ALAPTÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS KIBOCSÁTÁS SPECIFIKUS PROGRAM
ÖSSZEFOGLALÓ
Az összefoglalók “Elemek”-nek nevezett tájékoztatási követelményekből épülnek fel. Az A – E Részekben (A.1 –
E.7) az Elemek sorszámozottak. A jelen Összefoglaló az ezen fajtájú Értékpapírokkal, Kibocsátóval és
Garanciavállalóval kapcsolatos összefoglalókba beillesztendő összes Elemet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy
egyes Elemek beillesztése nem kötelező, előfordulhat, hogy az Elemek sorszámozása nem folyamatos.
Előfordulhat, hogy egy adott Elem tekintetében a vonatkozó információ nem adható meg akkor sem, ha az adott
Elem összefoglalóba történő beillesztése – az Értékpapírok, a Kibocsátó és a Garanciavállaló fajtájára
tekintettel – egyébként szükséges lenne. Ebben az esetben az összefoglalónak az adott Elem rövid bemutatását
kell tartalmaznia, továbbá annak magyarázatát, hogy az adott Elem alkalmazására miért nem kerül sor.
A Rész – Bevezetés és figyelmeztetések

Elem

Cím

A.1

Figyelmeztetés arra
vonatkozóan, hogy
az összefoglaló az
Alaptájékoztató
bevezetőjének
tekintendő valamint
a keresetindítással
kapcsolatos
rendelkezések

•

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges
Feltételek bevezetőjének tekintendő. Ellentétes rendelkezés
hiányában és a D.3-as Elem első bekezdésében foglaltak
kivételével a jelen összefoglalóban használt „Alaptájékoztató”
kifejezés a BNPP B.V.-nek és a BNPP-nek a BNPP B.V., a
BNPP és a BNP Paribas Fortis Funding Kötvény, Warrant és
Certifikát Programjával kapcsolatos, 2017. június 7.-i időről
időre kiegészített alaptájékoztatóját jelenti. A D.3-as Elem első
bekezdésében használt „Alaptájékoztató” kifejezés a BNPP
B.V.-nek és a BNPP-nek a BNPP B.V., a BNPP és a BNP
Paribas Fortis Funding Kötvény, Warrant és Certifikát
Programjával kapcsolatos, 2017. június 7.-i alaptájékoztatóját
jelenti.

•

Az Értékpapírok vonatkozásában befektetői döntést csak az
Alaptájékoztató egészét – beleértve bármely, az abba
hivatkozással beleépített dokumentumokat és a vonatkozó
Végleges Feltételeket is – figyelembe véve lehet meghozni.

•

Ha a jelen Alaptájékoztatóban és a vonatkozó Végleges
Feltételekben foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai
Gazdasági Térség valamely Tagállamában keresetindításra
kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzeti
jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági
eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató és a
vonatkozó Végleges Feltételek fordítási költségeit.

•

Nem terheli polgári jogi felelősség a Kibocsátót és a
Garanciavállalót a fenti Tagállamokban kizárólag a jelen
összefoglaló tekintetében, ideértve az összefoglaló bármely
fordítását is, kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan
vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató és a vonatkozó
Végleges Feltételek egyéb részeivel vagy amennyiben – a
2010/73/EU Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek az Európai
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Cím
Gazdasági Térség adott Tagállamában végbemenő átültetését
követően – az összefoglaló az Alaptájékoztató és a vonatkozó
Végleges Feltételek egyéb részeivel együtt olvasva sem
tartalmazza a Tájékoztató Irányelv 2.1(s) pontja szerinti, a
befektetők Értékpapírra vonatkozó befektetési döntését
elősegítő kiemelt információkat.

A.2

Az Alaptájékoztató
felhasználásával
kapcsolatos
hozzájárulás, az
ajánlati időszak
megjelölése és
egyéb feltételek
megadása

Hozzájárulás: A Kibocsátó az alábbiakban részletezett feltételeknek
megfelelően hozzájárulását adja az Alaptájékoztatónak az Értékpapírok Nem
Mentesített Forgalomba Hozatalával kapcsolatos, a Szervező és a K&H
Bank Zrt. mint az Értékpapírok Nem Mentesített Forgalomba Hozatala
tekintetében Felhatalmazott Ajánlattevő által történő felhasználásához.
Forgalomba hozatali időszak: A Kibocsátó fenti hozzájárulása az
Értékpapíroknak a 2017. szeptember 25-től és 2017. október 6-ig tartó
időszak alatt történő Nem Mentesített Forgalomba Hozatalára vonatkozik (a
továbbiakban a ”Forgalomba Hozatali Időszak”).
A hozzájárulás feltételei: A (fentiekben hivatkozott feltételek mellett) a
Kibocsátó hozzájárulásának feltétele hogy az adott hozzájárulás (a) csak a
Forgalomba Hozatali Időszak alatt érvényes; és (b) az Alaptájékoztató
felhasználását csak az adott Értékpapír Részlet Magyarországon történő Nem
Mentesített Forgalomba Hozatalai tekintetében engedi meg.
AMENNYIBEN AZ ÉRTÉKPAPÍROKBA BEFEKTETŐ VAGY
BEFEKTETNI KÍVÁNÓ SZEMÉLY AZ ÉRTÉKPAPÍROKAT
FELHATALMAZOTT
FORGALMAZÓTÓL
EGY
NEM
MENTESÍTETT FORGALOMBA HOZATAL SORÁN SZERZI MEG
VAGY KÍVÁNJA MEGSZEREZNI, AZ ÉRTÉKPAPÍROK E MÓDON
TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT AZ ADOTT
FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓ ÉS AZ ÉRTÉKPAPÍROKBA
BEFEKTETŐ VAGY BEFEKTETNI KÍVÁNÓ SZEMÉLY KÖZÖTTI
– EGYEBEK MELLETT AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSI
ÁRÁRA, ALLOKÁCIÓJÁRA ILLETVE ELSZÁMOLÁSÁRA IS
KITERJEDŐ
–
KÜLÖN
MEGÁLLAPODÁS
FOGJA
TARTALMAZNI. A FENTIEK SZERINTI TÁJÉKOZTATÁST A
FELHATALMAZOTT FORGALMAZÓ AZ ÉRTÉKPAPÍROK
FORGALOMBA HOZATALA SORÁN FOGJA MEGADNI.
B Rész – Kibocsátó és Garanciavállaló

Elem

Cím

B.1

A Kibocsátó jogi
és kereskedelmi
neve

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (előző neve BNP Paribas Arbitrage
Issuance B.V.) (”BNPP B.V.” vagy a ”Kibocsátó”).

B.2

Székhely / jogi
forma / a

A Kibocsátó egy holland jog szerinti zártkörű korlátolt felelősségű társaság
melynek székhelye a Herengracht 595, 1017 CE, Amszterdam, Hollandia cím
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Cím
működésre
irányadó jog /
bejegyzés országa

alatt található.

B.4b

Trendek
bemutatása

Nem alkalmazandó, mivel nincsenek olyan a BNPP B.V-t és a BNPP B.V.
legalább a jelen pénzügyi évben folytatott tevékenységei szerinti ágazatot az
ésszerű megítélés mellett lényegesen befolyásoló trendek, bizonytalanságok,
igények, kötelezettségek vagy események.

B.5

A Csoport
bemutatása

A BNPP B.V. függ a BNPP-től. A BNPP B.V. a BNPP kizárólagos tulajdonú
leányvállalata, amely kifejezetten részt vesz a BNP Paribas Csoport (ideértve
a BNPP-t) más cégei által létrehozott, összeállított és befektetőknek eladott
értékpapírok, mint például kötvények, warrantok, certifikátok és más
kötelezettségek kibocsátásában. Az alábbi D.2 Elemben foglaltakkal
összhangban, az értékpapírok fedezetéül a BNP Paribas és BNP Paribas
társaságok által nyújtott fedezeti eszközök és biztosíték szolgálnak. Ennek
következtében a BNPP-re vonatkozó Trend Információk a BNPP B.V.-re is
vonatkoznak.

B.9

Nyereség
előrejelzés vagy
becslés

Nem alkalmazandó, a Kibocsátó nem tett nyereségre vonatkozó előrejelzést
vagy becslést.

B.10

A könyvvizsgálói
jelentésben jelzett
fenntartások

Nem alkalmazandó, az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi
információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak
fenntartásokat.

B.12

Kiemelt múltbéli pénzügyi tájékoztatás:
Összehasonlító éves pénzügyi adatok - euróban

Árbevétel
Nettó
szintű

árbevétel,

Vállalatcsoporti

Teljes Mérleg
Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

2016/12/31
(auditált)

2015/12/31
(auditált)

399.805

315.558

23.307

19.786

48.320.273.908

43.042.575.328

488.299

464.992

Összehasonlító éves pénzügyi adatok a 2017 június 30.-án lezárt hat hónapos időszak
tekintetében- euróban

Árbevétel
Nettó

árbevétel,

Vállalatcsoporti
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2017/06/30
(nem auditált)

2016/06/30
(nem auditált)

180.264

183.330

11.053

12.506

Elem

Cím
szintű

Teljes Mérleg
Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

2017/06/30
(nem auditált)

2016/12/31
(nem auditált)

50.298.295.452

48.320.273.908

499.352

488.299

Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos nyilatkozatok
2017. június 30-e (mint azon legutóbbi pénzügyi időszak, amelynek tekintetében közbenső
pénzügyi beszámolókat készítettek) óta a BNPP Csoport pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi
pozíciójában nem következett be lényeges változás.
2017. június 30-a óta a BNPP B.V. pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában nem
következett be lényeges változás, és a BNPP B.V. kilátásaiban 2017. június 30-a óta nem
következett be jelentősen hátrányos változás.

B.13

A Kibocsátó
fizetőképességét
befolyásoló
események
ismertetése

Nem alkalmazandó, mivel a Kibocsátó legjobb tudomása szerint 2017.
szeptember 13-a óta a Kibocsátóval összefüggő, a Kibocsátó
fizetőképességének értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli
eseményre nem került sor.

B.14

Kapcsolat a többi
csoporton belüli
társasággal

A BNPP B.V. függ a BNPP-től. A BNPP B.V. a BNPP kizárólagos tulajdonú
leányvállalata, amely kifejezetten részt vesz a BNPP Csoport (ideértve a
BNPP-t) más cégei által létrehozott, összeállított és befektetőknek eladott
értékpapírok, mint például kötvények, warrantok, certifikátok és más
kötelezettségek kibocsátásában. Az alábbi D.2 Elemben foglaltakkal
összhangban az értékpapírok fedezetéül a BNP Paribas és a BNP Paribas
társaságok által nyújtott fedezeti eszközök és biztosíték szolgálnak.
Lásd még a fenti B.5. Elemet.

B.15

Főbb
tevékenységek

A Kibocsátó fő tevékenységét a bármilyen jellegű pénzügyi eszközök
kibocsátása és/vagy megszerzése valamint az ezzel kapcsolatos
megállapodásoknak a BNPP Csoporton belüli társaságok részére történő
megkötése képezi.

B.16

Ellenőrző
részvényesek

A BNP Paribas a BNPP B.V. jegyzett tőkéjének 100 százalékos tulajdonosa.

B.17

Hitelminősítések

A BNPP B.V. hosszú távú hitelminősítése A besorolás, stabil kilátással
(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS) és a BNPP B.V.
rövid távú hitelminősítése A-1 (Standard & Poor's Credit Market Services
France SAS).
Az Értékpapírokat nem látták el hitelminősítéssel.
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Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok
vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a
hitelminősítést nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy
visszavonhatja.

B.18

A Garancia
bemutatása

A BNP Paribas (a továbbiakban a ”BNPP” vagy a ”Garanciavállaló”) az
Értékpapírok vonatkozásában az általa 2017. június 7-án vagy akörül aláírt
angol jog alatti garanciaokmánynak megfelelően feltétlen és
visszavonhatatlan garanciát (a továbbiakban a ”Garancia”) vállalt.
Abban az esetben, ha a BNPP-nél hitelezői feltőkésítésre (bail-in) kerül sor,
ám a BNPP B.V.-nél nem, az adott felügyeleti hatóság csökkenteni fogja a
BNPP garancia szerinti kötelezettségeit és/vagy tartozásainak összegét, hogy
azok tükrözzék a BNPP hitelezői feltőkésítés alkalmazásából eredő és a
BNPP kötelezettségeire vonatkozó csökkentéseket vagy módosításokat
(ideértve azt a helyzetet is, ahol a Garancia maga nem tartozik a hitelezői
feltőkésítés hatálya alá).
A garancia szerinti kötelezettségek a BNPP közvetlen, feltétlen, nem
biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik és egymással szemben
azonos ranghelyen (pari passu) állnak és fognak állni, és a BNPP minden
egyéb fennálló közvetlen, feltétlen, nem biztosított és nem alárendelt
kötelezettségével (kivéve bizonyos, a francia jogszabályok alapján előrébb
sorolt kötelezettségeket) azonos ranghelyen (pari passu) fognak állni.

B.19

Garanciavállalókkal kapcsolatos
tájékoztatás

B.19/B.1

Garanciavállaló
jogi és
Kereskedelmi
neve

BNP Paribas

B.19/B.2

Székhely / jogi
forma / a
működésre
irányadó jog /
bejegyzés országa

A Garanciavállaló egy banki tevékenységi engedéllyel rendelkező francia jog
szerinti részvénytársaság (société anonyme) melynek székhelye a 16,
boulevard des Italiens – 75009, Párizs, Franciaország cím alatt található.
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B.19/B.4b

Trendek
bemutatása

Makrogazdasági összefüggések
A BNPP tevékenységéből származó eredményekre befolyással van a
makrogazdasági és a piaci környezet. Tekintettel az üzleti tevékenységének
jellegére, a BNPP különösen érzékeny az európai makrogazdasági és a piaci
feltételekre, amelyek vonatkozásában az elmúlt években rendellenességek
voltak tapasztalhatóak.
2016-ban a globális növekedés kevéssel 3% fölött stabilizálódott a fejlett
gazdaságok sokkal kisebb növekedése ellenére. A globális kilátásra továbbra
is három főbb átmenet van hatással: a csökkenő gazdasági növekedés
Kínában; a változó energiaárak, amik 2016-ban emelkedtek; és az Egyesült
Államok monetáris politikájának második szigorítása a rugalmas belső
fellendülés idején. Meg kell említeni, hogy számos nagy, fejlett ország
központi bankja folytat továbbra is alkalmazkodó monetáris politikát. Az
IMF előrejelzése szerint 2017-ben helyreáll a globális tevékenység, nem lesz
jelentős javulás az eurózóna és Japán növekedésében, és lelassul az Egyesült
Királyság.
Ebben a kontextusban két kockázati tényezőt azonosíthatunk:
A feltörekvő országok sebezhetőségéből adódó pénzügyi instabilitás
Bár korlátozott a BNP Paribas Csoport feltörekvő országoknak való
kitettsége, ezeknek az országoknak a sebezhetősége megzavarhatja a globális
pénzügyi rendszert, ami hatással lehet a BNP Paribas Csoportra, és
potenciálisan hatással lehet az eredményeire.
2016-ban számos feltörekvő piacgazdaságban jelentősen növekedett a
devizahitel-állomány, miközben az adósságszint (belföldi és külföldi
devizában egyaránt) már így is magas volt. Az adósság fő forrása a
magánszektor. Ezenfelül az Egyesült Államokban az alapkamatok fokozatos
emelkedésének kilátása (a Federal Reserve első kamatemelési döntése 2015
decemberében, a második 2016 decemberében történt), továbbá a feltörekvő
országok növekedésével és a felmerülő geopolitikai kockázatokkal
kapcsolatos aggályokhoz köthető növekvő pénzügyi volatilitás hozzájárult a
külső finanszírozási feltételek szigorodásához, a tőkekiáramlás
növekedéséhez, számos feltörekvő ország pénznemének további
leértékelődéséhez, és a bankokra ható kockázatok növekedéséhez. Mindez az
államadósságok visszaminősítéséhez vezethet.
Továbbra is fennáll a globális piacok megzavarásának kockázata (emelkedő
kockázati felárak, a bizalom gyengülése, a növekedés hanyatlása, a monetáris
politikák harmonizálásának későbbre halasztása vagy lelassulása, probléma
az eszközök értékelésével, a nyújtott hitel csökkenése, kaotikus tőkeáttételcsökkentés), ami hatással lehet a bankintézményekre.
A növekvő adóssággal és piaci likviditással kapcsolatos rendszerszintű
kockázatok
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A 2016 közepe óta történő fellendülés ellenére továbbra is alacsonyak a
kamatok, ami bizonyos pénzügyi szereplők túlzott kockázatvállalásához
vezethet: meghosszabbodhat a hitelek lejárata és a birtokolt eszközök
mértéke, kevésbé szigorú hitelnyújtási politika, a tőkeáttételes finanszírozás
növekedése.
Egyes szereplők (biztosítóintézetek, nyugdíjalapok, eszközkezelők stb.) egy
egyre rendszerszintűbb környezetet vonnak maguk után és egy piaci zavar
esetén (ami például a kamatlábak hirtelen emelkedéséhez és/vagy hirtelen
árkorrekcióhoz köthető) úgy dönthetnek, hogy viszonylag gyenge piaci
likviditás közepette nagy pozíciókat zárnak.
Az elmúlt években az adósság is növekedett (köz- és magánadósság egyaránt,
fejlett és feltörekvő országokban is). Az ebből eredő kockázat valóssá válhat
a kamatlábak jelentős növekedése vagy további negatív növekedés sokk
esetén.
A Pénzügyi intézményekre alkalmazandó jogszabályok és szabályozás
A pénzügyi intézményekre vonatkozó törvények és rendeletek jelenlegi és
jövőbeni változásai jelentős hatással lehetnek a BNPP-re. A BNPP-t érintő
vagy esetlegesen érintő, mostanában elfogadott vagy tervezett intézkedések
(vagy alkalmazási intézkedés) sorába tartoznak különösen:
-

a 2013. július 26-i francia banktörvényt alkotó strukturális reformok,
amelyek megkövetelik, hogy a bankok hozzanak létre e célból
leányvállalatokat vagy különítsék el a „spekulatív” sajátszámlás
műveleteket a hagyományos lakossági banki tevékenységeiktől; az
Egyesült Államok Volcker-szabálya, ami korlátozza az amerikai és a
külföldi bankok számára a sajátszámlás tranzakciókat, a fedezeti
alapok és a tőkealapok szponzorálását vagy ezekbe való befektetést,
és jövőbeni potenciális változások Európában;

-

tőkét szabályozó rendeletek: a tőkekövetelményekről szóló IV.
irányelv („CRD 4”) / tőkekövetelményekről szóló rendelet
(„CRR”), a teljes veszteségelnyelő képesség nemzetközi szabványa
(„TLAC”) és a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) által a BNPP
kijelölése mint rendszerszintű fontosságú pénzügyi intézet;

-

a 2014. november 6-i
mechanizmus és rendelet;

-

a betétbiztosítási rendszerekre, a felhatalmazásokra és végrehajtási
rendeletekre vonatkozó 2014. április 16-i irányelv, a bankhelyreállítási és szanálási keretrendszert felállító 2014. május 15-i
irányelv, az Egységes Szanálási Tanácsot és az Egységes Szanálási
Alapot felállító Egységes Szanálási Mechanizmus;

-

az amerikai Federal Reserve végső szabálya, ami szigorúbb
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prudenciális szabályokat ír elő a nagy külföldi bankok amerikai
tranzakcióira, nevezetesen, előírja az amerikai leányvállalataik
önálló közvetítő holdingtársaságának létrehozását;
-

új szabályok a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek terén végzett
tevékenységek szabályozására a Dodd-Frank Wall Street reform és
fogyasztóvédelmi törvény VII. bekezdésével összhangban,
nevezetesen a swap-kereskedők, a jelentős swap-résztvevők,
értékpapírok swap-kereskedői, és az értékpapírok jelentős swaprésztvevői által kereskedett klíringkötelezettség alá nem eső
származtatott termékek és származtatott értékpapírok letéti
követelményei, továbbá az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság
szabályai, amelyek megkövetelik a származtatott termékek piacán
aktív bankok és jelentős swap-résztvevők regisztrációját, és a
származtatott tranzakciók átláthatóságát és jelentését;

-

a pénzügyi eszközök piacairól szóló új irányelv („MiFID”) és a
pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet („MiFID”), és bizonyos
tőzsdén kívüli származékos ügyletek központi felek általi
elszámolását, és értékpapír-finanszírozási ügyletek központi
szerveknek való közzétételét szabályozó európai rendeletek.

Továbbá ma a szabályozási környezet szigorúbb, és a bankszektor számára
jelentős kockázatot jelent a hatályos törvények és rendeletek, különösképpen
a vevők érdekeit védő szabályozások be nem tartása, ami potenciálisan
jelentős veszteséghez és pénzbírsághoz vezethet. A BNP Paribas Csoport a
kifejezetten ilyen típusú kockázatokat kezelő megfelelőségi rendszerén túl az
értékei középpontjába helyezi a vevői, szélesebb körben pedig az érdekeltjei
érdekeit. A BNP Paribas Csoport 2016-ban elfogadott új magatartási kódexe
részletesen ismerteti a terület értékeit és magatartási szabályait.
Kiberkockázatok
Az elmúlt években a pénzügyi intézeteket több kibertámadás érte, ezek az
adatok nagyszabású módosítását jelentették, ami veszélyezteti a pénzügyi
információk minőségét. A kockázat a mai napig fennáll, és a BNPP más
bankokhoz hasonlóan lépéseket tett olyan rendszerek bevezetésére, amelyek
foglalkoznak azokkal a kibertámadásokkal, amik adatokat és kritikus
rendszereket semmisíthetnek meg vagy károsíthatnak, vagy akadályozhatják
a műveletek zavartalan működését. Ezenfelül a szabályozó és felügyeleti
hatóságok
kezdeményezéseket
tesznek
a
kiberbiztonsággal
és
kiberbűnözéssel kapcsolatos információk cseréjére, hogy fejlődjön a
technológiai infrastruktúrák biztonsága és a kibertámadások után hatékony
helyreállító tervek álljanak készen.
B.19/B.5

Vállalatcsoport
bemutatása

A BNPP egy vezető európai szolgáltató a banki és pénzügyi szolgáltatások
területén, és az alábbi négy európai ország belföldi lakossági bankpiacán
rendelkezik jelenléttel: Belgium, Franciaország, Olaszország és Luxemburg.
74 országban van jelen összesen majdnem 190.000 munkavállalóval, ebből
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több mint 145.000 munkavállalóval rendelkezik Európában. A BNPP a BNP
Paribas Csoport (a “BNPP Csoport”) anyavállalata.

B.19/B.9

Nyereség
előrejelzés vagy
becslés

Nem alkalmazandó; a Garanciavállaló nem tett nyereségre vonatkozó
előrejelzést vagy becslést.

B.19/B.10

A könyvvizsgálói
jelentésben jelzett
fenntartások

Nem alkalmazandó; az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi
információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak
fenntartásokat.

B.19/B.12

Kiemelt múltbéli pénzügyi tájékoztatás:
Összehasonlító Éves Pénzügyi Adatok - millió euróban
2016/12/31 (auditálva)

2015/12/31 (auditálva)

Árbevétel

43.411

42.938

Kockázati költség

(3.262)

(3.797)

7.702

6.694

2016.12.31.

2015.12.31.

11,5%

10,9%

2016/12/31 (auditálva)

2015/12/31 (auditálva)

2.076.959

1.994.193

Konszolidált, ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és ügyfelektől esedékes
követelések

712.233

682.497

Konszolidált,
elemek

765.953

700.309

100.665

96.269

Nettó
szintű

árbevétel,

Vállalatcsoporti

Alapvető Tőke (Tier 1) Mutató
(Bázel 3 teljesen feltöltött, CRD4)

Teljes Konszolidált Mérleg

ügyfeleknek

járó

Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

Összehasonlítő Időközi Pénzügyi Adatok a 2017. június 30-ával lezárt hathónapos időszak
tekintetében – millió euróban
1H17
(nem auditált)

1H16
(nem auditált)

Árbevétel

22.235

22.166

Kockázati költség

(1.254)

(1.548)
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Nettó árbevétel, Vállalatcsoporti
szintű

4.290

4.374

2017.06.30.

2016.12.31.

11,7%

11,5%

2017/06/30 (nem
auditált)

2016/12/31
(auditálva)

2.142.961

2.076.959

Konszolidált, ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és ügyfelektől esedékes
követelések

715.466

712.233

Konszolidált, ügyfeleknek járó
elemek

793.384

765.953

Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)

99.318

100.665

Alapvető Tőke (Tier 1) Mutató
(Bázel 3 teljesen feltöltött, CRD4)

Teljes Konszolidált Mérleg

Jelentősen hátrányos vagy lényeges változás hiányával kapcsolatos nyilatkozatok
Lásd a BNPP Csoporttal kapcsolatos B.12-es Elemet.
A BNPP kilátásaiban 2017. december 31. óta (mint azon legutóbbi pénzügyi időszak, amelynek
tekintetében auditált pénzügyi beszámolókat készítettek) nem következett be jelentősen hátrányos
változás.
B.19/B.13

A Garanciavállaló
fizetőképességét
befolyásoló
események
ismertetése

Nem alkalmazandó, mivel 2017. augusztus 4.-én és a Garanciavállaló legjobb
tudomása szerint 2017. június 30. óta a Garanciavállaló fizetőképességének
értékelését lényegesen befolyásoló közelmúltbeli eseményre nem került sor.

B.19/B.14

Kapcsolat a többi
Csoporton belüli
társasággal

Az alábbi bekezdésekben foglaltak kivételével a BNPP nem függ a BNPP
Csoport többi tagjától.
2004. áprilisában a BNPP kiszervezte az IT Infrastruktúra Irányítási
Szolgáltatásokat a “BNP Paribas Partners for Innovation”-hez (BP²I), amely
egy az IBM France-al együttműködésben 2003. végén létrehozott közös
vállalat. A BP²I IT Infrastruktúra Irányítási Szolgáltatásokat nyújt a BNPP
valamint számos BNPP leányvállalat részére Franciaországban (ideértve a
BNP Paribas Personal Finance-et, a BP2S-t, és a BNP Paribas Cardif-et),
Svájcban és Olaszországban. 2011. december közepén a BNPP egy 2017.
végéig tartó időpontig megújította az IBM France-al kötött megállapodását.
2012. végén a felek megállapodást kötöttek ezen együttműködésüknek 2013tól kezdődően a BNP Paribas Fortis-ra történő fokozatos kiterjesztéséről. A
svájci leányvállalatot 2016. december 31.-én bezárták.
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A BP²I tevékenységeit az IBM France irányítja. A BNP Paribasnak jelentős
befolyása van e társaságban, és az IBM France-szal közösen 50-50%
arányban birtokolják. A BP²I rendelkezésére álló BNP Paribas személyzet
teszi ki a BP²I állandó személyzetének a felét, az épületei és feldolgozó
központjai a Csoport tulajdonában állnak, és az érvényben lévő irányítási
rendszer biztosítja a BNP Paribasnak a szerződéses jogot a társaság
felügyeletére és szükség esetén a Csoportba való visszavezetésére.
Az ISFS, ami az IBM teljes tulajdonú leányvállalata, IBM Luxembourgra
változtatta a nevét, és ő kezeli az IT Infrastruktúra Irányítási Szolgáltatásokat
a BNP Paribas Luxembourg tagjainak egyes részei számára.
A BancWest alapvető banki tevékenységeihez tartozó adatfeldolgozó
tevékenységek ki vannak szervezve a Fidelity Information Servicesnek
(„FIS”). Az üzemeltetési és termelési tevékenységeket szintén a FIS végzi
Honoluluban.
A Cofinoga France adatfeldolgozó tevékenységei ki vannak szervezve az
SDDC-nek, ami az IBM teljes tulajdonú leányvállalata.
Lásd a fenti B.5 Elemet is.

B.19/B.15

Főbb
tevékenységek

A BNP Paribas két tevékenységi területen rendelkezik jelentős pozíciókkal:
•

Lakossági Banki Üzletág, amely kiterjed:
•

•

több, az alábbiakban felsorolt Hazai Piacra:
•

francia Lakossági Banki Üzletág (French Retail
Banking (FRB)),

•

BNL bancacommerciale
lakossági banki üzletág,

•

belga Lakossági Banki Üzletág (BRB),

•

egyéb Hazai Piacok, ideértve a luxemburgi
Lakossági Banki Üzletágat (LRB);

Nemzetközi Lakossági
alábbiakból áll:

Banki

(BNL

Üzletág,

•

Európa – Földközi tengeri térség,

•

BancWest;

•

Personal Finance;

•

Biztosítás;

•

Vagyonkezelés;
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•

Nagyvállalati és Intézményi Banki Üzletág (CIB); amelybe
beletartozik:
•

Nagyvállalati Banki Üzletág;

•

Globális Piacok;

•

Értékpapírpiacok.

B.19/B.16

Ellenőrző
részvényesek

A jelenlegi részvényesek egyike sem rendelkezik közvetlenül vagy
közvetetten a BNPP feletti ellenőrzéssel. A főbb részvényesek a Société
Fédérale de Participations et d’Investissement (”SFPI”), egy a Belga
Kormány részéről eljáró nyilvános részvénytársaság (public-interest société
anonyme) amely 2017. június 30-án a jegyzett tőke 7,7 százalékát
tulajdonolta; a BlackRock Inc. amely 2017. június 30-án a jegyzett tőke 5,1
százalékát tulajdonolta; és a Luxemburgi Nagyhercegség amely 2017. június
30-án a jegyzett tőke 1,0 százalékát tulajdonolta. A BNPP tudomása szerint
az SFPI-n és BlackRock Inc.-n kívül nincs a jegyzett tőke vagy a szavazati
jogok 5 százalékát meghaladó mértékű részesedéssel rendelkező részvényes.

B.19/B.17

Hitelminősítések

A BNPP az alábbi hosszú távú hitelminősítésekkel rendelkezik: A besorolás,
stabil kilátással (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A1
besorolás, stabil kilátással (Moody's Investors Service Ltd.) és A+ besorolás,
stabil kilátással (Fitch France S.A.S.), és AA (alacsony) stabil kilátással
(DBRS Limited), továbbá a BNPP rövid távú hitelminősítései: A-1 besorolás
(Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 besorolás
(Moody's Investors Service Ltd.), F1 besorolás (Fitch France S.A.S.), és R-1
(közepes) (DBRS Limited).
Az értékpapírokkal kapcsolatos hitelminősítés nem minősül az értékpapírok
vételére, eladására vagy tartására vonatkozó ajánlatnak és azt a
hitelminősítést nyújtó ügynökség bármikor felfüggesztheti, csökkentheti vagy
visszavonhatja.
C Fejezet – Értékpapírok
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C.1

Értékpapírok fajtája
és osztálya/ISIN

AzÉrtékpapírok certifikátok (“Certifikátok”, és Sorozatokban kerülnek
kibocsátásra.
Az Értékpapírok Sorozatszáma CE1415WX. A Részletszám: 1.
ISIN szám: XS1628322478.
Közös Kód: 162832247.
A Certifikátokra alkalmazandó jog az angol jog.
A Certifikátok készpénz elszámolásúak.
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C.2

Devizanem

Az Értékpapírok jelen Sorozatának devizaneme magyar forint (“HUF”).

C.5

A átruházási
korlátozások

Az Értékpapírok szabadon átruházhatóak az Amerikai Egyesült Államok, az
Európai Gazdasági Közösség, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia,
Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság, Japán és Ausztrália
forgalomba hozatali és értékesítési korlátozásai függvényében, valamint a
Prospektus Irányelvnek, továbbá mindazon országok jogszabályainak
megfelelően, amelyekben az Értékpapírok forgalomba hozatalra vagy
értékesítésre kerül.

C.8

Az Értékpapírokhoz
fűződő jogok

A Program alapján kibocsátott Értékpapírok többek között az alábbi
feltételek szerint kerülnek kibocsátásra:
Státusz
Az Értékpapírok nem biztosítottak. A nem biztosított Értékpapírok a
Kibocsátó közvetlen, feltétlen, nem biztosított és nem alárendelt
kötelezettségeit képezik, és egymással szemben azonos ranghelyen (pari
passu) állnak és fognak állni, továbbá a Kibocsátó más közvetlen, feltétlen,
nem biztosított és nem alárendelt adósságával szemben (kivéve bizonyos,
jogszabály alapján előrébb sorolt kötelezettségeket) legalább azonos
ranghelyen (pari passu) fognak állni.

Adózás
Az
Értékpapír-tulajdonos
köteles
megfizetni
az
Értékpapírok
érvényesítésével és elszámolásával vagy visszaváltásával, és/vagy a
Jogosultság átadásával vagy átruházásával kapcsolatban felmerült minden
adót, illetéket és/vagy költséget. A Kibocsátó a korábban az Értékpapírtulajdonosok részére kifizetett összegekből vagy átadott eszközökből le nem
vont bizonyos adókat és költségeket köteles levonni, amennyiben azok a
Számítást Végző Ügynök meghatározása szerint az Értékpapírokhoz
kapcsolódnak.
A kifizetésekre minden esetben alkalmazni kell (i) a kifizetés helye szerinti
(ii) az Amerikai Egyesült Államok 1986. évi Adójogi Törvénykönyve (U.S.
Internal Revenue Code of 1986; a Törvénykönyv) 1471(b) szakaszában leírt
megállapodáshoz szükséges, vagy a Törvénykönyv 1471 – 1474 szakaszai
alapján egyébként alkalmazandó visszatartást vagy levonást, az ezekhez
kapcsolódó jogszabályokat és megállapodásokat, ezek bármely hivatalos
értelmezését vagy ezek bármely kormányközi jellegű implementáló
jogszabályát, és (iii) a Törvénykönyv 871(m) szakasza által megkívánt
bármely visszatartást vagy levonást.
Emellett, a Törvénykönyv 871(m) szakasza által megkívánt, az Értékpapírok
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után fizetendő összeg vonatkozásában kivetett visszatartás vagy levonás
összegének meghatározásakor a Kibocsátó jogosult lesz visszatartani
„osztalék-egyenérték” kifizetést (a Törvénykönyv 871(m) céljaiból
meghatározva) 30%-os arányban.
Teheralapítási tilalom (negative pledge)
Az Értékpapírok feltételei nem fognak teheralapítási tilalomra vonatkozó
rendelkezést tartalmazni.
Szerződésszegési Események
A Értékpapírok feltételei nem fognak szerződésszegési eseményeket
tartalmazni.
Gyűlések
Az Értékpapírok feltételei tartalmazni fognak rendelkezéseket az Értékpapírtulajdonosi gyűlés összehívására, az érdekeiket általánosan érintő ügyek
megvitatása érdekében. Ezek a rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy
meghatározott többség minden értékpapír-tulajdonosra kötelező döntést
hozzon, azokat az értékpapír-tulajdonosokat is beleértve, akik nem vettek
részt és szavazatukat nem adták le az adott gyűlésen, beleértve továbbá
azokat az értékpapír-tulajdonosokat is, akik a többséggel ellentétesen
szavaztak.
Alkalmazandó jog
Az Értékpapírokra, az Angol Jog Alatti Ügynöki Szerződésre, az
Értékpapírokhoz Kapcsolódó Garanciára, továbbá bármely szerződésen
kívüli kötelezettségre, amely az Értékpapírokból, az (időről időre
módosított) Angol Jog Alatti Ügynöki Szerződésből és az Értékpapírok
tekintetében fennálló Garanciából ered vagy ezekkel kapcsolatban merül fel,
az angol jog az irányadó és azokat az angol joggal összhangban kell
értelmezni.

C.9

Kamat/Visszaváltás

Kamat
Az Értékpapírok nem tartalmaznak, illetve utánuk nem fizetnek kamatot.
Visszaváltás
Az Értékpapírok a C.18-as Elemben meghatározottak szerint 2020. október
19.-én kerülnek visszaváltásra, kivéve, ha azokat korábban már
visszaváltották vagy törölték.
Az Értékpapírokat egy További Megszakítási Esemény, egy Opcionális
További Megszakítási Esemény, egy Kivételes Esemény, egy Lehetséges
Kiigazítási Esemény bekövetkezése esetén is vissza lehet váltani, valamint
akkor is ha a Kibocsátó Értékpapírok szerinti kötelezettségeinek teljesítése
jogellenessé válik vagy erőhatalom illetve állami beavatkozás miatt
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jogellenessé vagy lehetetlenné válik. Az ezen visszaváltás során az
Értékpapírok szerint fizetendő összeg az Értékpapírok piaci árának fedezeti
költségekkel csökkentett részével egyenlő.
Az Értékpapír-tulajdonosok képviselői
A Kibocsátó nem nevez ki az Értékpapír-tulajdonosok tekintetében
képviselőt.
Az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogokkal kapcsolatban lásd továbbá a fenti
C.8. Elemet.

C.10

A kamatfizetés
származtatott eleme

Nem alkalmazandó.

C.11

Tőzsdei bevezetés

Az Értékpapírokat nem kerülnek bevezetésre szabályozott vagy egyéb
piacra.

C.15

A mögöttes
eszközök értéke
hogyan befolyásolja
a származtatott
értékpapír
befektetés értékét

A visszaváltáskor fizetendő összeget a Mögöttes Eszköz(ök)re való
hivatkozással kell kiszámítani.

C.16

A származtatott
Értékpapírok
lejárata

Az Értékpapírok Visszaváltási Napja 2020. október 19. napja.

C.17

Elszámolási eljárás

Az Értékpapírok jelen Sorozata készpénzes elszámolású.

Lásd a fenti C.9-es és az alábbi C.18-as elemeket.

A Kibocsátó nem változtathatja meg az elszámolást.
C.18

A származtatott
értékpapírok
hozama

Az Értékpapírokra vonatkozó jogokkal kapcsolatban lásd a fenti C.8 Elemet.
Végső Visszaváltás
Minden Értékpapír feljogosítja a tulajdonosát, hogy a Visszaváltási Napon a
Végleges Kifizetéssel megegyező összegű Készpénzben Történő
Elszámolási Összeget kapjon a Kibocsátótól, kivéve, ha ezt megelőzően az
Értékpapírokat visszaváltották, visszavásárolták vagy törölték.
Végleges Kifizetés
A Struktúrált Termék Értékpapírokra (SPS) vonatkozó Végleges
Kifizetések.
Automatikus Visszaváltású Értékpapírok: Olyan határozott lejáratú
termékek, amelyek lejárat előtti visszaváltási tulajdonsággal rendelkeznek. A
hozamuk az Alapulfekvő Referenci(ák) teljesítményéhez van kötve,
amelynek kiszámításaára többféle mechanizmus alapján kerülhet sor
(ideértve a beütési elem esetleges alkalmazását is). Ezen termékek nem
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Cím
tőkevédett termékek.
NA x Egyérintéses Automatikus Visszaváltás
NA 500.000 forinto jelent.
Egyérintéses Automatikus Visszaváltás:

(A)

Ha teljesül a Végső Visszaváltási Feltétel:
Konstans Százalék 1 + FR Exit Árfolyam; vagy

(B)

ha a Végső Visszaváltási Feltétel nem teljesül és Kiütési
Esemény (Knock-out Event) következik be:
Konstans Százalék 2 + Kamatszelvény Légzsák Százalék
1; vagy

(C)

ha a Végső Visszaváltási Feltétel nem teljesül, Kiütési
Esemény (Knock-out Event) nem következik be és
Beütési Esemény (Knock-in Event) nem következik be:
C Konstans Százalék 3 + Kamatszelvény Légzsák
Százalék 2; vagy

(D)

ha a Végső Visszaváltási Feltétel nem teljesül, Kiütési
Esemény (Knock-out Event) nem következik be azonban
Beütési Esemény (Knock-in Event) következik be:
Max(Konstans Százalék 4 + Tőkeáttétel (Gearing) x
Opció; 0%)

amelynek alkalmazásában
A „Konstans Százalék 1” 100 %-ot jelent.
Az „FR Exit Árfolyam” az FR Árfolyamot jelenti.
Az „FR Árfolyam” 36 %-ot jelent.
A „Konstans Százalék 2” 100 %-ot jelent.
A „Kamatszelvény Légzsák Százalék 1” 0 %-ot jelent.
A „Konstans Százalék 3” 100 %-ot jelent.
A „Kamatszelvény Légzsák Százalék 2” 0 %-ot jelent.
A „Konstans Százalék 4” 100 %-ot jelent.
Az „Opció” az Eladási Opció hozamát (Put Spread) jelenti.
Az „Eladási Opció hozama (Put Spread)” Min (Max (Megütési Százalék –
Végső Visszaváltási Érték; 0%), Legnagyobb Százalék) jelenti.
A „Tőkeáttétel (Gearing)” -100 %-ot jelent.
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A „Megütési Százalék” 100 %-ot jelent.
A „Legnagyobb Százalék” 80 %-ot jelent.
A „Végső Visszaváltási Érték” a Legrosszabb Teljesítményértéket jelenti.
A „Legrosszabb Teljesítményérték” SPS Értékelési Nap vonatkozásában
az adott SPS Értékelési Napon a Kosárban lévő bármelyik Alapulfekvő
Referencia Eszközre vonatkozó legalacsonyabb Alapulfekvő Referencia
Eszköz Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéke” az Alapulfekvő Referencia
Eszköz és az adott SPS Értékelési Nap vonatkozásában (i) az Alapulfekvő
Referencia Eszköz adott SPS Értékelési Napon számított Alapulfekvő
Referencia Eszköz Záráskori Ár Értékének, és (ii) a vonatkozó Alapulfekvő
Referencia Eszköz Megkötési Árának a hányadosát jelenti.
A félreértések elkerülés végett az (i) albekezdésben foglaltak
meghatározásakor az SPS Értékelési Nap soha nem lehet a Megütési Nap.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Érték” az adott SPS
Értékelési Nap vonatkozásában az azon a napon számított Záráskori Árat
jelenti;
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Megkötési Ár” az Alapulfekvő
Referencia Eszköz vonatkozásában a Megütési Napon alkalmazandó
Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia
meghatározott jelentéssel bír.

Eszköz”

az

alábbi

C.20

Elemben

A „Kosár” az alábbi C.20 Elemben meghatározott Részvények Kosarát
jelenti.
Az „SPS Értékelési Nap” az SPS Visszaváltási Értékelési Napot vagy a
Megütési Napot jelenti.
Az „SPS Visszaváltási Értékelési Nap” az Elszámolási Ár Napját jelenti.
Az „Elszámolási Ár Napja” az Értékelési Napot jelenti.
Az „Értékelési Nap” a Visszaváltási Értékelési Napot jelenti.
A „Visszaváltási Értékelési Nap” 2020. október 12.-ét jelenti.
A „Megütési Nap” 2017. október 10.-ét jelenti.
A ”Lejáratkori Visszaváltási Feltétel” azt jelenti, hogy az adott SPS FR
Korlát Értékelési Napon az FR Korlát Érték egyenlő a Lejáratkori
Visszaváltási Feltétel Szinttel vagy meghaladja azt.
Az „FR Korlát Érték” a Legrosszabb Teljesítményű Értéket jelenti.
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A „Legrosszabb Teljesítményű Érték” az SPS Értékelési Nap
vonatkozásában az adott SPS Értékelési Napon a Kosárban lévő bármelyik
Alapulfekvő Referencia Eszközre vonatkozó legalacsonyabb Alapulfekvő
Referencia Eszköz Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéke” az Alapulfekvő Referencia
Eszköz és az adott SPS Értékelési Nap vonatkozásában (i) az Alapulfekvő
Referencia Eszköz adott SPS Értékelési Napon számított Alapulfekvő
Referencia Eszköz Záráskori Ár Értékének, és (ii) a vonatkozó Alapulfekvő
Referencia Eszköz Megkötési Árának a hányadosát jelenti.
A félreértések elkerülés végett az (i) albekezdésben foglaltak
meghatározásakor az SPS Értékelési Nap soha nem lehet a Megütési Nap.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Érték” az adott SPS
Értékelési Nap vonatkozásában az azon a napon számított Záráskori Árat
jelenti;
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Megkötési Ár” az Alapulfekvő
Referencia Eszköz vonatkozásában a Megütési Napon alkalmazandó
Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia
meghatározott jelentéssel bír.

Eszköz”

az

alábbi

C.20 Elemben

A „Kosár” az alábbi C.20 Elemben meghatározott Részvények Kosarát
jelenti.
Az „SPS Értékelési Nap” az SPS Visszaváltási Értékelési Napot vagy a
Megütési Napot jelenti.
Az „SPS Visszaváltási Értékelési Nap” az Elszámolási Ár Napját jelenti.
Az „Elszámolási Ár Napja” az Értékelési Napot jelenti.
Az „Értékelési Nap” a Visszaváltási Értékelési Napot jelenti.
A „Visszaváltási Értékelési Nap” 2020. október 12.-ét jelenti.
A „Megütési Nap” 2017. október 10.-ét jelenti.
A „Végső Visszaváltási Feltétel Szintje” 85%-ot jelent.
A „Záráskori Ár” az Alapulfekvő Referencia Eszköz hivatalos záráskori ára
az adott napon.
Beütési
(Knock-In)
rendelkezések

Esemény

meghatározásával

kapcsolatos

A Beütési (Knock-In) Esemény alkalmazandó;
A „Beütési (Knock-In) Esemény” azt jelenti, hogy a Beütési (Knock-In)
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Meghatározási Napon a Beütési (Knock-In) Érték nem éri el a Beütési
(Knock-In) Szintet.
A „Beütési (Knock-In) Érték” a Legrosszabb Teljesítményű Érték jelenti;
A „Legrosszabb Teljesítményű Érték” az SPS Értékelési Nap
vonatkozásában az adott SPS Értékelési Napon a Kosárban lévő bármelyik
Alapulfekvő Referencia Eszközre vonatkozó legalacsonyabb Alapulfekvő
Referencia Eszköz Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéke” az Alapulfekvő Referencia
Eszköz és az adott SPS Értékelési Nap vonatkozásában (i) az Alapulfekvő
Referencia Eszköz adott SPS Értékelési Napon számított Alapulfekvő
Referencia Eszköz Záráskori Ár Értékének, és (ii) a vonatkozó Alapulfekvő
Referencia Eszköz Megkötési Árának a hányadosát jelenti.
A félreértések elkerülés végett az (i) albekezdésben foglaltak
meghatározásakor az SPS Értékelési Nap soha nem lehet a Megütési Nap.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Érték” az adott SPS
Értékelési Nap vonatkozásában az azon a napon számított Záráskori Árat
jelenti;
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Megkötési Ár” az Alapulfekvő
Referencia Eszköz vonatkozásában a Megütési Napon alkalmazandó
Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia
meghatározott jelentéssel bír.

Eszköz”

az

alábbi

C.20 Elemben

A „Kosár” az alábbi C.20 Elemben meghatározott Részvények Kosarát
jelenti.
Az „SPS Értékelési Nap” a Beütési (Knock-in) Értékelési Napot vagy a
Megütési Napot jelenti.
A „Beütési (Knock-in) Értékelési Nap” a Visszaváltási Értékelési Napot
jelenti.
A „Visszaváltási Értékelési Nap” 2020. október 12.-ét jelenti.
A „Megütési Nap” 2017. október 10.-ét jelenti.
A „Záráskori Ár” az Alapulfekvő Referencia Eszköz hivatalos záráskori ára
az adott napon.
Kiütési (Knock-Out)
rendelkezések

Esemény

meghatározásával

kapcsolatos

A Kiütési (Knock-Out) Esemény alkalmazandó;
A „Kiütési (Knock-Out) Esemény” azt jelenti, hogy a Kiütési (Knock-Out)
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Meghatározási Napon a Kiütési (Knock-Out) Érték meghaladja a Kiütési
(Knock-Out) Szintet.
A „Kiütési (Knock-Out) Érték” a Legjobb Teljesítményű Érték jelenti;
A „Legjobb Teljesítményű Érték” az SPS Értékelési Nap vonatkozásában
az adott SPS Értékelési Napon a Kosárban lévő bármelyik Alapulfekvő
Referencia Eszközre vonatkozó legmagasabb Alapulfekvő Referencia
Eszköz Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéke” az Alapulfekvő Referencia
Eszköz és az adott SPS Értékelési Nap vonatkozásában (i) az Alapulfekvő
Referencia Eszköz adott SPS Értékelési Napon számított Alapulfekvő
Referencia Eszköz Záráskori Ár Értékének, és (ii) a vonatkozó Alapulfekvő
Referencia Eszköz Megkötési Árának a hányadosát jelenti.
A félreértések elkerülés végett az (i) albekezdésben foglaltak
meghatározásakor az SPS Értékelési Nap soha nem lehet a Megütési Nap.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Érték” az adott SPS
Értékelési Nap vonatkozásában az azon a napon számított Záráskori Árat
jelenti;
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Megkötési Ár” az Alapulfekvő
Referencia Eszköz vonatkozásában a Megütési Napon alkalmazandó
Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Értéket jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia
meghatározott jelentéssel bír.

Eszköz”

az

alábbi

C.20 Elemben

A „Kosár” az alábbi C.20 Elemben meghatározott Részvények Kosarát
jelenti.
Az „SPS Értékelési Nap” a Kiütési (Knock-Out) Értékelési Napot vagy a
Megütési Napot jelenti.
A „Kiütési (Knock-Out) Értékelési Nap” a Visszaváltási Értékelési Napot
jelenti.
A „Visszaváltási Értékelési Nap” 2020. október 12.-ét jelenti.
A „Megütési Nap” 2017. október 10.-ét jelenti.
A „Záráskori Ár” az Alapulfekvő Referencia Eszköz hivatalos záráskori ára
az adott napon.
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás
Amennyiben bármelyik Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Értékelési
Napon Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Esemény következik be, az
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Napon az Értékpapírok lejárat előtti
visszaváltására kerül sor az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási
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Összegen.
Az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg megegyezik az SPS
Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Kifizetéssel.
Az “SPS Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Kifizetés”:
NA x (106% + AER Kilépési Ráta)
Az „NA” 500.000 forintot jelent.
Az “AER Kilépési Ráta” az alkalmazandó AER Rátát jelenti;
Az “AER Ráta” 6%-ot jelent;
Az „i” az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Értékelési Napjára utaló
1-től 5-ig terjedő számot jelent;
Az “Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Esemény” azt jelenti, hogy
bármelyik Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Értékelési Napon az SPS
AER Érték egyenlő az Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Szinttel,
vagy meghaladja azt;
Az “Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Szint” 85%-ot jelent;
Az “Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Értékelési Nap” (i=1)
esetén 2018. október 10.-ét jelenti, (i=2) esetén 2019. április 10.-ét jelenti,
(i=3) esetén 2019. október 10.-ét jelenti, és (i=4) esetén 2020. április 14.-ét
jelenti.
Az “Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltási Nap” (i=1) esetén 2018.
október 16.-át jelenti, (i=2) esetén 2019. április 16.-át jelenti, (i=3) esetén
2019. október 16.-át jelenti, és (i=4) esetén 2020. április 20.-át jelenti.
Az “SPS AER Érték” a Legrosszabb Érték;
A “Legrosszabb Érték ” SPS Értékelési Nap vonatkozásában az adott SPS
Értékelési Napon a Kosárban lévő bármelyik Alapulfekvő Referencia
Eszközre vonatkozó legalacsonyabb Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéket
jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Értéke” az Alapulfekvő Referencia
Eszköz és az adott SPS Értékelési Nap vonatkozásában (i) az Alapulfekvő
Referencia Eszköz adott SPS Értékelési Napon számított Alapulfekvő
Referencia Eszköz Záráskori Ár Értékének, és (ii) a vonatkozó Alapulfekvő
Referencia Eszköz Megkötési Árának a hányadosát jelenti.
Az „Alapulfekvő Referencia
meghatározott jelentéssel bír.

Eszköz”

az

alábbi

C.20

Elemben

A „Kosár” az alábbi C.20 Elemben meghatározott Részvények Kosarát
jelenti.
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Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Érték” az adott SPS
Értékelési Nap vonatkozásában az azon a napon számított Záráskori Árat
jelenti;
Az „Alapulfekvő Referencia Eszköz Megkötési Ár” az Alapulfekvő
Referencia Eszköz vonatkozásában a Megütési Napon alkalmazandó
Alapulfekvő Referencia Eszköz Záráskori Ár Értéket jelenti.
A „Megütési Nap” 2017. október 10.-ét jelenti.
A „Záráskori Ár” az Alapulfekvő Referencia Eszköz hivatalos záráskori ára
az adott napon.
A fenti rendelkezések az Értékpapírok feltételeiben foglaltaknak
megfelelően kiigazításra kerülhetnek annak érdekében, hogy az Alapulfekvő
Referncia Eszközzel vagy az Értékpapírokkal kapcsolatos eseményeket
számításba vegyék. Ez az Értékpapírok kiigazításához, vagy egyes esetekben
lejárat előtti visszaváltási összeg ellenében az Értékpapírok megszűnéséhez
vezethet (lásd a C.9 Elemet).

C.19

Az
Alapulfekvő
Eszköz
végleges
referenciaára

Az Alapulfekvő Eszköz végleges referenciaára a fenti C.18. Elemekben
meghatározott értékelési mechanizmusok szerint kerül meghatározásra.

C.20

Alapulfekvő Eszköz

Az adott Értékpapír-sorozat tekintetében alkalmazandó Alapulfekvő
Eszköz(ök) a fenti C.18. Elemben kerül(nek) meghatározásra. Az egyes
Alapulfekvő Eszközökre vonatkozó információ az alábbi honlapokról érhető
el:

k

Alapulfekvő Eszközk

Részvénytársaság

Bloomberg
Kód

Tőzsde

Honlap

ISIN Kód

1

AstraZeneca PLC

AZN LN

GB0009895292

Londoni
Értéktőzsde

www.astrazeneca.com

2

HSBC Holdings PLC

HSBA LN

GB0005405286

Londoni
Értéktőzsde

www.hsbc.com

3

Royal Dutch Shell PLC RDSB LN

GB00B03MM408

Londoni
Értéktőzsde

www.shell.com

D Rész - Kockázatok

Elem
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D.2

A Kibocsátóval és a

Az Értékpapírok leendő befektetőinek tapasztalattal kell rendelkezniük az
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Garanciavállalóval
kapcsolatos legfőbb
kockázatok

opciókkal és az opciós ügyletekkel kapcsolatban, valamint tisztában kell
lenniük az Értékpapírok ügyletek kockázataival. Az Értékpapírokba való
befektetés bizonyos kockázatokat foglal magában, melyeket figyelembe kell
venni bármely befektetési döntés meghozatala előtt. Bizonyos kockázatok
befolyásolhatják a Kibocsátó azon képességét, hogy teljesítse az
Értékpapírok szerinti kötelezettségeit, vagy a Garanciavállalónak a Garancia
alapján fennálló kötelezettségeit, amelyek közül néhány befolyásán kívül
esik. Különösen, a Kibocsátó, a Garanciavállaló a BNPP Csoporttal együtt, a
tevékenységéhez kapcsolódó kockázatoknak van kitéve, a következők
szerint:
Garanciavállaló
A BNPP (angol nyelvű) 2016. évi Regisztrációs Okmánya és Éves Pénzügyi
Jelentése a BNPP tevékenységeit érintő kockázatok nyolc fő csoportját
határozta meg.
(1)

Hitelkockázat - A hitelkockázat abból az eshetőségből fakad, hogy a
hitelfelvevő vagy a partner nem teljesíti az elfogadott feltételek
szerinti kötelezettségeit. A nemteljesítés és a kölcsön vagy a
követelések nemteljesítés esetén való várható behajtása
kulcsfontosságú elemei a hitelminősítésnek;

(2)

Értékpapírosítás a banki könyvben - Az értékpapírosítás olyan
ügyletet vagy programot jelent, amikor a kitettséggel vagy
kitettségekkel kapcsolatos hitelkockázatot több részletbe, ún.
tranche-okba sorolják, az alábbi jellemzőkkel:
−

az ügylet vagy a program keretében történő kifizetések a
kitettség vagy a kitettségek teljesítése függvényében történnek;

−

a tranche-oknak történő alárendelés határozza meg a
veszteségek elosztását a kockázat-átruházás futamideje alatt.

Bármilyen kötelezettségvállalást (ideértve a származtatott és
likviditási
kereteket),
melyet
értékpapírozási
műveletre
biztosítanak, értékpapírosítási kitettségként szükséges kezelni. A
legtöbb ilyen kötelezettségvállalás a prudenciális banki könyvben
szerepel;
(3)

Partneri Hitelkockázat - A partneri hitelkockázat a partnerek közötti
pénzügyi tranzakciókkal, befektetésekkel és/vagy elszámolási
ügyletekkel járó hitelkockázat jelenti. Ezen ügyletek közé a
kétoldalú ügyletek tartoznak, olyanok, mint a tőzsdén kívüli
származtatott („OTC”) ügyletek, valamint az elszámolóházakon
keresztül elszámolt ügyletek. Ennek a kockázatnak a mértéke idővel
változhat, a változó piaci paramétereknek megfelelően, melyek
hatással vannak a vonatkozó ügylet helyettesítési értékére.
Partneri kockázat merül fel abban az esetben, ha a partner nem
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teljesíti azon kötelezettségét, hogy kifizesse a Banknak a
tranzakcióhoz vagy portfólióhoz kapcsolódó összeg teljes jelenlegi
értékét, aminek a Bank nettó haszonélvezője. A partneri
hitelkockázat emellett köthető a származtatott termék vagy portfólió
helyettesítési költségéhez, amire a partner nemteljesítése esetén
kerül sor. Tehát ez nemteljesítés esetén piaci kockázatnak, emellett
esetleges kockázatnak is tekinthető. Partneri kockázat merülhet fel a
BNP Paribas és ügyfelei közötti kétoldali tevékenységek, valamint
az elszámolóházakon vagy külső elszámolókon keresztüli elszámoló
tevékenységek során egyaránt.
(4)

Piaci Kockázat - A piaci kockázat a piaci árak vagy paraméterek,
melyek közvetlenül megfigyelhetők vagy nem, kedvezőtlen
alakulása következtében bekövetkező értékveszteség.
A megfigyelhető piaci paraméterek közé tartoznak, ideértve, de nem
kizárólagosan, az árfolyamok, az értékpapírok és árucikkek árai
(akár jegyzettek, vagy egy hasonló eszközre való hivatkozásból
származnak), a származtatott ügyletek árai, és más paraméterek,
amelyek ezekből közvetlenül levezethetők, mint a kamatlábak, a
hitelkockázati felárak, a volatilitás, és az implikált korrelációk, vagy
más hasonló paraméterek.
A nem megfigyelhető tényezők azok, melyek olyan gyakorlati
feltételezéseken alapulnak, mint a modellekben található
paraméterek, vagy statisztikai, vagy gazdasági elemzésekből
származnak, melyek nem figyelhetők meg a piacon.
A fix kamatozású eszközök kereskedési könyveinek, a
hiteleszközök értékelése az államkötvények és hitelkockázati
felárak alapján történik, melyek a piaci paramétereket a
kamatlábakkal vagy az árfolyamokkal megegyező módon testesítik
meg. A kibocsátó adósságeszközzel kapcsolatos kockázata ezért a
piaci kockázat része, és kibocsátó kockázataként ismert.
A likviditás a piaci kockázat fontos összetevője. Olyan
időszakokban, amikor a likviditás korlátozott vagy nincs, az
eszközök és áruk nem forgalomképesek, vagy nem a becsült
értékükön forgalomképesek. Ez például alacsony ügyleti
volumenek, jogi korlátozások, vagy bizonyos eszközök kereslete és
kínálata közötti nagy eltérés következtében merülhet fel.
A banki tevékenységhez kapcsolódó piaci kockázat egyrészt
magába foglalja az egyéb részesedésekkel kapcsolatos veszteségek
kockázatát, másrészt a banki közvetítői tevékenységből fakadó
kamat és deviza kockázatokat;

(5)

Likviditási Kockázat - A likviditási kockázat annak a kockázata,
hogy a BNPP nem lesz képes teljesíteni a vállalásait vagy rendezni
a pozícióját a piaci körülmények vagy sajátságbeli (azaz a BNP
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Paribasra jellemző) tényezők miatt az adott időkeretben és ésszerű
költségeken.
A likviditási kockázat a BNPP Csoport azon kockázata, hogy a
Csoport nem képes teljesíteni jelenlegi vagy jövőbeni előrelátott
vagy előre nem látott készpénzbeli vagy fedezeti követelményeket,
bármilyen időtartamban, a rövid távtól kezdve a hosszú távig.
A kockázat eredhet pénzügyi források csökkenéséből, finanszírozási
elkötelezettségek csökkenéséből, bizonyos eszközök likviditásának
csökkenéséből, vagy készpénzes vagy fedezetkiegészítési
felhívások növekedéséből. Kapcsolódhat magához a bankhoz
(hírnév kockázata) vagy külső tényezőkhöz (kockázatok más
piacokon).
A BNPP Csoport likviditási kockázatát a BNPP Csoport ALM
Bizottsága által jóváhagyott globális likviditási politika
szabályozza. Ez a politika olyan irányítási elveken alapul, amelyek
rendes körülmények és likviditási válság esetén való alkalmazásra
lettek tervezve. A BNPP Csoport likviditási helyzetét belső mutatók
és szabályozási arányszámok alapján értékeljük;
(6)

Működési Kockázat - A működési kockázat a nem megfelelő vagy
nem működő belső folyamatok, vagy külső események, akár
szándékosak,
véletlenek
vagy
természeti
események,
eredményeképpen keletkező veszteség kockázata. A működési
kockázat kezelés az „ok-esemény-okozat” lánc elemzésén alapul.
A működési kockázatot előidéző belső folyamatok magukba
foglalhatják az alkalmazottakat és/vagy az informatikai
rendszereket. A külső események közé tartoznak, ideértve, de nem
korlátozva, az árvizek, a tűzesetek, a földrengések és a
terrortámadások. A hitelkockázati vagy piaci események, mint a
nemteljesítés vagy az értékbeni ingadozások, nem tartoznak a
működési kockázatok körébe.
A működési kockázat magában foglalja a csalást, az emberi
erőforrás kockázatokat, a jogi kockázatokat, a szabályok be nem
tartásával kapcsolatos kockázatokat, az adókockázatokat, az
információs rendszer kockázatait, az üzleti magatartás kockázatait
(kockázatok, melyek a nem megfelelő pénzügyi szolgáltatások
nyújtásához kapcsolódnak), a működési folyamatokban lévő
hibákkal kapcsolatos kockázatokat, ideértve a kölcsönigénylési
eljárásokat vagy modellkockázatokat, valamint a hírnevet érintő
kockázatok kezeléséből származó bármely lehetséges pénzügyi
következményt.

(7)

Megfelelőségi és Hírnevet Veszélyeztető Kockázat - A
megfelelőségi kockázat, ahogy a francia rendeletekben
meghatározásra került, jogi, közigazgatási vagy fegyelmi
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intézkedések kockázata, melyek jelentős pénzügyi vagy hírnév
károsodással járnak, melyeket egy bank szenvedhet el annak
következtében, hogy nem felel meg a nemzeti vagy európai
törvényeknek és rendeleteknek, magatartási kódexeknek, és a banki
és pénzügyi tevékenységekhez kapcsolódó helyes gyakorlatnak,
vagy egy végrehajtó szerv utasításainak, különösen egy felügyeleti
szerv által kiadott iránymutatásoknak.
A meghatározás szerint ez a kockázat a működési kockázat egy
alkategóriája. Ugyanakkor, mivel a megfelelőségi kockázat
bizonyos vonatkozásai többet jelentenek puszta pénzügyi
veszteségnél, és ténylegesen károsíthatják az intézmény hírnevét, a
BNPP a megfelelőségi kockázatot külön kezeli.
A hírnevet veszélyeztető kockázat a vállalatba az ügyfelek, a
partnerek, az alkalmazottak, a részvényesek, a felügyelők, és
bármely más érdekelt felek, akik bizalma a vállalat napi
működésének elengedhetetlen feltétele, által vetett bizalom
károsodásának kockázata.
A hírnevet veszélyeztető kockázat elsősorban a BNPP által viselt
minden egyéb kockázat függvénye.
(8)

Biztosítási Kockázatok – A BNP Paribas Cardif a következő
kockázatoknak van kitéve:
−

piaci kockázat; a pénzügyi piacok kedvezőtlen mozgásából
fakadó pénzügyi veszteség kockázata. A kedvezőtlen
mozgásokat jellemzően tükrözik az árak (átváltási árfolyamok,
kötvényárak, részvény- és termékárak, származtatott árak,
ingatlanárak stb.) és a kamatlábak, hitelkockázati felárak,
volatilitás és korrelációk eredményezik.

−

hitelkockázat, veszteség kockázata, ami abból ered, hogy
változik a hitelminősítése az értékpapírkibocsátóknak,
partnereknek, valamint olyan adósoknak, akiknek ki vannak
téve a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységek. Az
adósok között két kategóriára osztjuk a pénzügyi eszközökkel
(ideértve a bankokat, ahol a Vállalat letétet tart) kapcsolatos
kockázatokat és a biztosítási tevékenységekből (biztosítási díj
beszedése,
viszontbiztosítás
viszontfedezése)
eredő
követelésekkel
kapcsolatos
kockázatok:
„Eszköz
hitelkockázata” és „Kötelezettségek hitelkockázata”;

−

a biztosítási kockázat a hirtelen, váratlan megugró biztosítási
kárigények miatti pénzügyi veszteség kockázata. A kockázat a
biztosítási ágazattól (életbiztosítás és egyéb) függően lehet
statisztikai, makrogazdasági vagy magatartási, de kapcsolódhat
közegészségügyi kérdésekhez és természeti katasztrófákhoz is.
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−

a működési kockázat a belső folyamatok hiányosságából és
meghibásodásából, informatikai meghibásodásokból, vagy
külső (véletlen vagy természeti) eseményekből fakadó
veszteség kockázata. A jelen meghatározásban említett külső
események magukban foglalják az emberi és természeti
eredetűeket is.

(a)

A nehéz piaci és gazdasági körülmények lényegesen hátrányos
hatással voltak és továbbra is lényegesen hátrányos hatással
lehetnek a pénzügyi intézmények működési környezetére, és
ennélfogva a BNPP pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és
kockázati költségeire.

(b)

Az Egyesült Királyság arról szavazott, hogy kilép az Európai
Unióból, ami az európai és tágabb pénzügyi és gazdasági piacokon
jelentős bizonytalansághoz, volatilitáshoz és zavarokhoz vezethet,
ami hátrányos hatással lehet a BNPP működési környezetére.

(c)

A tevékenységek földrajzi kiterjedése miatt a BNPP sebezhető az
ország- vagy régióspecifikus politikai, makrogazdasági és pénzügyi
környezetekkel és körülményekkel szemben.

(d)

A BNPP finanszírozáshoz való hozzájutását, valamint
finanszírozási költségeit a pénzügyi válság újjáéledése, illetve a
gazdasági feltételek esetleges további romlása, leminősítések,
növekvő hitelkockázati felárak és más tényezők hátrányosan
befolyásolják.

(e)

A kamatok jelentős változása hátrányosan érintheti a BNPP
bevételeit vagy nyereségességét.

(f)

A hosszú ideig tartó alacsony kamatok jellemezte környezet
rendszerszintű kockázatokat rejt magában, emellett ebből a
rendszerből való kilépés is kockázatokkal jár.

(g)

Más pénzügyi intézmények és piaci résztvevők stabilitása és üzleti
magatartása hátrányosan érintheti a BNPP-t.

(h)

A piac fluktuációjából és volatilitásából kifolyólag a BNPP jelentős,
a kereskedelmi és befektetési tevékenységét érintő veszteségeket
szenvedhet el.

(i)

A BNPP bizományosi és egyéb díj és jutalék alapú ügyletekből
alacsonyabb bevételekre tehet szert a piaci válság alatt.

(j)

A piac elhúzódó hanyatlása csökkentheti a piac likviditását, amely
miatt nehezebbé válhat az eszközök eladása, és amely jelentős
veszteségekhez is vezethet.

(k)

Az

elmúlt
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különösképpen a globális pénzügyi válságra válaszul hozottak,
jelentősen befolyásolhatják a BNPP-t, valamint azt a pénzügyi és
gazdasági környezetet, amelyben a tevékenységét végzi.
(l)

A BNPP átfogó és változó szabályozási rendszerek hatálya alá
tartozik azon jogterületeken, amelyekben tevékenykedik.

(m)

A BNPP jelentős bírságokat és más közigazgatási és büntetőjogi
szankciókat kaphat, ha nem felel meg a vonatkozó törvényeknek és
szabályozásoknak, és veszteségei lehetnek a magánfelekkel
szembeni (vagy mással kapcsolatos) peres ügyek miatt is.

(n)

A BNPP stratégiai terveinek megvalósítása kockázatokkal jár.

(o)

BNPP nehézségekkel szembesülhet az általa felvásárolt vállalatok
integrációja során, és előfordulhat, hogy nem lesz képes realizálni
az általa eszközölt felvásárlásokkal kapcsolatosan tervezett
előnyöket.

(p)

A banki és nem banki intézmények közötti intenzív verseny
hátrányos hatással lehet a BNPP jövedelmeire és nyereségességére.

(q)

Az új céltartalékok jelentős növekedése vagy a korábban képzett
céltartalékok szintjével kapcsolatos hiány kedvezőtlenül
befolyásolhatja a BNPP működési eredményét és pénzügyi
helyzetét.

(r)

A BNPP kockázatkezelési irányelvei, eljárásai és módszerei miatt
előfordulhat, hogy a BNPP ki van téve nem azonosított vagy nem
várt kockázatoknak, melyek komoly veszteségekhez vezethetnek.

(s)

Előfordulhat, hogy a BNPP fedezeti stratégiái nem hárítják el a
veszteségeket.

(t)

A BNPP értékpapírjai, származtatott ügyletei portfóliója, és a BNPP
saját adóssága könyv szerinti értékének kiigazítása hatással lehet a
nettó jövedelmére és a saját tőkére.

(u)

A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos számviteli elvek várható
változása érintheti a BNPP pénzügyi mérlegét, a kötelező
tőkearányokat, és további költségekhez vezethet.

(v)

A BNPP versenyképessége sérülhet, ha hírnevét megsértik.

(w)

A BNPP információs rendszerét érintő zavar vagy jogellenes
behatolás jelentős ügyfél- vagy vásárlói adatvesztést okozhat,
sértheti a BNPP hírnevét és pénzügyi veszteséghez vezethet.

(x)

Előre nem látható, a BNPP működési körén kívül eső események a
BNPP működésében zavarokat okozhatnak, és súlyos veszteségeket
és többletköltségeket okozhatnak.
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Kibocsátó
A BNPP-vel kapcsolatban fent leírt kockázatok a BNPP B.V.-t érintő fő
kockázatokat is jelentik, akár különálló szervezetként, akár a BNPP Csoport
tagjaként.
Függőség kockázata
A BNPP B.V. egy operatív tevékenységet folytató vállalat. A BNPP B.V.
eszközei más BNPP Csoporthoz tartozó vállalatok kötelezettségeiből állnak.
A BNPP B.V. kötelezettségei teljesítésére vonatkozó képessége más BNPP
Csoporthoz tartozó vállalatok saját kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó
képességétől függ. Az általa kiadott értékpapírok vonatkozásában a BNPP
B.V. kötelezettségei teljesítésére vonatkozó képessége ilyen értékpapírokkal
kapcsolatban attól függ, hogy megkapja-e a más BNPP Csoport vállalatokkal
megkötött, bizonyos fedezeti megállapodásokból származó kifizetéseket.
Következésképpen, a BNPP B.V. Értékpapírok Tulajdonosaira, akikre
vonatkozik a BNPP által kiadott Garancia, függenek a BNP Csoport
egységeinek azon képességétől, hogy teljesíteni tudják-e az ilyen fedezeti
megállapodásokból származó kötelezettségeiket.
Piaci Kockázat
A BNPP B.V. ki van téve a kamatlábakból, a valutaárfolyamokból, az
árucikkekből, és a részvényjellegű termékekből származó piaci
kockázatoknak, melyek mindegyike kitettséggel rendelkezik az általános és
tényleges piaci mozgások vonatkozásában. Ezen kockázatok ugyanakkor
opciós vagy csere megállapodásokkal kerülnek fedezésre, ezért ezek a
kockázatok alapvetően mérsékeltek.
Hitelkockázat
A BNPP B.V.-nek jelentős koncentrálódott hitelkockázata van, mivel
minden OTC szerződést anyavállalatától, és más BNPP Csoport vállalatoktól
szerez. Figyelembe véve a BNPP B.V. céljait és tevékenységét, és azt a
tényt, hogy anyavállalata az Európai Központi Bank és az Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution felügyelete alatt áll, a vezetés ezen
kockázatokat elfogadhatónak tekinti. A BNP Paribas hosszútávú elsőhelyre
sorolt adósságállománya a Standard & Poor (A), és a Moody’s (A1)
minősítését kapta.
Likviditási Kockázat
A BNPP B.V. Jelentős likviditási kockázat kitettséggel rendelkezik. Ezen
kitettség enyhítésére a BNPP B.V. nettósítási megállapodásokat kötött
anyavállalatával és más BNPP Csoport vállalataival.

D.3

Az Értékpapírokkal
kapcsolatos legfőbb
kockázatok

Azon kockázatok mellett (ideértve a nemteljesítés kockázatát), melyek
érinthetik a Kibocsátó Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségei
teljesítésére vonatkozó képességét, vagy a Garanciavállaló Garancia szerinti

29

Elem

Cím
kötelezettségei teljesítésére vonatkozó képességét, vannak bizonyos
tényezők, melyek az ezen Alaptájékoztató alapján kibocsátott
Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok értékelése céljából lényegesek,
ideértve:
Piaci Kockázatok
−

az Értékpapírok (mint amilyen a Biztosított Értékpapírok)
biztosítatlan kötelezettségek;

−

az Értékpapírok kereskedési árát számos tényező befolyásolja,
ideértve, de nem korlátozva, (Mögöttes Referenciaeszközökhöz
kötött Értékpapírok tekintetében) a vonatkozó Mögöttes
Referenci(a)/(ák) ára, a visszaváltás időpontja és a volatilitás, és az
ilyen tényezők azt eredményezik, hogy az Értékpapírok kereskedési
ára a Készpénz Elszámolási Összeg vagy a Jogosultság értéke alatt
lehet;

−

a Mögöttes Referencia Eszköznek való kitettség sok esetben annak
eredménye, hogy a vonatkozó Kibocsátó fedezeti ügyleteket köt, és
a Mögöttes Referencia Eszközhöz kapcsolódó Értékpapírok
vonatkozásában a lehetséges befektetők ki vannak téve ezen
fedezeti ügyletek teljesítményének, és olyan eseményeknek, melyek
befolyásolhatják a fedezeti ügyleteket, és következésképpen ezen
események bármelyikének előfordulása befolyásolhatja az
Értékpapírok értékét;

Tulajdonosi Kockázatok
−

a Tulajdonosok ülésein hozott többségi rendelkezések minden
Tulajdonosra kötelező érvényűek;

−

bizonyos esetekben az Értékpapír tulajdonosok a befektetésük egész
összegét elveszíthetik;

A Kibocsátó/Garanciavállaló Kockázatai
−

a minősítés egy hitelminősítő intézet általi csökkentése, amennyiben
előfordul ilyen, a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló (amennyiben
van ilyen) fennálló értékpapír tartozása következtében
eredményezheti az Értékpapírok kereskedési értékének csökkenését;

−

bizonyos fokú érdekütközés léphet fel (lásd a lenti E.4.elemet);

Jogi Kockázatok
−

további zavaró esemény előfordulása, vagy további lehetséges zavar
az
Értékpapírok
kiigazítását,
idő
előtti
visszaváltását
eredményezheti, vagy a tervezett visszaváltáskor kifizetésre kerülő
összeg eltérhet a tervezett visszaváltáskor várt kifizetésre kerülő
összegtől, és ebből következően egy további zavaró esemény
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és/vagy lehetséges további zavaró esemény ellenkező hatást válthat
ki az Értékpapírok értékének vagy likviditásának vonatkozásában;
−

Az értékpapírok vonatkozásában bizonyos adók, és költségek
kifizetésre kerülnek;

−

az Értékpapírok jogellenesség vagy megvalósíthatatlanság esetén
visszaváltásra kerülhetnek, és az ilyen visszaváltás azt
eredményezheti, hogy a befektető nem realizál hozamot az ilyen
Értékpapírokon;

−

az Alaptájékoztató dátuma után kiadott bármely bírósági határozat
vagy a közigazgatási gyakorlatban bekövetkezett változás, vagy az
angol vagy a francia törvényekben bekövetkezett változás, adott
esetben, lényegesen hátrányosan befolyásolhatja bármely érintett
Értékpapír értékét;

Másodlagos Piaci Kockázatok
−

az egyetlen eszköz, amelyen keresztül a Tulajdonos a Visszaváltás
Napja előtt realizálhatja az Értékpapír értéket, ha piaci áron
értékesíti egy elérhető másodlagos piacon, és elképzelhető, hogy az
Értékpapíroknak nincs másodlagos piaca (ami azt jelenti, hogy a
befektető él a jogával, vagy vár az Értékpapírok visszaváltásáig,
hogy magasabb értéket realizáljon az Értékpapír kereskedési
értékénél).

A Mögöttes Referencia Eszköz(ökk)el kapcsolatos Kockázatok
−

továbbá, léteznek olyan Értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok,
amelyek valamely Mögöttes Referencia Eszközzel vannak
összefüggésben (ideértve a Hibrid Értékpapírokat) és az ilyen
Értékpapírokba való befektetés olyan jelentős kockázatokat hordoz
magában, amely egy hagyományos hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír esetében nem áll fenn.
A Mögöttes Referencia
Eszközhöz kapcsolódó kockázatok közé tartozik:

−

a kitettség egy vagy több részvénynek, a közvetlen
tőkebefektetésekhez hasonló piaci kockázatoknak, a globális letéti
igazolásnak („GDR”) vagy az amerikai letéti igazolásnak („ADR”),
a lehetséges kiigazító eseményeknek vagy a rendkívüli
eseményeknek, melyek hatással vannak a részvényekre, és a piaci
zavaroknak vagy egy tőzsde nyitás elmaradásának, melyeknek
káros hatása lehet az Értékpapírok értékére és likviditására;

Bizonyos típusú termékekhez kapcsolódó kockázatok
Az alábbi kockázatok az SPS Termékekhez kapcsolódnak:
Automatikusan Lehívható Termékek
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A befektetők ki vannak téve annak, hogy a befektetésük egy részét, vagy az
egészet elvesztik. Az Értékpapírok hozama a Mögöttes Referencia
Eszköz(ök) teljesítményétől függ, valamint attól, hogy a beütési (knock-in)
esemény bekövetkezik-e. Az Automatikus Lehívható Termékek közé
tartoznak az automatikus lejárat előtti fizetési mechanizmusok.

D.6

Kockázati
figyelmeztetés

Lásd a fenti D.3 Elemet.
A Kibocsátó fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben a Kibocsátó nem
képes vagy nem hajlandó az Értékpapíroknak a visszafizetés
esedékességekor történő visszafizetésére, a befektető befektetésének egészét
vagy egy részét elveszítheti.
Ha a Garanciavállaló nem képes vagy nem hajlandó a Garancia szerinti
kötelezettségeinek a teljesítésére azok esedékességekor, a befektető
befektetésének egészét vagy egy részét elveszítheti.
Ezen felül ezeknek az Értékpapíroknak a feltételeiből adódóan a befektetők
befektetéseik egészét vagy egy részt elveszíthetik.
E Rész – Forgalomba hozatal
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E.2b

A forgalomba
hozatal okai és a
bevételek
felhasználása

Az Értékpapírok kibocsátásából befolyó nettó bevétel a Kibocsátó általános
célú pénzalapjának részét fogja képezni. Ezen bevételek szolgálhatnak
opciókkal, tőzsdei származtatott ügyletekkel vagy egyéb fedezeti típusú
eszközökkel kapcsolatos pozíciók fenntartására.

E.3

Forgalomba
hozatal feltételei

Az Értékpapírok jelen kibocsátására Nem Mentesített Forgalomba Hozatal
keretei között kerül sor
Az Értékpapírok kibocsátási ára a Névérték 100%-a.

E.4

A kibocsátásban /
forgalomba
hozatalban részt
vevő természetes
és jogi személyek
érdekeltségei

Az adott Szervezők bármelyike illetve a Szervezők kapcsolt vállalkozásai,
rendes üzleti tevékenységeik keretében jelenleg vagy a jövőre nézve
tekintettel is végezhetnek befektetési bankári és/vagy kereskedelmi banki
tevékenységet továbbá egyéb szolgáltatásokat is nyújthatnak a Kibocsátó, a
Garanciavállaló (amennyiben van ilyen) és ezek kapcsolt vállalkozásai
részére.
Fentiektől eltérően, a Kibocsátó tudomása szerint az Értékpapírok
kibocsátásában résztvevő személyek közül senkinek nem áll fenn az ajánlat
szempontjából jelentős érdeke, ideértve az érdekütközéseket is.

E.7

A Kibocsátó vagy
egy forgalmazó
által a befektetőre
terhelt költségek

A Kibocsátó nem terheli kibocsátások költségeit a befektetőkre.
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