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Vállalati esemény: Készpénzes akvizíció – Tiffany & Co (TIF)
Tisztel Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tiffany & Co (TIF) készpénzes akvizícióját követő korrekciókról:
Vállalati esemény:
Ex-date: 2021. január 7.
Feltételek:
 A TIF részvényesei minden általuk tulajdonolt TIF részvény után 131,50 $-t kapnak.


A TIF-et a Kering SA (KER FP)* váltja föl.

* LVHM – A Moet Hennessy Louis Vuitton SE, a felvásárló társaság, már szerepel a kosárban.
Korrekciók:
Korrekciós Tényező = 4,375475
A fixingek az alábbiak szerint módosulnak:
A Kötési Ár vagy Kezdeti Ár (amelyik releváns), valamint (ha vannak) a Limitárak korrekciója a
Korrekciós Tényezővel való megszorzással történt.
Új Kötési Ár vagy Kezdeti Ár (amelyik releváns), valamint (ha vannak) Limitárak = Előző kötési ár és
limitárak (ha vannak) x 4,375475
Tisztelettel,
BNP Paribas, Vállalati és Intézményi Banki Üzletág

"Felelősség-kizárás:
Ezt a dokumentumot kizárólag azoknak a befektetőknek szánjuk, akik az e jelentést kiváltó esemény bekövetkeztekor, illetve a (kupon-) beváltási összeg kifizetésének
esedékességekor rendelkeznek a jelen dokumentumban említett pénzügyi eszközökkel.
Ezt a BNP Paribas által összeállított dokumentumot szigorúan bizalmas alapon juttatjuk el önhöz, többek között az alábbi – a fent említett pénzügyi eszközre hatással lévő
– események bekövetkezésekor (a lista nem teljes körű): (i) kamatfizetés, (ii) idő előtti vagy lejáratkori beváltás, (iii) be- illetve kiütési (knock-in ill. knock-out) események
stb.
Ön tudomásul veszi, hogy az itt szereplő információkat előzetes, írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem részben, sem egészben nem használhatja fel, azokról másolatot nem
készíthet, azokat nem sokszorosíthatja, illetve (szaktanácsadóit kivéve) más számára nem teheti hozzáférhetővé.
Az itt szereplő számításokat, számadatokat és egyéb információkat a BNP Paribas saját, belső modelljei és számítási módszerei felhasználásával, széles körben
megbízhatónak tekintett forrásokra támaszkodva, jóhiszeműen állította elő; ugyanakkor az itt szereplő információk pontosságát, illetve teljes körűségét sem kifejezett, sem
hallgatólagos formában nem szavatolja vagy garantálja, továbbá nem javasolja, hogy az említettekre bárki ekként támaszkodjon."

