskeistä. Tähän
on sisällytettävä
sijoittajille
annettava
varoitus riskistä
menettää
tapauksesta
riippuen
sijoituksen koko
arvo tai osa
siitä, ja/tai jos
sijoittajan
vastuu ei ole
rajattu
sijoituksen
arvoon, siitä on
mainittava.
Lisäksi
on
kuvattava
olosuhteet,
joissa sellainen
lisävastuu
syntyy ja sen
todennäköisestä
taloudellisesta

Sertifikaatteihin liittyvät yleiset riskitekijät
Seuraavat yleiset riskitekijät liittyvät kaikenlaisiin Sertifikaatteihin


Sertifikaatteihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä jopa kokonaan (riski
koko pääoman menettämisestä).



Kaikki transaktiokustannukset voivat vaikuttaa voiton tai tappion määrään negatiivisesti.



Luottorahoituksen käyttö Sertifikaattien hankintaan lisää merkittävästi tappioriskiä
sijoittajille.



Sertifikaatit eivät tuota juoksevia tuloja, eikä niihin liity oikeutta saada korkomenoja tai
osingonmaksuja.



Tappioriski on olemassa jo Sertifikaattien voimassaoloaikana.



Sijoittajat kantavat riskin Sertifikaattien Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä.
Mikään talletusvakuusrahasto tai valtion laitos ei turvaa tai takaa Serfifikaatteja.



Liikkeeseenlaskijan suojaustoimenpiteillä saattaa olla merkittävä vaikutus kohdeetuuden arvonkehitykseen ja ne voivat vaikuttaa siten haitallisesti lunastuksen
luonteeseen ja selvityssumman tasoon.



Sijoittajat eivät ehkä pysty suojautumaan Sertifikaattien aiheuttamilta riskeiltä.



Sertifikaattien jälkimarkkinat voivat olla rajalliset tai Sertifikaatit eivät ehkä ole
likvidejä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Sertifikaattien arvoon tai sijoittajan
mahdollisuuteen luopua niistä.



Liikkeeseenlaskija määrittelee Sertifikaattien osto- ja myyntihinnat käyttäen sisäisiä
hinnoittelumalleja, jotka ottavat huomioon markkinahinnan määrittävät tekijät. Tämä
tarkoittaa, että hintaa ei johdeta suoraan tarjonnan ja kysynnän perusteella, toisin kuin
esimerkiksi osakekaupassa. Liikkeeseenlaskija asettamat hinnat voivat siis poiketa
Sertifikaattien matemaattisesta arvosta tai odotettavissa olevasta taloudellisesta hinnasta.
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vaikutuksesta.



Liikkeeseenlaskijan sähköisen kaupankäyntijärjestelmän käytettävyys voi olla
rajoitettua, mikä voi vaikuttaa haitallisesti mahdollisuuteen käydä kauppaa
Sertifikaateilla.



Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Sertifikaattien vaihdettavuus jälkimarkkinoilla
lakkaa välittömästi ennen lopullista erääntymispäivää, ja että olennaiset tekijät voivat
vielä muuttua sijoittajan haitaksi viimeisen kaupankäyntipäivän ja erääntymispäivän
välillä.



Kohde-etuuden hinta on arvioitava joissakin olosuhteissa, jos Sertifikaateilla käydään
kauppaa aikoina, jolloin kohde-etuuden kotimarkkinoilla ei käydä kauppaa.
Liikkeeseenlaskijan asettamat Sertifikaattien hinnat saattavat osoittautua liian korkeiksi
tai mataliksi, kun kohde-etuuksilla ei käydä kauppaa niiden kotimarkkinoilla,.



Mitä alhaisempi kohde-etuuden likvidiys on, sitä korkeammat ovat yleensä
Sertifikaattien Liikkeeseenlaskijan suojauskustannukset. Liikkeeseenlaskija ottaa nämä
suojauskustannukseen huomioon Sertifikaattien hinnoittelussa ja siirtää nämä
kustannukset Arvopaperien Haltijoille.



Lopullisissa ehdoissa määritetyn tarjouksen koon perusteella ei voida tehdä
johtopäätöksiä kuinka likvidejä Sertifikaatit ovat jälkimarkkinoilla.



Sijoittajat, jotka haluaisivat suojautua kohde-etuutta koskevan sijoituksen
markkinariskeiltä ostamalla tarjotut Sertifikaatit, tulee olla tietoinen siitä, että
Sertifikaattien hinta ei ehkä muutu samalla tavalla kuin sen kohde-etuuden hinta.



Markkinahäiriöillä voivat olla negatiivinen vaikutus Sertifikaattien arvoon.



Jos Liikkeeseenlaskija tai asianomainen toteutusasiamies eivät kykene tosiasiallisesti tai
oikeudellisesti täyttämään laillisesti Sertifikaatteja koskevia velvoitteitaan, näiden
velvoitteiden eräpäivää lykätään sellaiseen eräpäivään, jolloin vastaavat velvoitteet
voidaan jälleen täyttää.



Muutokset voivat johtaa kohde-etuuden vaihtamiseen ja saada aikaan merkittäviä
muutoksia Sertifikaattien hinnassa. Liikkeeseenlaskijalla on poikkeuksellinen oikeus
irtisanoa Sertifikaatit, jos kohde-etuuteen ei voida tehdä muutoksia. Tässä tapauksessa
Sertifikaatit lunastetaan ennenaikaisesti niiden käypään markkina-arvoon, jonka
Liikkeeseenlaskija määrää omaa kohtuullista harkintaansa käyttäen. Sijoittajat kärsii
tappion, jos markkina-arvo näin määritettynä on alhaisempi kuin maksettu ostohinta.



Jos Liikkeeseenlaskija käyttää tällaista Sertifikaattien poikkeuksellista tai yleistä
irtisanomisoikeutta, sijoittaja kantaa riskin siitä, että hänen Sertifikaattien arvonnousua
koskevat odotuksensa eivät ehkä toteudu ennenaikaisen irtisanomisen takia (saantoriski).
Sijoittaja kantaa lisäksi riskin siitä, että hän kykenee sijoittamaan vain irtisanomisen
seurauksena
saamansa
summan
epäedullisemmilla
markkinaehdoilla
(jälleensijoitusriski).



Sertifikaattien arvo voi laskea muista syistä, jotka vaikuttavat rahamarkkinoiden
korkotasoon,
odotettavissa
oleviin
osinkoihin
ja
Liikkeeseenlaskijan
uudelleenrahoituksen kustannusten tasoon.



Ehtojen korjaukset, muutokset tai tarkistukset saattavat olla haitallisia Arvopaperien
Haltijoille.



On olemassa riski Yhdysvaltain lähdeveron käyttöönotosta sekä tietojen siirtämisestä
Yhdysvaltain veroviranomaisille.
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On olemassa riski, että Yhdysvaltain lähdeveron pidätys saattaa kohdistua Yhdysvaltain
"osinkoa vastaaviin" maksuihin, ja jos tämä veronpidätys soveltuu, sijoittaja saa
vähemmän kuin sen summan, jonka sijoittaja olisi saanut ilman lähdeveron pidättämistä.



On olemassa riski Sertifikaattien poikkeuksellisen irtisanomisen oikeudesta, mikäli
milloin tahansa Sertifikaattien liikkeellelaskun jälkeen esiintyy olosuhteita, joissa
Liikkeeseenlaskijaan kohdistuu tai mahdollisesti kohdistuu pidätys- tai
raportointivelvollisuuksia vuoden 1986 Yhdysvaltain verolain (U.S. Internal Revenue
Code) kohdan 871(m) mukaisesti kyseisten Sertifikaattien suhteen.



On olemassa riski rahoitustransaktioveron täytäntöönpanosta, jolloin tällaista veroa
voidaan tulevaisuudessa soveltaa Sertifikaattien myyntiin, ostoon tai vaihtoon. Tällä voi
olla negatiivinen vaikutus Sertifikaattien arvoon.

[Seuraavat riskitekijät on lisättävä vain, jos ne ovat merkityksellisiä yksittäisille
Sertifikaattityypeille:
Tiettyihin Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Seuraavat erityiset riskitekijät liittyvät tiettyihin Sertifikaatteihin:


[lisätään seuraaville Sertifikaattityypeille: Bonus, Capped Bonus, Bonus Pro, Capped
Bonus Pro Certificates, Discount Plus, Discount Plus Pro Certificates, TwinWin,
Capped TwinWin Certificates, Express Bonus Certificates, Reverse Bonus, Reverse
Bonus Pro, Reverse Cap Bonus, Reverse Cap Bonus Pro Certificates, Multi Bonus
Certificates ja Multi Express: Erityiset riskitekijät Sertifikaateille, joilla on raja-arvo.
o Kun kyseessä Sertifikaatit, joilla on raja-arvo ja ehdollinen pienin lunastus, silloin on
olemassa riski, että sijoittajat saattavat menettää oikeuden tiettyyn pienimpään
lunastussummaan raja-arvotapahtumasta johtuen.
o Riski hintojen nopeammasta laskusta on olemassa, jos kohde-etuuden hinta lähestyy
raja-arvoa.
o Kohde-etuuden volatiliteetin lisäyksellä on kielteinen vaikutus Sertifikaatin hintaan,
jos kohde-etuuden hinta on lähellä raja-arvoa.
o Riski kohde-etuuden odottamattomista hinnanmuutoksista (gap-riski) siirretään
yleensä sijoittajalle jälkimarkkinoiden hinnottelujen kautta ja joissakin tilanteissa
tällä saattaa olla kielteinen vaikutus Sertifikaattien tuottoon.
o On mahdollista, että Liikkeeseenlaskijan toimenpiteet suojaavien tiliasemien
luomiseksi tai purkamiseksi saattavat voimistaa Sertifikaattien kohde-etuuksien
hinnanmuutoksia siinä määrin, että raja-arvotapahtuma käynnistyy ja Sertifikaattien
hinta putoaa siksi nopeammin.]
o [Sijoittajilla on periaatteessa riski siitä, että raja-arvo-tapahtuma ilmenee
Sertifikaattien tavanomaisten kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.]]



[Jos Sertifikaatteihin liittyviä maksuja suoritetaan valuutassa, joka poikkeaa kohdeetuuden valuutasta, sijoittajien tappioriski riippuu kohde-etuuden valuutan arvon
kehityksestä, jota ei voida ennustaa.]



[Kun kyseessä on valuuttasuojatut Sertifikaatit (Quanto Sertifikaatit), Sertifikaattien
hinta voi seurata valuuttakurssien liikkeitä ennen arvostusajankohtaa. Tällöin sijoittajat,
jotka myyvät Sertifikaatteja niiden voimassaoloaikana, voivat altistua vastaavalle
valuuttakurssiriskille.]
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[Kun kyseessä on valuuttahäiriötapahtuma, Liikkeeseenlaskijalla on poikkeuksellinen
oikeus irtisanoa Sertifikaatit ja lunastaa ne ennenaikaisesti Liikkeeseenlaskijan
kohtuullisella harkinnalla määrittämään käypään markkina-arvoon. Sijoittajat kärsivät
tappion, jos tällainen markkina-arvo on alhaisempi kuin maksettu ostohinta.]



[Jos Sertifikaatteihin liittyviä maksuja suoritetaan valuutassa, joka poikkeaa sijoittajan
tilin valuutasta, sijoittajan tappioriski riippuu myös tilivaluutan arvon kehityksestä, jota
ei voida ennustaa.]



[Käteissuoritus on rajallinen, kun kyseessä ovat Sertifikaatit, joiden lunastukselle on
enimmäismäärä (kattomäärä tai enimmäismäärä).]



[Käteissuoritus on rajallinen, kun kyseessä ovat Reverse Sertifikaatit, joiden
lunastukselle on enimmäismäärä (kattomäärä tai enimmäismäärä).]



[Kun kyseessä ovat Sertifikaatit, joiden kohde-etuuteen osallistumisastetta kuvaavan
tekijän muutoksilla on suhteeton vaikutus Sertifikaattien arvoon silloin, kun
osallistumisastetta kuvaava tekijä otetaan käyttöön.]



[Kun kyseessä ovat Sertifikaatit, joihin liittyy kohde-etuuden toimitus, on olemassa
riski, että sijoittajat eivät saa käteissuoritusta, ja että toimitetun kohde-etuuden arvo voi
olla hyvin vähäinen tai että sillä ei ole lainkaan arvoa. Tässä tapauksessa on olemassa
tappioriski – jopa koko sijoitetun pääoman menetys – sekä siihen liittyvät
transaktiokustannukset. Sijoittajat kantavat lisäksi toimitettavasta kohde-etuudesta
liikkeeseenlaskijan ja arvopaperien riskit.]]

Tuotekohtaiset riskitekijät
[Tuote nro. 1: Bonus tai Capped Bonus tai Bonus Pro tai Capped Bonus Pro
Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Jos
tarkasteluhinta
[milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo, Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden
viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman
menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta
arvostuspäivänä on nolla.
[Jos sellaisen Bonus Sertifikaatin, johon liittyy kohde-etuuden toimitus, tarkasteluhinta
[milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai]
[tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo[ ja, jos
kysymyksessä ovat Capped Bonus Sertifikaatit, niiden arvostuspäivän viitehinta on alhaisempi
kuin kattomäärä (cap)], sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta kertoimen ilmentämän määrän
kohde-etuuksia sekä osittaisen käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohde-etuuden
määräosuuksia ei voida toimittaa. Kohde-etuuden markkina-arvo sekä osittainen
käteissuoritus, tarvittaessa, saattavat olla alhaisempia kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä
tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman
menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta
arvostuspäivänä on nolla.]]
[Tuote nro. 2: Discount tai Discount Plus tai Discount Plus Pro Sertifikaatteihin liittyvät
erityiset riskitekijät:
[Discount Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Jos viitehinta on kattomäärää (cap) alhaisempi, Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka
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määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä
johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen
kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.
[Jos Discount Sertifikaattien, joihin liittyy kohde-etuuden toimitus, kohde-etuuden
arvostuspäivän viitehinta on alhaisempi kuin kattomäärä (cap), sijoittaja saa käteissuorituksen
sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen
käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohde-etuuden määräosuuksia ei voida toimittaa. Kohdeetuuden markkina-arvo sekä osittainen käteissuoritus, tarvittaessa, saattavat olla alhaisempia
kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita. Pahimmassa
tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos
asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]]
[Discount Plus tai Discount Plus Pro Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Jos viitehinta on kattomäärää (cap) alhaisempi, Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka
määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä
johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen
kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.
Jos
tarkasteluhinta
[milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille
asetettu raja-arvo ja kohde-etuuden viitehinta on enimmäismäärää (cap) alhaisempi,
Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta
arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä merkitsee sijoitetun pääoman menettämistä
kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on
nolla.
[Jos Discount Plus- tai Discount Plus Pro -Sertifikaatin, johon liittyy kohde-etuuden toimitus,
tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien
aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo ja
kohde-etuuden viitehinta on enimmäismäärää (cap) alhaisempi, sijoittaja saa käteissuorituksen
sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen
käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohde-etuuden määräosuuksia ei voida toimittaa. Kohdeetuuden markkina-arvo sekä osittainen käteissuoritus, tarvittaessa, saattavat olla alhaisempia
kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita. Pahimmassa
tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos
asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]]]
[Tuote nro. 3: TwinWin- tai Capped TwinWin -Sertifikaatteihin liittyvät erityiset
riskitekijät:
Jos viitehinta saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja tarkasteluhinta
[milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai]
[tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo, Sertifikaattiin
liittyy riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä.
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan.
Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.
Jos TwinWin- tai Capped TwinWin -Sertifikaatin, johon liittyy kohde-etuuden toimitus,
viitehinta saavuttaa toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja tarkasteluhinta [milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien
aikana]
[tai]
[tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo, sijoittaja saa
käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä
osittaisen käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohde-etuuden määräosuuksia ei voida toimittaa.
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Kohde-etuuden markkina-arvo ja osittainen käteissuoritus, tarvittaessa, saattavat olla
alhaisempia kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita.
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan.
Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]]
[Tuote nro. 4: Outperformance Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Jos sovellettava viitehinta on yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta, Sertifikaattiin liittyy
riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä.
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan.
Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.
[Kun kyseessä ovat Outperformance Sertifikaatit, joihin liittyy kohde-etuuden toimitus ja
viitehinta saavuttaa tai alittaa toteutushinnan, niin sijoittaja saa käteissuorituksen sijaan
kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen käteissuorituksen, tarvittaessa,
jos kohde-etuuden määräosuuksia ei voida toimittaa. Kohde-etuuden markkina-arvo sekä
osittainen käteissuoritus saattavat olla alhaisempia kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä
tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman
menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta
arvostuspäivänä on nolla.]]
[Tuote nro. 5: Sprint Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Jos sovellettava viitehinta on yhtä suuri tai alhaisempi kuin toteutushinta, Sertifikaattiin liittyy
riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä.
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan.
Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.
[Kun kyseessä ovat Sprint Sertifikaatit, joihin liittyy kohde-etuuden toimitus ja viitehinta
saavuttaa tai alittaa toteutushinnan, niin sijoittaja saa käteissuorituksen sijaan kertoimen
osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä osittaisen käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohdeetuuden määräosuuksia ei voida toimittaa. Kohde-etuuden markkina-arvo ja osittainen
käteissuoritus saattavat olla alhaisempia kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa
sijoittaja kärsii tappioita. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman
menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta
arvostuspäivänä on nolla.]]
[Tuote nro. 6: Express Bonus Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Express Bonus Sertifikaatit ovat sertifikaatteja, jotka voidaan tietyin edellytyksin lunastaa
ennenaikaisesti. Jos kohde-etuuden viitehinta on jonakin viimeistä arvostuspäivää edeltävänä
arvostuspäivänä yhtä suuri tai korkeampi kuin kyseiselle arvostuspäivälle vahvistettu
lunastustapahtuman aiheuttava taso (jäljempänä "ennenaikainen lunastustapahtuma"),
sijoittaja saa Sertifikaatista ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan suorituksen. Jos
ennenaikainen lunastus tapahtuu, Sertifikaatin juoksuaika päättyy ennenaikaisesti
ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan suorituksen maksamiseen.
Jos sertifikaatti lunastetaan ennenaikaisesti, sijoittaja kantaa riskin ennenaikaisen lunastuksen
johdosta maksetun määrän sijoittamisesta edelleen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla saattaa
olla mahdollisuus sijoittaa ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä maksetut varat vain ehdoilla,
jotka ovat epäedullisempia kuin Sertifikaatin hankintaan sovelletut ehdot.
Jos sertifikaatit lunastetaan ennenaikaisesti takaisin, kohde-etuuden arvonkehitys ei
lunastuksen jälkeen koidu sijoittajan hyväksi. Tällaisessa tapauksessa suurinta odotettavissa
olevaa tuottoa rajoittaa Sertifikaatin hankintahinnan ja vastaavan ennenaikaisen lunastuksen
välinen erotus.
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Jos ennenaikaisen lunastuksen aiheuttavaa tapahtumaa ei ilmene, jos viitehinta saavuttaa
toteutushinnan tai laskee sen alapuolelle ja jos tarkasteluhinta on yhtä suuri tai alhaisempi
kuin sille asetettu raja-arvo [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai] [tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana], sijoittaja saa käteissuorituksen sijasta
soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia.Kohde-etuuden markkina-arvo
saattaa olla alhaisempi kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa sijoittaja kärsii
tappioita. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen
kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on
nolla.]
[Tuote nro. 7: Reverse Bonus, Reverse Bonus Pro, Reverse Cap Bonus tai Reverse Cap
Bonus Pro Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Näihin Sertifikaatteihin sijoittaneet sijoittajat saavat erääntymispäivänä käteissuorituksen,
jonka suuruus riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä siten, että sijoittajat osallistuvat
kohde-etuuden kehitykseen käänteisesti. Tämä tarkoittaa, että kohde-etuuden arvon
kehittyessä negatiivisesti Sertifikaattien arvo kehittyy positiivisesti (inverssi osallistuminen).
Toisin sanoen: Mitä alhaisempi kohde-etuuden viitehinta on arvostuspäivänä, sitä suurempi on
käteissuorituksen määrä (edellyttäen, ettei sovellettavasta kattomäärästä (cap) muuta johdu).
Kuitenkin, mitä korkeampi kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä, sitä pienempi on
käteissuorituksen määrä. Jos kohde-etuuden arvonkehitykseen kohdistuva osallistumisaste on
100 prosenttia, sijoittajalle ei makseta käteissuoritusta ja hän menettää sijoittamansa pääoman
kokonaisuudessaan, mikäli kohde-etuuden hinta nousee 100 prosenttia tai enemmän. Lisäksi
Sertifikaattien potentiaalinen tuotto on yleisesti rajoitettu, koska kohde-etuuden arvon lasku ei
voi ylittää 100 prosenttia.
Jos tarkasteluhinta on yhtä suuri tai korkeampi kuin sille asetettu raja-arvo [milloinkaan
[tarkasteluajanjakson]
[tai]
[tarkastelupäivän]
tarkastelutuntien
aikana]
[tai]
[tarkasteluajankohtana], Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohdeetuuden viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun
pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden
viitehinta arvostuspäivänä ylittää toteutushinnan vähintään 100 prosentilla.]
[Tuote nro. 8: Tracker Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Tracker Sertifikaatteihin liittyy riski tappiosta, jonka määrä riippuu kohde-etuuden
viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman
menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen kohde-etuuden viitehinta
arvostuspäivänä on nolla.]
[Tuote nro. 9: Open End Tracker Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Riski juoksuajan päättymisestä joko siten, että Arvopaperin Haltija toteuttaa sertifikaatin tai
Liikkeeseenlaskija purkaa sen
Open End Tracker Sertifikaatit ovat Sertifikaatteja, joilla – toisin kuin määräajaksi liikkeeseen
lasketuilla Sertifikaateilla (Closed-End Sertifikaatit) - ei ole kiinteää juoksuaikaa. Open End
Tracker Sertifikaatteihin liittyy kuitenkin riski siitä, että juoksuaika päättyy odottamattomasti.
Sertifikaattien juoksuaika päättyy joko siihen, että ne toteutetaan ehtojensa mukaisesti (jolloin
vain toteutuksen kohteena olevien Sertifikaattien juoksuaika päättyy) tai siihen, että
Liikkeeseenlaskija purkaa kaikki Sertifikaatit. Arvopaperin Haltijat voivat toteuttaa
Sertifikaatit ehdoissa määrättyinä toteutuspäivinä. Arvopaperin Haltijan toteutusoikeuteen
sovelletaan tiettyjä määräyksiä, jotka sisältyvät ehtoihin. Käteissuorituksen määrittämisessä
käytetty arvostuspäivä on sellainen toteutuspäivä, jona toteutuksen ennakkoehdot ovat
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täyttyneet.
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus purkaa kaikki kuhunkin sarjaan kuuluvat Sertifikaatit niiden
ehtojen mukaisesti. Arvopaperin Haltijoille ilmoitetaan Sertifikaattien purkamisesta etukäteen
ehtojen mukaisesti. Käteissuorituksen määrittämisessä käytetty arvostuspäivä on
ilmoituksessa määrätty päivä, jona sertifikaatti lakkaa olemasta voimassa. Koska
Liikkeeseenlaskijalla on edellä mainittu purkuoikeus, sijoittajien ei tulisi olettaa voivansa
toteuttaa Sertifikaatit tiettynä päivänä.
Jos Arvopaperin Haltija toteuttaa sertifikaatin tai Liikkeeseenlaskija purkaa sen, kohdeetuuden arvonkehitys koituu Arvopaperin Haltijan hyväksi ainoastaan lunastus- tai
purkupäivään saakka. Tällaisessa tapauksessa Arvopaperin Haltija ei voi osallistua kohdeetuuden mahdolliseen myöhempään arvonkehitykseen.
Jos Liikkeeseenlaskija purkaa sertifikaatin, sijoittaja kantaa riskin purun johdosta maksetun
määrän sijoittamisesta edelleen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla saattaa olla mahdollisuus
sijoittaa purun yhteydessä maksetut varat vain ehdoilla, jotka ovat epäedullisempia kuin
Sertifikaatin hankintaan sovelletut ehdot.
Toteutuksen yhteydessä maksettavan käteissuorituksen määrän ennakoimattomuuteen liittyvä
riski
Sertifikaatti toteuttamisen yhteydessä maksettavan suorituksen määrää ei voida ennustaa
tarkasti, koska käteissuorituksen laskuperusteena olevan kohde-etuuden viitehinta määritetään
vasta kun kaikki soveltuvat ennakkoehdot ovat täyttyneet. Mitä pitempään Sertifikaattien
tekninen selvitys kestää ja mitä suurempi on kohde-etuuden volatiliteetti, sitä korkeampi on
riski siitä, että kohde-etuuden arvo kehittyy epäsuotuisasti sen päivän, jona Arvopaperin
Haltija päättää toteuttaa Sertifikaatin, ja viitehinnan määrittämispäivän välisenä aikana.
Lisäksi valuuttakurssien epäsuotuisat muutokset mainittuna aikana voivat aiheuttaa
lisämenetyksiä.
Toteutusoikeutta voidaan käyttää vain tietylle Sertifikaattien määrälle, joka vastaa
lunastusmäärää tai sen erää.
Toteutusoikeutta voidaan käyttää vain tietylle Sertifikaattien määrälle, joka vastaa
lunastusmäärää tai sen erää. Jos Arvopaperin Haltijalla on Sertifikaatteja niiden
minimilunastusmäärää vähemmän, hän ei voi käyttää toteutusoikeuttaan, vaan hänen on joko
ostettava erotus minimilunastusmäärään nähden voidakseen käyttää toteutusoikeuttaan tai se
on rajoitettu Sertifikaattien myyntiin.
Hallinnointipalkkion soveltumisesta aiheutuva riski
Liikkeeseenlaskija voi Sertifikaatin juoksuaikana, Arvopaperin Haltijan toteuttaessa
Sertifikaatin tai Liikkeeseenlaskijan purkaessa Sertifikaatin veloittaa hallinnointipalkkion.
Tällainen
palkkio
voi
määrällään
vähentää
kohde-etuuden
arvonkehitystä.
Liikkeeseenlaskijalla saattaa olla oikeus tarkistaa hallinnointipalkkion tasoa Sertifikaattien
juoksuaikana.
Pahimmassa tapauksessa Open End Tracker Sertifikaatteihin sijoittaminen voi johtaa
sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy silloin, jos kohde-etuuden
viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]
[Tuote nro. 10: Multi Bonus Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Jos sijoituskorin (basket) osatekijän tarkasteluhinta [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai]
[tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana] on yhtä suuri tai
alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo, Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka määrä
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riippuu osatekijän viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa
sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen osatekijän
viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]
[Tuote nro. 11: Multi Express Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät
Multi Express Sertifikaatit ovat Sertifikaatteja, jotka voidaan lunastaa ennenaikaisesti tietyin
ehdoin. Jos sijoituskorin (basket) kaikkien osatekijöiden viitehinta on jonakin viimeistä
arvostuspäivää edeltävänä arvostuspäivänä yhtä suuri tai korkeampi kuin kyseiselle
arvostuspäivälle ja osatekijöille vahvistettu lunastustapahtuman aiheuttava taso (jäljempänä
"ennenaikainen lunastustapahtuma"), sijoittaja saa Sertifikaatista ennenaikaiseen lunastukseen
perustuvan suorituksen. Jos ennenaikainen lunastus tapahtuu, Sertifikaatin juoksuaika päättyy
ennenaikaisesti ennenaikaiseen lunastukseen perustuvan suorituksen maksamiseen.
Jos sertifikaatti lunastetaan ennenaikaisesti, sijoittaja kantaa riskin ennenaikaisen lunastuksen
johdosta maksetun määrän sijoittamisesta edelleen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla saattaa
olla mahdollisuus sijoittaa ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä maksetut varat vain ehdoilla,
jotka ovat epäedullisempia kuin Sertifikaatin hankintaan sovelletut ehdot.
Jos sertifikaatti lunastetaan ennenaikaisesti, kohde-etuuden tai sijoituskorin (basket)
osatekijän myöhempi arvonkehitys ei koidu sertifikaatinhaltijan hyväksi. Tällaisessa
tapauksessa suurinta odotettavissa olevaa tuottoa rajoittaa Sertifikaatin hankintahinnan ja
vastaavan ennenaikaisen lunastuksen välinen erotus.
Jos ennenaikaisen takaisinmaksun aiheuttavaa tapahtumaa ei ilmene, jos vähintään yhden
osatekijän viitehinta viimeisenä arvostuspäivänä on alhaisempi kuin kyseiseen osatekijään
sovellettava lunastustaso ja jos vähintään yhden osatekijän tarkasteluhinta on yhtä suuri tai
alhaisempi kuin sille asetettu raja-arvo [milloinkaan [tarkasteluajanjakson] [tai]
[tarkastelupäivän] tarkastelutuntien aikana] [tai] [tarkasteluajankohtana], Sertifikaattiin liittyy
riski tappiosta, jonka suuruus riippuu asianomaisen osatekijän viitehinnasta viimeisenä
arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen
kokonaisuudessaan. Näin käy, jos asianomaisen osatekijän viitehinta arvostuspäivänä on
nolla.]
[Tuote nro. 12: [Factor] [Leverage & Short] [lisää sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskitekijät:
Vivutettuun kohde-etuuteen sijoittamisen riski
[Factor] [Leverage & Short] [lisää sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaatit liittyvät
yksinomaan indekseihin, jotka voivat koostua useammista indeksin osatekijöistä, kuten esim.
osakkeista, mutta jotka voivat myös toistaa yksittäisiä indeksin osatekijöitä, kuten esim.
yksittäisten futuurien hintoja, yksittäisten osakkeiden hintoja tai yksittäisten hyödykkeiden
hintoja. Toisin kuin muissa Open End Sertifikaateissa, näihin indekseihin kohdistuu
vipuvaikutus. On syytä huomata, että usean päivän jaksolla verrattuna vivutettujen indeksien
arvonkehitys voi erota indeksin osatekijän(/-tekijöiden) arvonkehityksestä vipukertoimella
kerrottuna. Vipuvaikutuskertoimen vaihtelulla pääomamarkkinoilla on materiaalinen vaikutus
Sertifikaattien kehitykseen. Tämän seurauksena [Factor] [Leverage & Short] [lisää
sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaatit eivät välttämättä sovellu pitkäaikaisiksi
sijoituskohteiksi, eivätkä ne ole sovelias vaihtoehto suorasijoituksille.
Riski juoksuajan päättymisestä joko siten, että Arvopaperin Haltija toteuttaa sertifikaatin tai
Liikkeeseenlaskija purkaa sen
[Factor] [Leverage & Short] [lisää sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaatit ovat
Sertifikaatteja, joilla ei ole kiinteää juoksuaikaa, toisin kuin määräajaksi liikkeeseen
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lasketuilla Sertifikaateilla (Closed-End Sertifikaateilla). [Factor] [Leverage & Short] [lisää
sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaatteihin liittyy kuitenkin riski siitä, että juoksuaika
päättyy odottamattomasti. Sertifikaattien juoksuaika päättyy joko siihen, että ne toteutetaan
ehtojensa mukaisesti (vain toteutuksen kohteena olevien Sertifikaattien juoksuaika päättyy) tai
siihen, että Liikkeeseenlaskija purkaa kaikki Sertifikaatit. Arvopaperin Haltijat voivat
toteuttaa Sertifikaatit ehdoissa määrättyinä toteutuspäivinä. Arvopaperin Haltijan
toteutusoikeuteen sovelletaan tiettyjä määräyksiä, jotka sisältyvät ehtoihin. Käteissuorituksen
määrittämisessä käytetty arvostuspäivä on sellainen toteutuspäivä, jona toteutuksen
ennakkoehdot ovat täyttyneet.
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus purkaa kaikki kuhunkin sarjaan kuuluvat Sertifikaatit niiden
ehtojen mukaisesti. Arvopaperin Haltijoille ilmoitetaan Sertifikaattien purkamisesta etukäteen
ehtojen mukaisesti. Käteissuorituksen määrittämisessä käytetty arvostuspäivä on
ilmoituksessa määrätty päivä, jona sertifikaatti lakkaa olemasta voimassa. Koska
Liikkeeseenlaskijalla on edellä mainittu purkuoikeus, sijoittajien ei tulisi olettaa voivansa
toteuttaa Sertifikaatit tiettynä päivänä.
Jos Arvopaperin Haltija toteuttaa sertifikaatin tai Liikkeeseenlaskija purkaa sen, kohdeetuuden arvonkehitys koituu Arvopaperin Haltijan hyväksi ainoastaan lunastus- tai
purkupäivään saakka. Tällaisessa tapauksessa Arvopaperin Haltija ei voi osallistua kohdeetuuden mahdolliseen myöhempään arvonkehitykseen.
Jos Liikkeeseenlaskija purkaa sertifikaatin, sijoittaja kantaa riskin purun johdosta maksetun
määrän sijoittamisesta edelleen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla saattaa olla mahdollisuus
sijoittaa purun yhteydessä maksetut varat vain ehdoilla, jotka ovat epäedullisempia kuin
Sertifikaatin hankintaan sovelletut ehdot.
Toteutuksen yhteydessä maksettavan käteissuorituksen määrän ennakoimattomuuteen liittyvä
riski
Sertifikaatti toteuttamisen yhteydessä maksettavan suorituksen määrää ei voida ennustaa
tarkasti, koska käteissuorituksen laskuperusteena olevan kohde-etuuden viitehinta määritetään
vasta kun kaikki soveltuvat ennakkoehdot ovat täyttyneet. Mitä pitempään Sertifikaattien
tekninen selvitys kestää ja mitä suurempi on kohde-etuuden volatiliteetti, sitä korkeampi on
riski siitä, että kohde-etuuden arvo kehittyy epäsuotuisasti sen päivän, jona Arvopaperin
Haltija päättää toteuttaa Sertifikaatin, ja viitehinnan määrittämispäivän välisenä aikana.
Lisäksi valuuttakurssien epäsuotuisat muutokset mainittuna aikana voivat aiheuttaa
lisämenetyksiä.
Toteutusoikeutta voidaan käyttää vain tietylle Sertifikaattien määrälle, joka vastaa
lunastusmäärää tai sen erää.
Toteutusoikeutta voidaan käyttää vain tietylle Sertifikaattien määrälle, joka vastaa
lunastusmäärää tai sen erää. Jos Arvopaperin Haltijalla on Sertifikaatteja niiden
minimilunastusmäärää vähemmän, hän ei voi käyttää toteutusoikeuttaan, vaan hänen on joko
ostettava erotus minimilunastusmäärään nähden voidakseen käyttää toteutusoikeuttaan tai
hänen ainoa mahdollisuutensa rajoittuu Sertifikaattien myyntiin.
Hallinnointipalkkion ja/tai muun komission soveltumisesta aiheutuva riski
Liikkeeseenlaskija voi Sertifikaatin juoksuaikana, Arvopaperin Haltijan toteuttaessa
Sertifikaatin tai Liikkeeseenlaskijan purkaessa Sertifikaatin veloittaa hallinnointipalkkion
ja/tai komission (esim. gap-komission). Tällainen palkkio ja/tai komissio voi määrällään
vähentää käteissummaa tai kohde-etuuden vastaavaa arvonkehitystä palkkion ja/tai komission
suuruuden mukaisesti, ja siksi kaikilla tällaisilla palkkioilla ja/tai komissioilla saattaa olla
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merkittävä vaikutus sertifikaattien hinnan kehitykseen. Liikkeeseenlaskijalla saattaa olla
oikeus tarkistaa hallinnointipalkkion ja/tai komission tasoa Sertifikaattien juoksuaikana.
Pahimmassa tapauksessa [Factor] [Leverage & Short] [lisää sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatteihin sijoittaminen johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan.
Näin käy silloin, jos kohde-etuuden viitehinta arvostuspäivänä on nolla.]
[Tuote nro. 13: [Minimum Amount][MinMax][lisää sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatteihin liittyvät erityiset riskit
Jos viitehinta on kattomäärää (cap) alhaisempi, Sertifikaattiin liittyy riski tappiosta, jonka
määrä riippuu kohde-etuuden viitehinnasta arvostuspäivänä. Pahimmassa tapauksessa tämä
johtaa merkittävään sijoitetun pääoman menettämiseen. Näin käy, jos asianomaisen kohdeetuuden viitehinta arvostuspäivänä on yhtä suuri tai alhaisempi kuin vähimmäismäärän taso.
Tällöin sijoittaja saa vain vähimmäismäärän.
[Kun kyseessä on [Minimum Amount][MinMax][lisää sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatit, joihin liittyy kohde-etuuden toimitus, kohde-etuuden arvostuspäivän viitehinta on
alhaisempi kuin kattomäärä (cap), mutta suurempi kuin vähimmäismäärä, sijoittaja saa
käteissuorituksen sijasta soveltuvan kertoimen osoittaman määrän kohde-etuuksia sekä
osittaisen käteissuorituksen, tarvittaessa, jos kohde-etuuden määräosuuksia ei voida toimittaa.
Kohde-etuuden markkina-arvo ja osittainen käteissuoritus, tarvittaessa, saattavat olla
alhaisempia kuin Sertifikaatin myyntihinta. Siinä tapauksessa sijoittaja kärsii tappioita.]
Kun kyseessä on [Minimum Amount][MinMax][lisää sertifikaatin markkinointinimi]
Sertifikaatit, sijoittajat saavat erääntymispäivänä käteissuorituksen, joka on vähintään sama
kuin vähimmäismäärä ja joka on riippumaton kohde-etuuden arvonkehityksestä. Näin ollen
sijoittajan tappioriski rajoittuu yleisesti Sertifikaattien ostamiseen sijoitetun pääoman (mukaan
lukien esiintyneet transaktiokustannukset) ja vähimmäismäärän erotukseen. [Jos kohdeetuuden valuutta ei ole sama kuin selvitysvaluutta, ja jos Sertifikaatit eivät sisällä
valuuttasuojausta, kyseisen valuuttakurssin kehitys voi vaikuttaa haitallisesti
vähimmäismäärään.]
Kun kyseessä on Liikkeeseenlaskijan suorittama
lunastussumma voi olla pienempi kuin vähimmäismäärä.

poikkeuksellinen

irtisanominen,

Lisäksi sijoittajat altistuvat Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden riskille. Koko
Sertifikaatteihin
sijoitetun
pääoman
menetys
(mukaan
lukien
esiintyneet
transaktiokustannukset) on mahdollista. Muun muassa tästä syystä voi olla mahdollista, että
[Minimum Amount][MinMax][lisää sertifikaatin markkinointinimi] Sertifikaateilla käydään
kauppaa hintaan, joka alittaa vähimmäismäärän niiden voimassaoloaikana. Sijoittajat eivät
siksi voi olettaa, että he voivat myydä Sertifikaatteja edes vähimmäismäärällä milloin tahansa
koko niiden juoksuaikana.]
[Selkeyssyistä tuotekohtaisten riskitekijöiden esitys Lopullisissa ehdoissa saattaa – niiden
järjestyksen suhteen – poiketa tässä valitusta esityksestä.]
[Kohde-etuuteen liittyvät erityiset riskitekijät
Viitearvojen ("Benchmarks") säätelyyn ja uudistukseen liittyvä riski, LIBOR,
EURIBOR ja muut korot, pääoma, hyödykkeet, valuuttakurssi ja muut viitearvotyypit
mukaan lukien.
Lontoon pankkienvälinen viitekorko ("LIBOR"), euroalueen pankkienvälinen viitekorko
("EURIBOR") ja muut korot, pääomat, hyödykkeet, valuuttakurssit ja muut indeksit, joita
pidetään niin kutsuttuina "Benchmarkeina", ovat nykyisten kansallisten, kansainvälisten ja
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muiden viranomaisten ohjeistuksien ja uudistusehdotusten kohteena. Jotkut näistä
uudistuksista ovat jo voimassa, kun taas toiset tullaan vielä toteuttamaan. Nämä uudistukset
saattavat saada tällaiset viitearvot käyttäytymään toisin kuin aikaisemmin, tai katoamaan
täysin, tai niillä saattaa olla toisenlaisia seurauksia, joita ei voi ennustaa. Kaikilla tällaisilla
seurauksilla saattaa olla materiaalisia haitallisia vaikutuksia kaikkiin tällaiseen viitearvoon
liittyviin Sertifikaattiin.
[Riskit, jotka liittyvät kohde-etuuksina toimiviin indekseihin
Jos Sertifikaatit liittyvät indekseihin, käteissuorituksen määrä riippuu indeksin
arvonkehityksestä. Indeksiin liittyvät riskit kohdistuvat täten myös Sertifikaatteihin. Indeksin
arvonkehitys riippuu vastaavasti indeksiin kuuluvista yksittäisistä osatekijöistä. Sertifikaattien
juoksuaikana niiden markkina-arvo saattaa poiketa indeksin tai indeksin osatekijöiden
arvonkehityksestä.
[Riskit, jotka liittyvät vivutettuihin indekseihin kohde-etuutena
Jos vivutettu indeksi (jota kutsutaan myös vipuindeksiksi) muodostaa Sertifikaattien kohdeetuuden, sijoittajien tulisi huomioida, että indeksin osatekijän(/-tekijöiden) päivittäinen taso
vivutetaan soveltuvalla vipukertoimella, eli indeksin osatekijän(/-tekijöiden) positiivisilla ja
negatiivisilla liikkeillä on suhteeton vaikutus indeksiin. Tämä tarkoittaa, että vipukertoimen
valinta määrittää myös riskin tason. Mitä korkeampi kerroin, sitä suurempi riski. On syytä
huomata, että usean päivän jaksolla verrattuna vivutettujen indeksien arvonkehitys voi
erota indeksin osatekijän(/-tekijöiden) arvonkehityksestä vipukertoimella kerrottuna.
Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti Sertifikaattien kehitykseen. Tämän seurauksena
vipuindekseihin perustuvat sertifikaatit eivät välttämättä sovellu pitkäaikaiseksi
sijoituskohteeksi eivätkä ne ole sovelias vaihtoehto suorasijoituksille.]]
[Riskit, jotka liittyvät osakkeisiin kohde-etuuksina
Jos Sertifikaatit liittyvät osakkeisiin, käteissuorituksen määrä riippuu osakkeiden
arvonkehityksestä. Osakkeisiin liittyvät riskit kohdistuvat täten myös Sertifikaatteihin.
Osakkeen arvonkehitystä ei voida ennustaa, sillä sitä ohjaavat makrotaloudelliset tekijät, kuten
esimerkiksi pääomamarkkinoiden korko- ja hintataso, valuutan kehitys, poliittiset olosuhteet
sekä yrityskohtaiset tekijät, kuten esim. tulostilanne, markkina-asema, riskitilanne,
omistusrakenne ja voitonjakopolitiikkaa. Mainitut riskit voivat johtaa osakkeen arvon
osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen. Näiden riskien toteutuminen voi johtaa siihen, että
kyseisiin osakkeisiin liittyvien Arvopaperien Haltijat menettävät sijoitetun pääoman kokonaan
tai osittain. Sertifikaattien juoksuaikana niiden markkina-arvo voi myös poiketa osakkeiden
arvonkehityksestä.
Sertifikaatit eivät muodosta mitään kohde-etuuden osakkeeseen liittyvää etua, äänioikeutta tai
oikeutta saada osinkoja, korkoa tai muita mahdollisia etuja osakkeeseen liittyviä oikeuksia.]
[Riskit liittyen arvopapereihin, jotka edustavat kohde-etuutena olevia osakkeita
Kun kyseessä ovat Sertifikaatit, jotka liittyvät osakkeita edustaviin arvopapereihin,
(enimmäkseen ADR-osaketalletustodistuksiin (American Depository Receipts, "ADR") tai
GDR-osaketalletustodistuksiin
(Global
Depository
Receipts,
"GDR"),
yhdessä
"Osaketalletustodistukset"), sijoittajien tulee huomioida, että tällaiset osakkeita edustavat
arvopaperit voivat aiheuttaa lisäriskejä suoriin osakesijoituksiin verrattuna.
Osaketalletustodistuksiin viittaavista Sertifikaateista maksettava käteissuoritus ei välttämättä
vastaa
tuottoa,
jonka
Arvopaperin
Haltija
saisi
omistaessaan
kyseisten
Osaketalletustodistusten kohde-etuutena olevat osakkeet ja saadessaan niistä osinkoja. Tämä
johtuu siitä, että Osaketalletustodistusten arvo tiettynä arvostuspäivänä ei välttämättä huomioi
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kohde-etuutena olevista osakkeista maksettujen osinkojen arvoa.
Osaketalletustodistusten kohde-etuutena olevien osakkeiden laillisena omistajana on
säilytyspankki, joka samalla on Osaketalletustodistukset myöntävä agentti. On mahdollista,
että asianomainen oikeudenkäyttöalue, jonka piiriin säilytyssopimus kuuluu, ei tunnista
Osaketalletustodistuksen ostajaa kohde-etuutena olevien osakkeiden todelliseksi
edunsaajaomistajaksi. Erityisesti silloin, kun säilyttäjästä tulee maksukyvytön tai sitä vastaan
ryhdytään täytäntöönpanotoimiin, on mahdollista, että Osaketalletustodistuksen kohdeetuutena olevien osakkeiden vapaata käyttöä rajoitetaan määräyksellä, tai että osakkeet
realisoidaan säilyttäjään kohdistuvien täytäntöönpanotoimien puitteissa. Tällaisessa
tapauksessa Osaketalletustodistusten ostaja menettää oikeutensa Osaketalletustodistuksen
kohde-etuutena oleviin osakkeisiin. Tällaisessa tapauksessa Arvopaperin Haltija voi menettää
koko pääomansa.]
[Riskit, jotka liittyvät valuuttakursseihin kohde-etuuksina
Valuuttakurssit ilmentävät tietyn valuutan arvon suhdetta toisen valuutan arvoon.
Valuuttakursseihin vaikuttavat äärimmäisen monet tekijät. Näistä tulisi mainita esimerkkinä
asianomaisen valtion inflaatiovauhti, korkoerot muihin maihin nähden, arvio kyseisen
kansantalouden suorituskyvystä, yleismaailmallinen poliittinen tilanne, valuutan
vaihdettavuus muihin valuuttoihin sekä kyseisessä valuutassa tehtyjen sijoitusten turvallisuus.
Näiden tekijöiden lisäksi saattaa olla lisäksi muita sellaisia tekijöitä, joiden vuoksi arviota
riskistä voi olla käytännössä mahdotonta tehdä.]
[Riskit, jotka liittyvät hyödykkeisiin kohde-etuuksina
Raaka-aineisiin liittyvät hintariskit ovat yleisesti monimutkaisia. Raaka-aineiden hintaan
vaikuttavat tekijät ovat lukuisia ja monisyisiä. Joitain raaka-aineiden hintoihin heijastuvia
tekijöitä on lueteltu alla esimerkkeinä.
 Kysyntä ja tarjonta
 Välittömät sijoituskustannukset, varastointikustannukset
 Likviditeetti
 Sää ja luonnonkatastrofit
 Poliittiset riskit
 Verotus]
[Riskit, jotka liittyvät rahastoihin kohde-etuuksina
Rahaston arvonkehitykseen vaikuttavat muiden seikkojen ohella rahaston varoista suoraan ja
välillisesti veloitetut palkkiot (mukaan lukien rahaston hallinnoinnista maksettava korvaus,
pankkien tavanomaiset veloitukset arvopaperitileistä, myyntikulut ym.). Rahaston sijoitusten
hinnanlaskut tai arvonmenetykset heijastuvat rahasto-osuuksien hintaan ja sitä kautta
Sertifikaattien hintaan. Jos rahasto sijoittaa epälikvideihin omaisuuseriin, kyseisen
omaisuuden luovutuksesta saattaa aiheutua merkittäviä tappioita, etenkin jos omaisuutta
myydään kiireisessä aikataulussa; tällaiset tappiot heijastuvat rahasto-osuuksien arvoon ja sitä
kautta Sertifikaattien arvoon. On myös olemassa mahdollisuus, että rahasto puretaan
Sertifikaattien juoksuajan kuluessa. Tällaisessa tapauksessa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus
tehdä Sertifikaatteihin liittyviä tarkistuksia Sertifikaattien ehtojen mukaisesti, erityisesti
korvatakseen purkautunut rahasto toisella rahastolla.]
[Riskit, jotka liittyvät pörssinoteerattuihin rahastoihin kohde-etuuksina
Pörssinoteeratun rahaston (ETF) tarkoituksena on toistaa mahdollisimman tarkasti indeksin,
sijoituskorin tai tietyn yksittäisen arvon, esimerkiksi kullan, arvonkehitystä. Tämän
seurauksena pörssinoteeratun rahaston arvo riippuu ennen kaikkea yksittäisen indeksin,
sijoituskorin yksittäisten osatekijöiden tai muiden yksittäisten arvojen arvonkehityksestä. On
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mahdollista, että pörssinoteeratun rahaston arvonkehityksessä ja indeksin, sijoituskorin tai
yksittäisen arvon arvonkehityksessä on eroja (ns. seurantavirhe).]
[Riskit, jotka liittyvät futuurisopimuksiin kohde-etuuksina
a) Yleistä
Futuurisopimukset ovat vakioituja termiinisopimuksia, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin.
Kohde-etuuden käteismarkkinan ja vastaavan futuurimarkkinan hintakehityksen välillä on
yleisesti ottaen läheinen korrelaatio. Koska Sertifikaatit on liitetty kohde-etuuksina oleviin
futuurisopimuksiin, termiinisopimusten toiminnan sekä niihin vaikuttavien tekijöiden
ymmärtäminen on välttämätöntä Sertifikaattien ostamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi.
Edellä mainittuun arviointiin tarvitaan lisäksi futuurisopimuksen kohde-etuuden markkinoiden
tuntemusta.
b) Rullaus
Koska futuurisopimuksilla on jokaisella tietty erääntymispäivä, Liikkeeseenlaskija voi,
pitkäaikaisilla Sertifikaateilla, korvata kohde-etuuden Lopullisissa Ehdoissa määritelynä
ajankohtana futuurisopimuksella, jolla on myöhäisempää erääntymispäivää lukuun ottamatta
samat sopimukselliset ominaisuudet kuin kohde-etuutena alun perin olleella
futuurisopimuksella ("Rullaus").
Kun Rullaus on saatettu loppuun, Sertifikaattien ominaisuuksia (esim. toteutushinta, raja-arvo)
tarkistetaan.]
[Riskit, jotka liittyvät kohde-etuuksina toimiviin sijoituskoreihin
Kohde-etuuksina olevat sijoituskorit (baskets) voivat koostua yhdestä tai useasta eri
osatekijästä. Ne voivat olla myös sellaisia kohde-etuuksia, jotka on yksilöity Perusesitteessä,
ts. indeksejä, osakkeita, hyödykkeitä, rahastoja, pörssinoteerattuja rahastoja, valuuttoja tai
futuurisopimuksia. Yksittäisillä osatekijöillä voi olla sama painotus tai niihin voidaan soveltaa
erilaisia painotustekijöitä. Mitä matalampi on yksittäisen osatekijän painotus, sitä pienempi on
sen vaikutus koko sijoituskorin arvonkehitykselle. Korin arvo lasketaan yksittäisten
osatekijöiden arvojen sekä niille annettujen painotusten perusteella. Tietyissä olosuhteissa
Liikkeeseenlaskijalla
voi
olla
oikeus
jälkikäteen
korjata
Sertifikaattien
liikkeeseenlaskuajankohtana yksilöidyn sijoituskorin koostumusta. Jos Liikkeeseenlaskijalla
on oikeus tehdä näin, sijoittajat eivät voi olettaa, että sijoituskorin koostumus pysyy samana
koko Sertifikaattien juoksuajan.]]
Jakso E – Tarjous
E.2b

Syyt
tarjoamiseen ja
varojen käyttö,
jos muu kuin
voiton tavoittelu
ja/tai
tietyiltä
riskeiltä
suojautuminen.

Ei sovellu; tarjoamisen syynä ovat voiton tekeminen ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautuminen, ja
Liikkeeseenlaskija tulee käyttämään tässä Perusesitteessä esitellyllä Sertifikaattien
liikkeeseenlaskulla keräämänsä varat liiketoimintansa yleisiin tarpeisiin.

E.3

Kuvaus
tarjousehdoista.

Sertifikaattien tarjoustapa, tarjoaja ja liikkeeseenlaskupäivä
[Sertifikaatteja tarjotaan markkinapaikkojen ulkopuolella (over-the-counter) jatkuvasti
[yhdessä][tai][useassa] sarjassa[, joilla on toisistaan poikkeavat ominaisuudet]].
Sertifikaattien tarjoaminen [Saksassa][,] [ja] [Portugalissa][,] [ja] [Ranskassa][,] [ja]
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[Alankomaissa][,] [ja] [Suomessa] [ja] [Ruotsissa] alkaa [●].]
[Lisää, mikäli Sertifikaattien tarjonta ei ala samanaikaisesti kaikissa tarjousvaltioissa:
Sertifikaattien tarjonta [Saksassa][,] [ja] [Portugalissa][,] [ja] [Ranskassa][,] [ja]
[Alankomaissa][,] [ja] [Suomessa] [ja] [Ruotsissa] alkaa [●] .]
[Sertifikaatteja tarjotaan merkintäaikana [[yhdessä][tai][useassa] sarjassa[, joilla on toisistaan
poikkeavat ominaisuudet]] kiinteällä hinnalla, johon on lisätty liikkeeseenlaskupalkkio. Kun
soveltuva merkintäaika on päättynyt, Sertifikaatteja tullaan myymään markkinapaikkojen
ulkopuolella (over-the-counter).
Merkintäaika alkaa [●] ja päättyy [●].]
Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden [keskeyttää merkintäaika ennenaikaisesti] [perua
tarjous] mistä tahansa syystä. [Jos Sertifikaattien kokonaismerkintämäärä [●] saavutetaan
minä tahansa kellonaikana jonain arkipäivänä ennen merkintäajan päättymistä,
Liikkeeseenlaskija tulee ilman eri ilmoitusta keskeyttämään arvopapereiden merkintäajan
kyseisen arkipäivän kyseisenä kellonaikana.]
[Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden perua Sertifikaattien liikkeeseenlaskun milloin
tahansa ja mistä tahansa syystä.]
[Muiden seikkojen ohella Sertifikaattien liikkeeseenlasku riippuu erityisesti siitä, onko
Liikkeeseenlaskija saanut kootuksi arvopapereille merkintäajan päättymiseen mennessä
yhteensä vähintään [●] merkintäpyyntöä. Jos tämä ehto ei täyty, Liikkeeseenlaskija voi perua
Sertifikaattien liikkeeseenlaskun merkintäajan päättyessä.]
Sertifikaattien tarjoaja[t] [on] [ovat]: [●].
[Liikkeeseenlaskupäivä on: [●][Aikaisintaan [●], joka tapauksessa ensimmäisenä
selvityspäivänä tai sitä ennen, kun kauppa on toteutettu [EU-direktiivin 2014/65/EU art. 4 (1)
nro. 24:n määritelmän mukaisessa kauppapaikassa].]]
Sertifikaatteja saa tarjota ja/tai myydä ainoastaan, mikäli kaikkia Sertifikaattien osto-,
tarjonta-, myynti- ja/tai toimitusvaltioissa ja/tai valtioissa, joissa tätä asiakirjaa jaellaan tai
pidetään nähtävillä, soveltuvia lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sertifikaattien tarjonta ja/tai
myynti edellyttävät lisäksi, että kaikki Sertifikaattien ostoon, tarjoamiseen, myyntiin tai
toimittamiseen vaadittavat luvat on asianomaisen valtion oikeussääntöjen mukaisesti saatu.
Erityisesti Sertifikaatteja ei saa hankkia tai pitää hallussaan tai siirtää etuusjärjestelyn
sijoittajalle tai yhteisölle, joka käyttää etuusjärjestelyn sijoittajan varoja, ellei sen hankinta tai
Sertifikaattien hallussapito aiheuta muuta kuin vuoden 1974 Yhdysvaltojen eläketulon
turvaamista koskevan lain (U.S. Employee Retirement Income Security Act) korjatun
painoksen ("ERISA") kohdan 406 tai lain kohdan 4975 tai vastaavan lain rikkomuksen
poikkeuksetta kiellettyä tapahtumaa. Järjestelyn sijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä (a)
ERISA:n alaista työntekijöiden etuusjärjestelyä (kuten määritelty ERISA:n kohdassa 3(3)), (b)
Yhdysvaltojen verolain (Internal Revenue Code) kohdan 4975 mukaista ja kuvaamaa
järjestelyä tai (c) mitä tahansa yksikköä, jonka kohde-etuutena oleviin varoihin sisältyy
etuusjärjestelyvaroja, johon soveltuvat Yhdysvaltain työministeriön asetukset § 2510.3-101
(29 CFR § 2510.3-101 ERISAn muokkaamalla tavalla tai (d) vastaavan lain alaista
työntekijöiden etuusjärjestelyä tai järjestelyä. Sertifikaatteja ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 noudattaen arvopaperilakia ("Securities Act"),
muutoksineen, tai millään arvopapereiden sääntelyviranomaisella missään osavaltiossa tai
muulla Yhdysvaltojen oikeudenkäyttöalueella. Liikkeeseenlaskijaa ei ole rekisteröity eikä
tulla rekisteröimään "sijoitusyhtiönä" Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (US
Commodity Exchange Act, "CEA") alaisuudessa, muutoksineen, perustuen sen kohtaan
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3(c)(7), eikä kukaan henkilö ole rekisteröinyt eikä rekisteröidy Liikkeeseenlaskijan
hyödykepoolin hoitajana Yhdysvaltain sijoitusyhtiölain alaisuudessa, muutoksineen, ja sen
alaisten U.S. Commodity Futures Trading -komission sääntöjen nojalla ("CFTC-säännöt").
Niinpä Sertifikaatteja ei saa tarjota, myydä, pantata, myydä edelleen, toimittaa tai muuten
siirtää paitsi (a) "offshore-transaktiona" (siten, kuten käsite määritellään arvopaperilain
asetuksen S ("Regulation S") mukaisesti) ja (b) henkilöille, jotka ovat sekä (1) "EiYhdysvaltain henkilöitä" (siten, kuten termi määritellään CFTC-säännössä 4.7, mutta lukuun
ottamatta sen kohdan (D) nojalla päteviä oikeutettuja henkilöitä, jotka eivät ole "EiYhdysvaltain henkilöitä") ja (2) eivätkä " Yhdysvaltain henkilöitä" (kuten kyseiset termit on
määritelty asetuksen S säännössä 902(k)(l), (kukin tällainen henkilö sekä (1) ja (2) mainittuna
edellä, "Sallittu ostaja")). Jos Sertifikaatit hankkiva Sallittu Ostaja ostaa ne toisen henkilön
puolesta tai eduksi, toisen henkilön on myös oltava Sallittu ostaja. Sertifikaatit eivät ole
tulevaisuudessa toimitettavan hyödykkeen myyntisopimuksia, (tai sellaisen vaihtoehtoja), eikä
niitä ole markkinoitu sellaisina, joihin sovelletaan CEA:ta. Sertifikaattien kaupankäyntiä ei
myöskään ole hyväksytty CEA:n alaisen U.S. Commodity Futures Trading -komission
alaisuudessa.
Liikkeeseenlaskuhinta sekä ostettaessa maksettavat kustannukset ja verot
Alkuperäinen liikkeeseenlaskuhinta on [●].
[Ei sovellu, koska Sertifikaattien ostoon ei liity sellaisia Liikkeeseenlaskijan veloittamia
kustannuksia tai veroja, jotka perittäisiin ostajilta tai merkitsijöiltä.] [Sertifikaattien ostoon
liittyy kustannukset ja verot, joiden määrä on: [lisää kustannukset ja verot: [●].]
[Liikkeeseenlaskija sallii, että kyseessä olevien Sertifikaattien myynnistä peritään [enintään]
[●] prosentin suuruinen myyntipalkkio. Myyntipalkkio lasketaan alkuperäisestä
liikkeeseenlaskuhinnasta tai Sertifikaatin myyntihinnasta jälkimarkkinoilla, mikäli
jälkimmäinen hinta on ensiksi mainittua suurempi.]
E.4

Kuvaus kaikista
liikkeeseenlasku
n/tarjoukseen
liittyvistä
olennaisista
intresseistä,
mukaan lukien
eturistiriidat.

Liikkeeseenlaskija, sen konserni- ja läheisyhtiöt sekä muut Citigroup, Inc.:iin kuuluvat tai
omistuksellisesti liittyvät yhtiöt toimivat yleensä Sertifikaattien laskenta-asiamiehinä. Tämä
toiminta saattaa johtaa eturistiriitatilanteisiin, sillä laskenta-asiamiehen tehtäviin kuuluu
joidenkin sellaisten määritysten ja päätösten tekeminen, joilla voi olla negatiivinen vaikutus
Sertifikaattien arvoon tai käteissuorituksen määrään.
Liikkeeseenlaskija, sen konserni- ja läheisyhtiöt sekä muut Citigroup, Inc.:iin kuuluvat tai
omistuksellisesti liittyvät yhtiöt saattavat aktiivisesti tehdä transaktioita kohde-etuuksilla,
muilla omaisuuserillä tai kohde-etuuteen sidoksissa olevilla johdannaisilla, pörssinoteeratuilla
optioilla tai termiinisopimuksilla taikka mahdollisesti laskea liikkeeseen muita kohde-etuuteen
liittyviä arvopapereita ja johdannaisia. Yhtiöt voivat myös hankkia kohde-etuuden uusia
osuuksia tai muita arvopapereita tai, jos kohde-etuudet ovat indeksejä, indekseihin sisältyvien
yksittäisten yhtiöiden osuuksia ja arvopapereita, tai toimia tällaisten yhteisöjen taloudellisina
neuvonantajina tai harjoittaa niiden kanssa liikepankkitoimintaa. Yhtiöillä on velvollisuus
täyttää edellä mainittuihin toimiin liittyvät velvollisuutensa riippumatta Arvopaperin
Haltijoille aiheutuvista seurauksista sekä tarvittaessa suorittaa tarpeellisiksi katsomansa
toimenpiteet suojatakseen itseään tai turvatakseen näihin liikesuhteisiin liittyvät etunsa. Yllä
mainitut toiminnot voivat johtaa eturistiriitatilanteisiin ja vaikuttaa negatiivisesti kohdeetuuden sekä siihen liittyvien olevien arvopapereiden, kuten Sertifikaattien, hintaan.
Liikkeeseenlaskija, sen konserni- ja läheisyhtiöt sekä muut Citigroup, Inc.:iin kuuluvat tai
omistuksellisesti liittyvät yhtiöt saattavat laskea liikkeeseen lisää johdannaisarvopapereita,
jotka liittyvät kohde-etuuteen tai sen osatekijöihin, mukaan lukien Sertifikaattien kanssa
samanlaiset tai samankaltaiset arvopaperit. Sertifikaattien kanssa kilpailevien tuotteiden
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tuominen markkinoille saattaa vaikuttaa kohde-etuuden tai sen osatekijöiden hintaan sekä sitä
kautta myös Sertifikaattien hintaan. Liikkeeseenlaskija, sen konserni- ja omistusyhteysyhtiöt
sekä muut Citigroup, Inc.:iin kuuluvat tai omistuksellisesti liittyvät yhtiöt voivat saada kohdeetuuteen tai sen osatekijöihin liittyvää ei-julkista tietoa, mutta niillä ei ole velvollisuutta
välittää tällaista tietoa Arvopaperin Haltijoille. Lisäksi Citigroup, Inc. tai siihen
omistuksellisesti liittyvät yhtiöt voivat julkistaa kohde-etuuteen tai sen osatekijöihin liittyviä
tutkimusraportteja. Tällaiset toiminnot saattavat sisältää eturistiriidan sekä vaikuttaa
Sertifikaattien hintoihin.
[Sijoittajien tulisi ottaa huomioon, että sijoittajille haitallisia eturistiriitoja saattaa aiheutua
myyntipalkkioiden maksamisesta jakelijoille, koska tällöin jakelijat saattavat
palkkiokannustimen vuoksi suositella sellaisia Sertifikaatteja, jotka tuottavat suuremman
palkkion. Sijoittajien tulisi tämän vuoksi ennen Sertifikaattien ostamista aina pyytää
pankkiaan, taloudellista neuvonantajaansa sekä muita osapuolia antamaan tiedot mahdollisista
eturistiriidoista.]
[Lisää mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät tiettyyn asiaan: ●]
E.7

Arvioidut
kustannukset,
jotka
liikkeeseenlaskij
a tai tarjoaja
veloittaa
sijoittajalta.

[Ei sovellu, koska Liikkeeseenlaskija tai jakelija(t) eivät veloita tällaisia kustannuksia
sijoittajalta.] [Sertifikaatteihin liittyvät arvioidut kustannukset[, mukaan lukien kustannukset,
jotka johtuvat hyväksymisestä kaupankäynnin kohteeksi pörssiin,] sisältyvät merkintä- tai
myyntihintaan riippuen siitä, kummasta on kysymys. Jos sijoittaja ostaa Sertifikaatteja
jakelijalta, sijoittajan maksama myyntihinta saattaa sisältää palkkioita, jotka jakelijan tulee
ilmoittaa.][lisää kuvaus tällaisista kustannuksista: ●]
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[●]
[Lisää rivejä, mikäli useita sarjoja: ●]

]
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[Asianomainen pörssi]
[[Asianomainen ]viitemar
kkina] [Asianomainen
indeksin ylläpitäjä]
[Viiteasiamies]
(C.20)

[Reuterssivu]
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