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[Određene odredbe ovog sažetka nalaze se u uglatim zagradama. Takvi će se podaci unijeti ili, kada 
nisu relevantni, obrisati u odnosu na određenu seriju ("Serija") Vrijednosnih papira i cjeloviti sažetak u
odnosu na takvu Seriju priložit će se relevantnim Konačnim uvjetima.]

SAŽETAK

Sažeci se sastoje od zahtjeva za objavljivanje koji se nazivaju "Elementi". Ti su Elementi označeni 
brojevima u odjeljcima A - E (A.1 - E.7).

Ovaj Sažetak sadrži sve Elemente koji se moraju unijeti u sažetak za ove vrste Vrijednosnih papira i
Izdavatelja. S obzirom na to da neke Elemente nije potrebno obraditi, moguće je da će biti praznina u 
redoslijedu numeriranja Elemenata.

Iako je možda potrebno umetnuti određeni Element u sažetak zbog vrste Vrijednosnih papira i 
Izdavatelja, moguće je da se u pogledu tog Elementa ne mogu dati nikakve relevantne informacije. U 
tom slučaju se u sažetku navodi kratak opis Elementa i označuje s "Nije primjenljivo". 

Odjeljak A - Uvod i upozorenja

A.1 Uvod i
upozorenja:

Ovaj je Sažetak potrebno tumačiti kao uvod u Osnovni prospekt. Svaku 
odluku o ulaganju u Vrijednosne papire ulagatelj treba temeljiti na
razmatranju Osnovnog prospekta kao cjeline.

Ako se pred sudom podnese tužba povezana s informacijama
sadržanima u Osnovnom prospektu, ulagatelj tužitelj će možda morati, 
na temelju nacionalnog zakonodavstva relevantne države članice 
Europske Unije, snositi troškove prijevoda Osnovnog prospekta prije
pokretanja pravnog postupka.

Građanskopravnu odgovornost snose samo one osobe koje su 
podnijele sažetak, uključujući i bilo koji njegov prijevod, ali samo ako je 
sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada se čita zajedno s 
ostalim dijelovima Osnovnog prospekta, ili ako, kada se čita zajedno s 
ostalim dijelovima Osnovnog prospekta, ne daje ključne informacije koje 
bi ulagateljima pomogle pri razmatranju ulaganja u Vrijednosne papire.

A.2 Pristanak(ci): [U slučajevima u kojima će Vrijednosni papiri biti predmetom javne 
ponude za koju je obavezna prethodna objava prospekta temeljem
Direktive o prospektu ("Ne-izuzeta ponuda"), Izdavatelj je suglasan da
financijski posrednik (ili više njih) ("Ovlašteni ponuditelj(i)"), tijekom
razdoblja ponude i podložno uvjetima, Osnovni prospekt upotrebljava
kako je navedeno u nastavku:

(a) Naziv i adresa
Ovlaštenog(ih)
ponuditelja:

[Navesti podatke] [("Distributer[i]")]

(b) Razdoblje ponude za
koje je Ovlašteni
ponuditelj (ili više njih)
odobrio upotrebu
Osnovnog prospekta:

Vrijednosni papiri će se ponuditi na 
[područje(a) nadležnosti] tijekom
razdoblja od, uključivo, [datum] do,
uključivo,[ [vrijeme] na dan] [datum]
[Navesti podatke]

(c) Uvjeti za upotrebu
Osnovnog prospekta
od strane
Ovlaštenog(ih)
ponuditelja:

Osnovni prospekt smije
upotrebljavati samo Ovlašteni
ponuditelj (ili više njih) radi ponude
Vrijednosnih papira na području 
nadležnosti (ili više njih) na kojem će 
se održati Ne-izuzeta ponuda.
[Umetnuti bilo koje druge uvjete]

Ako namjeravate kupiti Vrijednosne papire od Ovlaštenog
ponuditelja, to ćete učiniti, a takva ponuda i prodaja odvit će se u 
skladu s bilo kojim uvjetima i drugim dogovorima između takvg 
Ovlaštenog ponuditelja i Vas, uključujući i dogovore o cijeni i 
poravnanju. Izdavatelj neće biti stranka ni u kojem takvom 
dogovoru i, u skladu s time, Osnovni prospekt ne sadrži nikakve
podatke povezane s takvim dogovorima. Uvjete takve ponude
mora vam u trenutku davanja ponude dati Ovlašteni ponuditelj. Ni
Izdavatelj niti bilo koji trgovac nema nikakvu odgovornost za takve
informacije koje je pružio Ovlašteni ponuditelj.]
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[Nije primjenljivo; Izdavatelj ne pristaje na upotrebu Osnovnog
prospekta za bilo koju naknadnu preprodaju Vrijednosnih papira.]

Odjeljak B - Izdavatelj

B.1 Pravni i
trgovački naziv 
Izdavatelja:

[Credit Suisse AG ("CS"), koji djeluje putem svoje podružnice iz
[Londona]/[Nassaua]/[Singapura]] [Credit Suisse International ("CSi")]
("Izdavatelj").

B.2 Službeno
sjedište i
pravni oblik
Izdavatelja,
zakonodavstvo
u skladu s
kojim Izdavatelj
posluje i
država
osnivanja
Izdavatelja:

[CS je banka i dioničko društvo osnovano u skladu sa švicarskim 
zakonima i koje posluje u skladu sa švicarskim zakonima. Njezino se
registrirano sjedište nalazi na adresi Paradeplatz 8, CH-8001,
Švicarska.]

[CSi je trgovačko društvo s potpunom odgovornošću osnovano u 
Engleskoj i Walesu. CSi je ovlašteno od Tijela za bonitetne propise
(Prudential Regulation Authority; "PRA"), nadzire ga Tijelo za nadzor
financijskog poslovanja (Financial Conduct Authority; "FCA") i PRA te
posluje u skladu s engleskim zakonima. Njegovo se registrirano sjedište
nalazi na adresi One Cabot Square, London E14 4QJ.]

B.4b Poznati
trendovi u
odnosu na
Izdavatelja i
industrije u
kojima posluje:

Nije primjenljivo - nema poznatih trendova, nesigurnosti, zahtjeva,
obveza ili događaja za koje se razumno može smatrati da je vjerojatno 
da će imati bitan utjecaj na očekivanja Izdavatelja za njegovu tekuću 
financijsku godinu.

B.5 Opis grupe i
položaja
Izdavatelja
unutar grupe:

[CS je ovisno društvo u potpunom vlasništvu društva Credit Suisse
Group AG. CS ima više ovisnih društava u različitim područjima 
nadležnosti.]

[Udjelničari društva CSi su Credit Suisse AG (koje je vlasnik redovnih 
udjela u društvu CSi putem društava Credit Suisse AG (Zürich
Stammhaus) i Credit Suisse AG, Guernsey Branch), Credit Suisse
Group AG i Credit Suisse PSL GmbH. CSi ima više ovisnih društava.]

[Umetnuti sljedeće ako je Izdavatelj CSi:

U nastavku je naveden sažeti grafikon organizacije:

]

B.9 Predviđanje ili 
procjena

Nije primjenljivo; Izdavatelj nije napravio nikakvo predviđanje ili 
procjenu dobiti.
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dobiti:

B.10 Kvalifikacije u
revizijskom
izvješću o 
povijesnim
financijskim
informacijama:

Nije primjenljivo; u revizijskom izvješću o povijesnim financijskim 
informacijama nije bilo nikakvih kvalifikacija.

B.12 Odabrane
ključne 
financijske
informacije;
bez bitne
nepovoljne
promjene i
opisa značajne 
promjene u
financijskom
položaju
Izdavatelja:

[Umetnuti sljedeće ako je Izdavatelj CS: 

CS

Tablica navedena u nastavku navodi sažetak informacija koje se
odnose na CS i koje se zasnivaju na revidiranim konsolidiranim
izvješćima o poslovanju za svaku od godina u trogodišnjem periodu 
koji je završio 31. prosinca 2017. godine i revidiranim sažetim
konsolidiranim bilancama CS-a od 31. prosinca 2017. i 2016. godine.

Sažetak informacija – konsolidirana izvješća o poslovanju 

U milijunima CHF Godina koja je završila 31. prosinca

(revidirana)

2017. 2016. 2015.

Neto prihodi 20.965 20.393 23.811

Rezerviranja za kreditne

gubitke

210 252 324

Ukupni troškovi poslovanja 19.202 22.630 26.136

Dobit/(gubitak) prije

oporezivanja

1.553 (2.489) (2.649)

Trošak oporezivanja dobiti 2.781 400 488

Neto dobit/(gubitak) (1.228) (2.889) (3.137)

Neto dobit/(gubitak)

pripisivo nekontrolirajućim 

interesima

27 (6) (7)

Neto dobit/(gubitak)

pripisivo članovima društva 

(1.255) (2.883) (3.130)

Sažetak informacija – konsolidirana bilanca

31. prosinca
2017.
(revidirano)

31. prosinca 2016.
(revidirano)

Ukupna imovina 798.372 822.065

Ukupne obveze 754.822 778.207

Ukupni kapital članova 
društva

42.670 42.789

Nekontrolirajući interesi 880 1.069

Ukupni kapital 43.550 43.858

Ukupne obveze i kapital 798.372 822.065
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[Umetnuti sljedeće ako je Izdavatelj CSi: 

CSi*

U milijunima USD Godina koja je završila 31. prosinca

(revidirana)

2017 2016 (izmijenjeno)
(1)

Odabrani podaci
konsolidiranog računa 
dobiti i gubitka

Neto prihodi 1.363 1.494

Ukupni troškovi poslovanja (1.543) (1.721)

Gubitak prije oporezivanja

od neprekinutog poslovanja

(180) (227)

Gubitak nakon

oporezivanja od

neprekinutog poslovanja

(262) (225)

Dobit prije oporezivanja od

prekinutog poslovanja

- 29

Dobit nakon oporezivanja

od prekinutog poslovanja

- 29

Neto gubitak pripisivo

članovima društva Credit 

Suisse International

(262) (196)

Od 31.

prosinca

2017.

(revidirano)

Od 31. prosinca

2016. (revidirano)

Odabrani podaci

konsolidirane bilance

Ukupna imovina 249.440 332.381

Ukupne obveze 226.962 309.673

Ukupni kapital udjelničara 22.478 22.708
(1)

Podaci o iznosima za prosinac 2016. godine izmijenjeni su kako bi odrazili
učinak prekinutog poslovanja. Podaci o iznosima za 2016. godinu su dodatno 
izmijenjeni kako bi odrazili učinak negativnog interesa za kupljene/prodane 
vrijednosne papire u okviru ugovora o ponovnoj prodaji/otkupu i vrijednosne
papire u posudbenim transakcijama.]

[Umetnuti samo za CS:

Nije bilo bitne nepovoljne promjene u očekivanjima Izdavatelja i 
njegovih konsolidiranih ovisnih društava od 31. prosinca 2017. godine.

Nije primjenjivo; nije bilo bitne promjene u financijskom položaju
Izdavatelja i njegovih konsolidiranih ovisnih društava od 31. prosinca
2017. godine.]

[Umetnuti samo za CSi:

Nije bilo bitne nepovoljne promjene u očekivanjima Izdavatelja i 
njegovih konsolidiranih ovisnih društava od 31. prosinca 2017. godine.

Nije primjenjivo; Nije bilo bitne promjene u financijskom položaju
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Izdavatelja i njegovih konsolidiranih ovisnih društava od 31. prosinca
2017. godine.]

B.13 Noviji događaji 
koji se odnose
na Izdavatelja,
a koji su u
bitnoj mjeri
relevantni za
procjenu
solventnosti
Izdavatelja:

Nije primjenljivo; nema novijih događaja koji se odnose na Izdavatelja, a 
koji su u bitnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Izdavatelja.

B.14 Položaj
Izdavatelja u
njegovoj
korporativnoj
grupi i ovisnost
o drugim
subjektima
unutar
korporativne
grupe:

Vidi gornji Element B.5.

[Umetnuti u pogledu CS-a: Nije primjenljivo; CS ne ovisi o drugim
članovima svoje grupe.]

[Umetnuti u pogledu CSi-a: Likvidnošću i potrebnim kapitalom CSi-a 
upravlja se kao sastavnim dijelom šireg okvira grupe CS. To uključuje 
lokalnu regulatornu likvidnost i potrebni kapital u Ujedinjenom
Kraljevstvu.]

B.15 Glavne
djelatnosti
Izdavatelja:

[Glavne djelatnosti CS-a su pružanje financijskih usluga na području 
investicijskog bankarstva, privatnog bankarstva i upravljanja imovinom.]

[Glavne djelatnosti CSi-a su bankarstvo, uključujući trgovanje 
izvedenicama povezanima s kamatnim stopama, devizama, redovnim
dionicama, robom i zajmom. Primarni cilj CSi-a je pružiti sveobuhvatne
usluge riznice i upravljanja rizicima povezanima s izvedenicama.]

B.16 Vlasništvo i
kontrola nad
Izdavateljem:

[CS je ovisno društvo u potpunom vlasništvu društva Credit Suisse
Group AG.]

[Udjelničari CSi-a su Credit Suisse AG (koje je vlasnik redovnih udjela u 
CSi-u putem društava Credit Suisse AG (Zürich Stammhaus) i Credit
Suisse AG, Guernsey Branch), Credit Suisse Group AG i Credit Suisse
PSL GmbH. CSi ima više ovisnih društava.]

[B.17 Ocjene: [Ovaj Element B.17 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V ili Dodatak
XIII]

[CS je od agencije Standard & Poor’s dobio dugoročnu kreditnu ocjenu 
druge ugovorne strane "A", od agencije Fitch dugoročnu zadanu ocjenu 
izdavatelja "A", a od agencije Moody’s dugoročnu ocjenu izdavatelja 
"A1".]

[CSi je od agencije Standard & Poor’s dobio višu neosiguranu
dugoročnu kreditnu ocjenu "A", od agencije Fitch "A-", a od agencije 
Moody’s "A1".]

[Nije primjenljivo; Vrijednosni papiri nisu ocijenjeni.]

[Vrijednosni papiri su dobili ocjenu [] od agencije [Standard &
Poor’s]/[Fitch]/[Moody’s]/[navedite agenciju za kreditno ocjenjivanje].]]

Odjeljak C – Vrijednosni papiri

C.1 Vrsta i razred
vrijednosnih
papira koji se
nude te
identifikacijski
broj(evi)
vrijednosnih

Vrijednosni papiri ("Vrijednosni papiri") su
[bonovi]/[certifikati]/[jamstva]. [Vrijednosni papiri su [Opozivi]/[S
prinosom]/[S prihodom].] [Vrijednosni papiri [umetnuti ako je "Opozivi"
primjenljivo: otkupivi su po izboru Izdavatelja]/[umetnuti ako je "S
prinosom" primjenljivo: [i] plaća se [fiksna] [i] [promjenjiva] 
kamata]/[unijeti ako je "S prihodom" primjenljivo: [i] plaća[ju] se iznos[i] 
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papira: kupona ovisno o izvedbi temeljne imovine].]

Vrijednosni papiri iz Serije jedinstveno će se identificirati ISIN brojem: [
][; Zajednički kod: []][; [druga identifikacijska oznaka vrijednosnih
papira]].

C.2 Valuta: Valuta Vrijednosnih papira bit će [valuta] ("Valuta poravnanja").

C.5 Opis
ograničenja 
slobodne
prenosivosti
Vrijednosnih
papira:

Vrijednosni papiri nisu niti će biti registrirani na temelju Zakona o 
vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država iz 1933. godine 
("Zakon o vrijednosnim papirima"), te se ne smiju nuditi ili prodavati u
Sjedinjenim Američkim Državama osobama koje su državljani 
Sjedinjenih Američkih Država niti u ime ili za račun takvih osoba, osim u 
određenim transakcijama koje su izuzete od obveze registracije iz 
Zakona o vrijednosnim papirima i primjenjivih zakona o vrijednosnim
papirima saveznih država.

Ni na kojem se području nadležnosti, niti s bilo kojeg se područja 
nadležnosti ne smije izvršiti nikakva ponuda, prodaja ili isporuka
Vrijednosnih papira, niti distribucija bilo kojeg ponudbenog materijala
povezanog s Vrijednosnim papirima, osim u slučajevima koji će 
rezultirati usklađenošću s bilo kojim važećim zakonima i propisima. 

C.8 Opis prava
povezanih s
vrijednosnim
papirima,
rangiranje
vrijednosnih
papira i
ograničenja 
prava:

Prava: Vrijednosni papiri će svakom imatelju Vrijednosnih papira 
("Imatelj vrijednosnih papira") dati pravo na prijem potencijalnih
prinosa od Vrijednosnih papira (vidi Element [C.9]/[C.18] u nastavku).
Vrijednosni papiri će svakom Imatelju vrijednosnih papira dati i pravo 
glasovanja o određenim izmjenama i dopunama. 

Rangiranje: Vrijednosni papiri su nepodređene i neosigurane obveze 
Izdavatelja i jednako će se rangirati međusobno i sa svim drugim 
nepodređenim i neosiguranim obvezama Izdavatelja koje s vremena na 
vrijeme mogu biti neplaćene.

Ograničenja prava:

[Sljedeće unijeti ako Vrijednosni papiri ne predstavljaju zamjenjiva 
izdanja (ili bilo koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) za koja vrijede
uvjeti iz Osnovnog prospekta iz 2013. godine:

• [[Umetnuti osim ako su Vrijednosni papiri belgijski Vrijednosni
papiri: Izdavatelj može ranije otkupiti [Vrijednosni
papir]/[Vrijednosne papire] zbog protupravnosti[,] [unijeti ako
(a) je ili (i) "Institucionalno" primjenljivo ili (ii) uvjeti Vrijednosnih
papira ne predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe 
najmanjem iznosu ili da Iznosi obroka budu plativi i (b) su
Vrijednosni papiri povezani s temeljom imovinom te je
primjenjiv jedan relevantan događaj prilagodbe ili više njih: ili
nakon određenih događaja koji utječu na [Izdavateljeve 
dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu]]/[unijeti
ako je primjenljiv "Događaj dodatnog poremećaja kamatne i 
tečajne stope": ili nakon određenih događaja koji utječu na 
Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika]. Vrijednosni 
papiri se mogu ranije otkupiti u slučaju događaja koji uključuje 
neispunjenje obveza. U svakom takvom slučaju, iznos plativ u 
pogledu [određenog]/[svakog] Vrijednosnog papira prilikom 
takvog ranijeg otkupa bit će jednak Iznosu neplaniranog 
raskida, te nijedan drugi iznos neće biti plativ u pogledu 
[određenog]/[svakog] Vrijednosnog papira temeljem kamata ili 
na neki drugi način.] 

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri nisu belgijski Vrijednosni papiri i
(a) "Institucionalno" nije primjenljivo i (b) uvjeti Vrijednosnih
papira predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe 
najmanjem iznosu ili da Iznosi obroka budu plativi, i (c) ako su
Vrijednosni papiri povezani s temeljnom imovinom te je
primjenjiv jedan relevantan događaj prilagodbe ili više njih:



Sažetak

7

Nakon određenih događaja koji utječu na [Izdavateljeve 
dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu], 
Izdavatelj može otkupiti [Vrijednosni papir]/[Vrijednosne
papire] pri zakazanom dospijeću uplatom Iznosa neplaniranog 
raskida umjesto Iznosa [otkupa]/[poravnanja], te nijedan drugi
iznos neće biti plativ u pogledu [Vrijednosnog 
papira]/[Vrijednosnih papira] temeljem kamata ili na neki drugi
način nakon takvog Izdavateljevog utvrđenja [umetnuti za
Obročne Vrijednosne papire: , pod uvjetom da se, bez obzira
na nastanak takvog događaja, svaki Iznos obroka zakazan za 
plaćanje (ali ne i plaćen) na Dan uplate obroka, a koji je isti 
kao ili kasniji od Dana Događaja neplaniranog raskida, nastavi 
plaćati na takav Dan uplate obroka].] 

• [Umetnuti ako su Vrijednosni papiri belgijski Vrijednosni papiri:
Izdavatelj može ranije otkupiti [Vrijednosni papir]/[Vrijednosne
papire] zbog protupravnosti ili nakon određenih događaja koji 
utječu na temeljnu imovinu. Vrijednosni papiri se mogu ranije 
otkupiti u slučaju događaja koji uključuje neispunjenje obveza. 
U svakom takvom slučaju, iznos plativ u pogledu 
[određenog]/[svakog] Vrijednosnog papira bit će jednak Iznosu 
neplaniranog raskida, te nijedan drugi iznos neće biti plativ u 
pogledu [određenog]/[svakog] Vrijednosnog papira temeljem 
kamata ili na neki drugi način.]] 

Pri čemu su: 

• Iznos neplaniranog raskida:

[Unijeti ako je "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
primjenjiv: u pogledu svakog Vrijednosnog papira,
Nominalni iznos (ili, ako je manji, neplaćeni nominalni 
iznos), plus sve nastale, ali neplaćene, kamate na 
Vrijednosni papir do dana otkupa Vrijednosnog papira.]

[Unijeti ako (a) "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
nije primjenjiv, i (b) ili (i) je "Institucionalno" primjenjivo
ili (ii) uvjeti Vrijednosnih papira ne predviđaju da iznos 
plativ po dospijeću podliježe najmanjem iznosu ili da 
Iznosi obroka budu plativi: u pogledu svakog
Vrijednosnog papira, iznos (koji može biti veći ili jednak 
nuli) jednak vrijednosti takvog Vrijednosnog papira
neposredno prije [njegovog otkupa]/[nego postane
dospio i plativ nakon slučaja koji uključuje neispunjenje 
obveza ili, u svim drugim slučajevima, u najkraćem 
mogućem roku nakon odluke Izdavatelja o ranijem 
otkupu Vrijednosnog papira], kako izračuna agent za 
izračun upotrebljavajući svoje [tada prevladavajuće] 
interne modele i metodologije [Unijeti ako je "Odbitak
troškova za omeđivanje rizika" primjenjiv i osim ako su 
Vrijednosni papiri Bonovi ili Certifikati koji kotiraju na
burzi Borsa Italiana S.p.A.:, takav se iznos mora
podesiti kako bi odražavao bilo koje povezane gubitke,
troškove ili rashode koji su nastali (ili bi nastali) za
Izdavatelja i/ili njegova povezana društva kao rezultat
poravnanja, uspostavljanja, ponovnog uspostavljanja
i/ili podešavanja bilo kojeg dogovora za omeđivanje 
rizika povezanog s takvim Vrijednosnim
papirom]/[Unijeti ako su Vrijednosni papiri Bonovi koji
kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.:, a takav iznos
nije manji od Nominalnog iznosa].]

[Unijeti ako (a) "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
nije primjenjiv, (b) "Institucionalno" nije primjenljivo, i (c)
uvjeti Vrijednosnih papira predviđaju da iznos plativ po 
dospijeću podliježe najmanjem iznosu ili da Iznosi 
obroka budu plativi: u pogledu svakog Vrijednosnog
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papira, [(a) ako se Vrijednosni papir ranije otkupi zbog
protupravnosti ili nakon događaja koji uključuje 
neispunjenje obveza,] iznos (koji može biti veći od ili 
jednak nuli] jednak vrijednosti takvog Vrijednosnog
papira neposredno prije [njegovog otkupa]/[nego
postane dospio i plativ nakon slučaja koji uključuje 
neispunjenje obveza ili, u svim drugim slučajevima, u 
najkraćem mogućem roku nakon odluke Izdavatelja o 
ranijem otkupu Vrijednosnog papira], kako izračuna 
agent za izračun upotrebljavajući svoje [tada 
prevladavajuće] interne modele i metodologije [unijeti
ako su Vrijednosni papiri povezani s temeljnom
imovinom ili je primjenjiv relevantan događaj 
podešavanja (ili više njih): [, ili (b)] ako se Vrijednosni
papir otkupi nakon određenog događaja koji utječe na 
[Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] 
[temeljnu imovinu], iznos jednak sumi (i) Najmanjeg
iznosa uplate, plus (ii) vrijednost opcijskog dijela
Vrijednosnog papira na Dan Događaja neplaniranog 
raskida, plus (iii) sve kamate na vrijednost opcijskog
dijela nastale od, uključivo, Dana Događaja 
neplaniranog raskida do, ne uključujući, dana na koji se 
takav Vrijednosni papir otkupljuje [unijeti ako su
Vrijednosni papiri Bonovi koji kotiraju na burzi Borsa
Italiana S.p.A.:, a takav iznos nije manji od Nominalnog
iznosa].] [Opcijski dio pruža izloženost temeljnoj imovini
(ako postoji), čiji su uvjeti fiksni na datum trgovanja 
kako bi se Izdavatelju omogućilo da izda takav 
Vrijednosni papir po relevantnoj cijeni i relevantnim
uvjetima, te će varirati ovisno o uvjetima takvog 
Vrijednosnog papira.]]

Radi izbjegavanja sumnje, ako se Vrijednosni papir
otkupi nakon događaja koji uključuje neispunjenje 
obveza, Iznos neplaniranog raskida ne uzima u obzir
[financijski položaj Izdavatelja neposredno prije
događaja koji uključujue neispunjenje obveza te će se 
smatrati da je Izdavatelj sposoban u potpunosti ispuniti
svoje obveze temeljem takvog Vrijednosnog papira za
takve namjene]/[bilo koji dodatni ili neposredni učinak 
događaja koji uključuje neispunjenje obveza 
samostalno na kreditnu sposobnost Izdavatelja
(uključujući, između ostalog, stvarno ili predviđeno 
smanjenje njegovog kreditnog rejtinga)].

• [Unijeti ako (a) "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
nije primjenjiv, (b) "Institucionalno" nije primjenljivo, (c)
uvjeti Vrijednosnih papira predviđaju da iznos plativ po 
dospijeću podliježe najmanjem iznosu ili da Iznosi 
obroka budu plativi, i (d) ako su Vrijednosni papiri
povezani s temeljom imovinom te je primjenjiv jedan
relevantan događaj prilagodbe ili više njih: Dan
Događaja neplaniranog raskida: datum na koji je
nastupio događaj koji je rezultirao neplaniranim 
otkupom [Vrijednosnog papira]/[Vrijednosnih papira]
nakon određenih događaja koji utječu na [Izdavateljeve 
dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu]]. 

[Bez obzira na bilo što drugo, ako su Vrijednosni papiri
belgijski Vrijednosni papiri, sav gornji tekst pod
naslovom "Iznos neplaniranog raskida" (uključujući sve 
druge pojmove u uglatim zagradama pod takvim
naslovom, osim "Najmanji iznos uplate" (ako je
primjenljivo)) zamijeniti sljedećim:

[Unijeti ako je "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
primjenljiv: u pogledu svakog Vrijednosnog papira,
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Nominalni iznos (ili, ako je manji, neplaćeni nominalni 
iznos), plus sve nastale, ali neplaćene, kamate na 
Vrijednosni papir do dana otkupa Vrijednosnog papira.]

[Unijeti ako (a) "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
nije primjenjiv i (b) "Najmanji iznos uplate" nije
primjenjiv: iznos jednak vrijednosti Vrijednosnog papira
na (ili što bliže, kako je razumno praktično izvedivo) 
Dan Događaja neplaniranog raskida kako izračuna 
agent za izračun upotrebljavajući svoje [tada 
prevladavajuće] interne modele i metodologije, plus,
samo u slučaju ranijeg otkupa iz razloga koji nije 
protupravnost, a koji čini neprestanost Vrijednosnih 
papira definitivno nemogućom ili nakon događaja koji 
uključuje neispunjenje obveza, iznos jednak ukupnom 
trošku Izdavatelja koji je Izdavatelju platio originalni
Imatelj vrijednosnih papira u omjeru jednakom vremenu
preostalom do zakazanog dospijeća tijekom cijelog 
razdoblja.]

[Unijeti ako (a) "Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni"
nije primjenljiv, a (b) "Najmanji iznos uplate" je
primjenljiv: u slučaju ranijeg otkupa zbog protupravnosti 
zbog koje neprestanost Vrijednosnih papira postane
definitivno nemoguća, ili nakon događaja koji uključuje 
neispunjenje obaveza: iznos jednak vrijednosti
Vrijednosnog papira (ili što bliže, kako je razumno
praktično izvedivo) na Dan Događaja neplaniranog 
raskida kako izračuna agent za izračun upotrebljavajući 
svoje [tada prevladavajuće] interne modele i 
metodologije,

U slučaju ranijeg otkupa iz razloga koji nije 
protupravnost, a koji čini neprestanost Vrijednosnih 
papira definitivno nemogućom ili nakon događaja koji 
uključuje neispunjenje obveza:  

• ako Imatelj vrijednosnih papira valjano ne odluči 
iskoristiti svoju opciju otkupa Vrijednosnog papira
po Vrijednosti koju je izračunao agent za izračun 
(prilagođena) prilikom ranijeg otkupa prije zadnjeg 
dana podnošenja, Iznos neplaniranog raskida bit će 
plativ na zakazani datum dospijeća te će biti jednak 
zbroju (a) Najmanjeg iznosa uplate plus (b)
vrijednost opcijskog dijela Vrijednosnog papira na
Dan Događaja neplaniranog raskida, plus (c) sve
kamate po stopi "r" zaračunate na vrijednost 
opcijskog dijela nastale od, uključivo, Dana 
Događaja neplaniranog raskida do, ne uključujući, 
planirani datum dospijeća, plus (d) ukupni troškovi
Izdavatelja koje je Izdavatelju platio originalni
Imatelj vrijednosnih papira u omjeru jednakom
vremenu preostalom do zakazanog dospijeća 
tijekom cijelog razdoblja, plus (e) sve kamate po
stopi "r" zaračunate (d) odmah iznad od, uključujući, 
Dana Događaja neplaniranog raskida do, ne 
uključujući, zakazanog datuma dospijeća. 

• Međutim, ako Imatelj vrijednosnih papira valjano 
odluči iskoristiti svoju opciju otkupa Vrijednosnog 
papira po Vrijednosti koju je izračunao agent za 
izračun (prilagođena) prilikom ranijeg otkupa prije 
zadnjeg dana podnošenja (kako je obavijestio
Izdavatelj), Iznos neplaniranog raskida bit će plativ 
na datum ranijeg otkupa (koji će odabrati 
Izdavatelj), te će biti jednak vrijednosti Vrijednosnog 
papira na (ili što bliže, kako je razumno praktično 
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izvedivo) Dan Događaja neplaniranog raskida kako 
izračuna agent za izračun upotrebljavajući svoje 
[tada prevladavajuće] interne modele i 
metodologije, plus iznos jednak ukupnim
troškovima Izdavatelja koje je Izdavatelju platio
originalni Imatelj vrijednosnih papira u omjeru
jednakom vremenu preostalom do zakazanog
dospijeća tijekom cijelog razdoblja. 

• r: godišnja kamatna stopa koju Izdavatelj nudi
na (ili što je bliže moguće) Dan Događaja 
neplaniranog raskida za osiguranje duga s
dospijećem jednakim (ili što je bliže moguće) 
zakazanom datumu dospijeća Vrijednosnog 
papira, uzimajući u obzir [kreditni rizik 
Izdavatelja]/[kreditnu sposobnost Izdavatelja
(uključujući, između ostalog, stvarno ili 
predviđeno smanjenje njegovog kreditnog 
rejtinga)], kako to odredi agent za izračun. 

• Dan Događaja neplaniranog raskida: datum
na koji Izdavatelj odredi da je došlo do
događaja koji je rezultirao neplaniranim 
otkupom Vrijednosnih papira.]

• [Najmanji iznos uplate: [navesti najmanji iznos
uplate]/[nula].]

[[Umetnuti ako su Vrijednosni papiri belgijski
Vrijednosni papiri: Imateljima vrijednosnih papira
Izdavatelj, ili netko u njegovo ime, neće naplatiti 
nikakve troškove (kao što su troškovi poravnanja) za
otkup Vrijednosnih papira prije zakazanog dospijeća ili 
za izmjenu uvjeta Vrijednosnih papira.]

• [Podložno uvjetima i drugim ograničenjima navedenim u 
uvjetima [Vrijednosnog papira]/[Vrijednosnih papira], Izdavatelj
može prilagoditi uvjete [Vrijednosnog papira]/[Vrijednosnih
papira] bez suglasnosti Imatelja vrijednosnih papira [unijeti ako
(a) je primjenljiv "Događaj dodatnog poremećaja kamatne i 
tečajne stope" ili (b) su Vrijednosni papiri povezani s 
temeljnom imovinom te je primjenjiv jedan ili više relevantnih
događaja prilagodbe: nakon određenih događaja koji utječu na 
[Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] [temeljnu 
imovinu]] [unijeti ako (a) je primjenljiv "Neplanirani raskid po
nominalnoj cijeni" ili (b) je "Institucionalno" primjenljivo, ili (c)
uvjeti Vrijednosnih papira ne predviđaju da iznos plativ po 
dospijeću podliježe najmanjem iznosu ili da Iznosi obroka budu 
plativi:, ili može ranije otkupiti Vrijednosne papire po Iznosu
neplaniranog raskida, kako je gore opisano [(i nijedan drugi
iznos neće biti plativ u pogledu [Vrijednosnog 
papira]/[Vrijednosnih papira] temeljem kamata ili na neki drugi
način nakon takvog Izdavateljevog utvrđenja)]/[unijeti ako (a)
"Neplanirani raskid po nominalnoj cijeni" nije primjenljiv, (b)
"Institucionalno" nije primjenljivo i (c) uvjeti Vrijednosnih papira
predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe najmanjem 
iznosu ili da Iznosi obroka budu plativi:, ili može otkupiti
[Vrijednosni papir]/[Vrijednosne papire] pri planiranom
dospijeću uplatom Iznosa neplaniranog raskida umjesto Iznosa 
[otkupa]/[poravnanja] kako je gore opisano [(i nijedan drugi
iznos neće biti plativ u pogledu [Vrijednosnog 
papira]/[Vrijednosnih papira] temeljem kamata ili na neki drugi
način nakon takvog Izdavateljevog utvrđenja)] [umetnuti za
Obročne Vrijednosne papire:, pod uvjetom da se svaki Iznos
obroka zakazan za plaćanje (ali ne i plaćen) na Dan uplate 
obroka, a koji je isti kao ili kasniji od Dana Događaja 
neplaniranog raskida, nastavi plaćati na takav Dan uplate 
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obroka].]]

[Sljedeće unijeti za zamjenjiva izdanja (ili bilo koju drugu Seriju 
Vrijednosnih papira) za koja vrijede uvjeti iz Osnovnog prospekta iz
2013. godine:

• Izdavatelj može ranije otkupiti Vrijednosne papire zbog
protupravnosti ili nakon određenih događaja koji utječu na 
Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika ili temeljnu 
imovinu. [Unijeti osim ako su Vrijednosni papiri Bonovi koji
kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.: U takvom slučaju, iznos 
plativ prilikom takvog ranijeg otkupa bit će jednak fer tržišnoj 
vrijednosti Vrijednosnih papira]/[Unijeti za Vrijednosne papire
koji su Bonovi koji kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.: U tom
slučaju, iznos plativ prilikom takvog ranijeg otkupa bit će 
jednak njegovom Navedenom apoenu]/[Unijeti ako je primjenjiv
"Odbitak troškova za omeđivanje rizika" i osim ako su 
Vrijednosni papiri Bonovi ili Certifikati koji kotiraju na burzi
Borsa Italiana S.p.A.: umanjen za trošak koji je za Izdavatelja
i/ili njegova ovisna društva nastao zbog poravnanja bilo kojeg
povezanog dogovora o omeđivanju rizika]. 

• [Izdavatelj može prilagoditi uvjete Vrijednosnih papira bez
suglasnosti Imatelja Vrijednosnih papira nakon određenih 
događaja prilagodbe ili drugih događaja koji utječu na 
[Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika] [i/ili] [temeljnu 
imovinu], ili Vrijednosne papire može ranije otkupiti za iznos
koji može biti manji od početnog ulaganja.]] 

• Uvjeti Vrijednosnih papira sadrže odredbe za sazivanje
sastanaka Imatelja vrijednosnih papira kako bi razmotrili bilo
koje pitanje koje utječe na njihove interese, a svaka odluka 
koju donese relevantna većina na sastanku bit će obvezujuća 
za sve Imatelje vrijednosnih papira, bez obzira jesu li
prisustvovali takvom sastanku, te jesu li glasali za ili protiv
takve odluke. U određenim okolnostima, Izdavatelj može 
izmijeniti uvjete Vrijednosnih papira bez suglasnosti Imatelja
vrijednosnih papira.

• Vrijednosni papiri podliježu sljedećim događajima koji uključuju 
neispunjenje obaveza: ako Izdavatelj ne plati dospjeli iznos u
pogledu Vrijednosnih papira u roku od 30 dana od datuma
dospijeća ili ako nastupe događaji povezani s insolventnošću ili 
likvidacijom Izdavatelja.

• Izdavatelj može u bilo kojem trenutku, bez suglasnosti Imatelja
vrijednosnih papira, zamijeniti sebe kao Izdavatelja
vrijednosnih papira s bilo kojim društvom s kojim se spaja,
kojem se pripaja ili kojem prodaje ili prenosi svu ili u bitnome
svu svoju imovinu.

• [Unijeti ako je "Remećenje uplate" primjenljivo: Izdavatelj može
odgoditi plaćanje svih dospjelih iznosa (ili iznosa koji će uskoro 
dospjeti) po Vrijednosnim papirima nakon nastupa određenih 
događaja poremećaja valuta koji utječu na sposobnost 
Izdavatelja da izvrši takvu uplatu. Ako se takav događaj 
nastavi na određeni zadnji dan podnošenja, [unijeti ako se
primjenjuje "Uplata u alternativnoj valuti": Izdavatelj će izvršiti 
uplatu iznosa istovjetnog relevantnom iznosu u alternativnoj
valuti na produženi datum]/[unijeti ako je primjenljiva "Uplata
prilagođenog iznosa": Izdavatelj će izvršiti uplatu relevantnog 
iznosa na produženi datum, te može prilagoditi iznos koji se
plaća na temelju bilo koje razlike između prvotno plativog 
iznosa i iznosa koji bi hipotetski ulagatelj primio ako bi takav
hipotetski ulagatelj sklopio i održavao bilo kakav teorijski
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dogovor o omeđivanju rizika u pogledu Vrijednosnih papira.] 

• Mjerodavno pravo: Vrijednosne papire reguliraju engleski
zakoni.

[C.9 Opis prava
povezanih s
vrijednosnim
papirima,
uključujući 
rangiranje i
ograničenja, 
kamate, otkup,
prinos i
predstavnika
Imatelja
vrijednosnih
papira:

[Ovaj Element C.9 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V ili Dodatak
XIII]

Vidi gornji Element C.8 za informacije o pravima povezanima sa
Serijama Vrijednosnih papira, uključujući rangiranje i ograničenja. 

Kupon

[Unijeti ako Vrijednosni papiri nemaju kamate: Vrijednosni papiri ne
nose kamate.]

[Unijeti ako Vrijednosni papiri imaju fiksnu kamatnu stopu: Vrijednosni
papiri nose kamate [po [indikativnoj] [stopi od [stopa] posto
godišnje]/[[navesti iznos] po Vrijednosnom papiru][, podložno najmanjoj
vrijednosti od [[stopa] posto godišnje]/[[navesti iznos] po Vrijednosnom
papiru]]]/[po [kamatnoj stopi]/[kamatnom iznosu] navedenom u tablici u
nastavku u pogledu svih kamatnih razdoblja koja završavaju na (ne
uključujući) relevantni [fiksni] Datum uplate kupona]. Kamate će se 
obračunavati od, uključivo, [datuma izdavanja]/[datum] do, ali ne
uključujući, [datum]/[Datum dospijeća], a takve su kamate plative po 
dospijeću na svaki [fiksni] Datum uplate kupona. [Fiksni] Datum(i) 
plaćanja kupona bit će [datum(i)]/[kako je navedeno u tablici u
nastavku]. Prinos je [navesti prinos] [[godišnje za razdoblje Vrijednosnih
papira], izračunat na dan izdavanja temeljem cijene izdavanja [i samo u 
pogledu fiksne kamatne stope]]/[u pogledu svakog kamatnog razbolje
koje završava na (ali ne uključujući) relevantni [fiksni] Datum uplate 
kupona].]

[Datum uplate

kuponan

[Kamatna stopan] /

[Kamatni iznosn]

1. [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

[Unijeti ako Vrijednosni papiri imaju promjenjivu kamatnu stopu:
Vrijednosni papiri nose kamatu po godišnjoj stopi koja je jednaka
[umnošku (a)] [navesti opciju promjenjive stope] s određenim 
dospijećem [navesti određeno dospijeće] na [screen page][,] [+/–]
[navesti promjenu] posto godišnje i (b) [navesti multiplikator stope]][,
podložno [najvećoj vrijednosti jednakoj Najvećoj kamatnoj stopi] [i] 
[najmanjoj vrijednosti jednakoj Najmanjoj kamatnoj stopi]], a kamate će 
se obračunavati od, uključivo, [datum izdavanja]/[datum] do, ali ne
uključujući, [datum]/[Datum dospijeća], a takve su kamate plative po 
dospijeću na svaki [promjenjivi] Datum uplate kupona. [Promjenjivi] 
Datum(i) plaćanja kupona bit će [datum(i)].]

[Unijeti ako je "Isključenje Knock-in kupona" primjenljivo: U slučaju 
nastupanja Knock-in događaja, nikakvi daljnji Iznosi kupona neće biti 
plativi.

[Plativi Iznos(i) kupona (ako postoje) bit će [zaokruženi na nižu najbližu 
prenosivu jedinicu Valute poravnanja]/[zaokruženo na do 4 decimalna
mjesta].]

Pri čemu su: 

• [Datumi početnog uprosječivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datumi][, u svakom slučaju podložni 
podešavanju].]

• [Datum početnog utvrđivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datum][, podložan podešavanju].]
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• [Knock-in granična cijena: u pogledu [nekog]/[određenog] Knock-
in datuma promatranja, [i [neke]/[određene] temeljne imovine], 
[[indikativno] [iznos jednak [navesti postotak] posto njezine Izvršne
cijene]/[[Knock-in graničnu cijenu navesti kao iznos]][, podložno
[najviše]/[najmanje] [navesti iznos]/[[navesti postotak] posto
[Izvršne cijene]]].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku, koja
odgovara takvom Knock-in datumu promatranja.]]

• [Knock-in događaj: ako je [na [bilo koji]/[određeni] Knock-in
datum promatranja, Razina [određene]/[bilo koje] temeljne imovine 
[u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] [niža]/[ista ili niža] od
Knock-in granične cijene takve temeljne imovine]/[prosjek Razina 
[u Vrijeme vrednovanja] [određene]/[bilo koje] temeljne imovine na 
svaki takav Knock-in datum promatranja je [niži]/[isti ili niži] od
Knock-in granične cijene takve temeljne imovine].]  

• [Knock-in datum(i) promatranja: [u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu,] [[svaki od] [datum(a)][,[ u svakom slučaju] 
podložan prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja u Knock-in
razdoblju promatranja[, u svakom slučaju podložno 
prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja koji nije prekinuti dan u
Knock-in razdoblju promatranja]/[svaki dan koji pada u Knock-in
razdoblje promatranja na koji se takva temeljna imovina prodaje na
relevantnoj burzi, neovisno o tome je li taj dan zakazani dan
trgovanja ili je prekinuti dan]/[svaki dan koji pada u Knock-in
razdoblje promatranja na koji je jedna ili više službenih razina
takve temeljne imovine objavljena kako je odredio sponzor,
neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je
prekinuti dan]/[kako je navedeno u tablici u nastavku].]

• [Knock-in razdoblje promatranja: [navesti razdoblje].]

[Knock-in
datum

promatranjan

Knock-in
granična 

cijenan

1. [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

• [Razina: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine i bilo kojeg 
dana, [cijena]/[razina]/[referentna cijena]/[razina pri
zatvaranju]/[vrijednost]/[stopa] takve temeljne imovine [koja kotira
na relevantnoj burzi]/[kako je izračunao i objavio relevantni 
sponzor].] (Navesti posebno za svaku temeljnu imovinu, kako je
potrebno)

• [Najveća kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Najmanja kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Izvršna cijena: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine, 
[navesti izvršnu cijenu za svaku temeljnu imovinu]/[Razina takve
temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja] na Datum početnog 
utvrđivanja]/[[najniža]/[najviša]/[prosječna] Razina takve temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja] na svaki od Datuma početnog 
uprosječivanja].] 

• [Datum trgovanja: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [datum].]

• [Vrijeme vrednovanja: u pogledu [neke]/[određene] temeljne 
imovine, [navesti vrijeme]/[zakazano vrijeme zatvaranja na
burzi]/[vrijeme s obzirom na koje relevantni sponzor izračunava i 
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objavljuje razinu takve temeljne imovine pri zatvaranju].]

[Iznos opcijskog otkupa

Osim ako su Vrijednosni papiri prethodno bili otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, [Izdavatelj može iskoristiti svoju opciju opoziva [na Datum
izvršenja opcijskog otkupa] i otkupiti sve [ili neke od] Vrijednosne papire
na relevantni Datum opcijskog otkupa davanjem obavijesti Imateljima
vrijednosnih papira [na ili prije takvog Datuma izvršenja opcijskog
otkupa] [(bez obzira na to je li nastupio Knock-in događaj)]]/[Imatelj 
vrijednosnih papira može iskoristiti svoju opciju prodaje upućivanjem 
obavijesti Izdavatelju i Izdavatelj će otkupiti sve [ili neke od] 
Vrijednosnih papira na relevantni Datum opcijskog otkupa]. Iznos
opcijskog otkupa plativ u odnosu na [Datum opcijskog otkupa i] svaki
Vrijednosni papir na [određeni]/[takav] Datum opcijskog otkupa bit će 
[iznos jednak [navesti postotak] posto Nominalnog iznosa]/[kako je
navedeno u tablici u nastavku koja odgovara takvom Datumu opcijskog
otkupa][, zajedno s bilo kojim Iznosom kupona plativim na takav Datum
opcijskog otkupa].

Pri čemu su: 

• Datum opcijskog otkupa: [datum(i)] [, ili, ako takav datum nije
valutni radni dan, sljedeći valutni radni dan]/[[navesti broj] valutnih
radnih dana nakon Datuma izvršenja opcijskog otkupa na koji je
Izdavatelj iskoristio opciju opoziva]/[Kako je navedeno u tablici u
nastavku].

• [Datum izvršenja opcijskog otkupa: [datum(i)]/[[određeni]/[svaki] 
Datum promatranja kupona]/[Kako je navedeno u tablici u
nastavku].]

[ [Datum

izvršenja

opcijskog

otkupan]

[Datum

opcijskog

otkupan]

Iznos

opcijskog

otkupan

1. [] [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

Otkup

Osim ako su Vrijednosni papiri prethodno otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, Izdavatelj će Vrijednosne papire otkupiti na Datum dospijeća 
[po nominalnoj vrijednosti]/[po Iznosu otkupa, koji je iznos u Valuti
poravnanja jednak proizvodu (a) Postotka opcijskog otkupa i (b)
Nominalne vrijednosti]. Postupci poravnanja ovisit će o klirinškom 
sustavu za Vrijednosne papire i lokalnoj praksi na području nadležnosti 
ulagatelja.

Zakazani Datum dospijeća za Vrijednosne papire je [datum].

[Pri čemu su: 

• Nominalni iznos: [navesti iznos].

• Postotak opcijskog otkupa: [navesti postotak] posto.]

Predstavnici imatelja Vrijednosnih papira: Nije primjenljivo;
Izdavatelj nije imenovao nijednu osobu za predstavnika Imatelja
vrijednosnih papira.

[C.10 Derivacijska
komponenta u
plaćanju 

[Ovaj Element C.10 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V]

Vidi gornji Element C.9 za informacije o kamatama, otkupu[, prinosu] i
predstavniku Imatelja vrijednosnih papira.
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kamata: [Nije primjenljivo; nema derivacijske komponente u plaćanju(ima) 
kamata u odnosu na Vrijednosne papire.]

[Unijeti ako je premija dostupna: Izdavatelj će platiti premiju za 
Vrijednosne papire po [stopi od [stopa] posto godišnje]/[[navesti iznos]
po Vrijednosnom papiru]. Premija će se obračunavati od, uključivo, 
[datum izdavanja]/[datum] do, ali ne uključujući, [datum]/[Datum
dospijeća], a takva je premija plativa po dospijeću na svaki Datum 
plaćanja premije. Datum(i) plaćanja premije bit će [datum(i)].]

[Unijeti ako je primjenjiv "Događaj uplate kupona":

Ako je nastupio Događaj uplate kupona u odnosu na [neki]/[određeni] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona], Iznos
kupona plativ na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom [Datumu
promatranja kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]] iznosi [unijeti ako
je "Fiksno" primjenljivo: [[indikativno] [[navesti iznos] po [Navedeni
apoen]/[Vrijednosni papir]]/[iznos jednak [navesti postotak] posto
Nominalnog iznosa][, podložno najmanjoj vrijednosti od [[navesti iznos]
po [Navedeni apoen]/[Vrijednosni papir]]/[[navesti postotak] posto

Nominalnog iznosa]]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja
odgovara takvom Datumu uplate kupona]]/[unijeti ako je "Opoziv
kupona" primjenjiv: iznos jednak proizvodu (a) Nominalnog iznosa, (b)
Izvedbe opoziva kupona, i (c) Participacije]/[unijeti ako je "Prodaja
kupona" primjenjiva: iznos jednak proizvodu (a) Nominalnog iznosa, (b)
Izvedbe prodaje kupona, i (c) Participacije]/[unijeti ako je "Memorijski
kupon" primjenjiv: iznos jednak (a) proizvodu (i) Nominalnog iznosa, (ii)
Kuponske stope i (iii) broju [Datuma promatranja kupona]/[Razdoblja
promatranja kupona] koji su nastupili minus (b) zbroj Iznosa kupona
(ako postoje) plaćenih u odnosu na takav Vrijednosni papir na svaki 
Datum uplate kupona prije takvog Datuma uplate kupona][, podložno
[najmanjem iznosu jednakom Donjoj granici Kupona] [i] [maksimalnom
iznosu jednakom Gornjoj granici kupona]].

Ako nije nastupio Događaj uplate kupona u odnosu na [neki]/[određeni] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona], Iznos
kupona plativ na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom [Datumu
promatranja kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]] iznosi [[navesti
iznos] po [Navedenom apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[iznos jednak
[navesti postotak] posto Nominalnog iznosa]/[nula].]

[Unijeti ako je primjenjiv "Dvostruki No-Touch":

Ako je nastupio Dvostruki No-Touch događaj u odnosu na 
[neko]/[određeno] Razdoblje promatranja kupona, [unijeti ako je
navedeno "Fiksno": Iznos kupona plativ na Datum uplate kupona [koji
odgovara takvom Razdoblju promatranja kupona] iznosi [[navesti iznos]
po [Navedenom apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[iznos jednak [navesti
postotak] posto Nominalnog iznosa]/[kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom Datumu uplate kupona].]/[unijeti ako je
navedena "Promjenjiva stopa": Vrijednosni papiri nose kamate po
godišnjoj stopi jednakoj [navesti opciju promjenjive stope ] [+/–] [navesti
raspon] posto godišnje s određenim dospijećem [navesti određeno 
dospijeće] na [screen page] [, podložno [najvećoj vrijednosti jednakoj 
Najvećoj kamatnoj stopi] [i] [najmanjoj vrijednosti jednakoj Najmanjoj 
kamatnoj stopi]], a kamate će se obračunavati od, uključivo, [datum 
izdavanja]/[datum] do, ali ne uključujući, [datum]/[Datum dospijeća], a 
takve su kamate plative po dospijeću na svaki Datum uplate kupona.] 

Ako nije nastupio Dvostruki No-Touch događaj u odnosu na 
[neko]/[određeno] Razdoblje promatranja kupona, Iznos kupona plativ 
na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom Razdoblju promatranja
kupona] iznosi nula.]

[Unijeti ako je "Jačanje" primjenljivo:

Iznos kupona plativ na [neki]/[određeni] Datum uplate kupona iznosi: 
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(a) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[svake] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je jednaka
ili iznad Praga kupona 1 u odnosu na takav Datum
promatranja kupona, ali [Razina [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je] niža od
Praga kupona 2 u odnosu na takav Datum promatranja
kupona, iznos jednak proizvodu (i) Nominalnog iznosa i (ii)
Kuponske stope 1;

(b) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[svake] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je jednaka
ili iznad Praga kupona 2 u odnosu na takav Datum
promatranja kupona, iznos jednak proizvodu (i) Nominalnog
iznosa i (ii) Kuponske stope 2; ili

(c) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je niža od
Praga kupona 1 u odnosu na takav Datum promatranja
kupona, nula.]

[Plativi Iznos(i) kupona (ako postoje) bit će [zaokruženi na nižu najbližu 
prenosivu jedinicu Valute poravnanja]/[zaokruženi na do 4 decimalna
mjesta].]

[Unijeti ako je "Isključenje Knock-in kupona" primjenljivo: U slučaju 
nastupanja Knock-in događaja, nikakvi daljnji Iznosi kupona neće biti 
plativi.]

[Pri čemu su: 

• [Izvedba opoziva kupona: zbroj ponderirane izvedbe svake
temeljne imovine, što je proizvod (a) Pondera takve temeljne
imovine, i (b)(i) Fiksirana cijena kupona takve temeljne imovine
minus proizvod (A) [navesti izvršnu cijenu kupona], i (B) njezine
Izvršne cijene, podijeljeno (ii) njezinom Izvršnom cijenom.]

• [Gornja granica kupona: iznos jednak [navesti postotak] posto
Nominalnog iznosa.]

• [Fiksirana cijena kupona: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu, Razina takve temeljne imovine [u Vrijeme
vrednovanja] na [relevantni] Datum promatranja kupona.]

• [Donja granica kupona: iznos jednak [navesti postotak] posto
Nominalnog iznosa.]

• [Datum(i) promatranja kupona: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu [i [neki]/[određeni] Datum uplate kupona], [[svaki 
od] [datum(a)][,[ u svakom slučaju] podložno prilagodbi]]/[svaki 
zakazani dan trgovanja tijekom Razdoblja promatranja kupona
[koje odgovara takvom Datumu uplate kupona] [, u svakom slučaju 
podložno prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja koji nije
prekinuti dan u Razdoblju promatranja kupona [koje odgovara
takvom Datumu uplate kupona]]/[svaki dan koji pada u Razdoblje
promatranja kupona [koji odgovara takvom Datumu uplate kupona]
na koji se temeljna imovina prodaje na relevantnoj burzi, neovisno
o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je prekinuti
dan]/[svaki dan koji pada u Razdoblje promatranja kupona [koji
odgovara takvom Datumu uplate kupona] na koji se jedna ili više
službenih razina temeljne imovine objavi kako odredi sponzor,
neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je
prekinuti dan]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja
odgovara takvom Datumu uplate kupona].]
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• [Razdoblje(a) promatranja kupona: [navesti razdoblje(a)]/[u
pogledu Datuma uplate kupona, kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom Datumu uplate kupona].]

• Datum(i) uplate kupona: u odnosu na [neki]/[određeni]/[svaki] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona],
[datum(i)]/[[navesti broj] valutnih radnih dana nakon [takvog
Datuma promatranja kupona]/[zadnji dan takvog Razdoblja
promatranja kupona]]/[Datum dospijeća] [(ili, ako takav datum 
pada na različite datume za različitu temeljnu imovinu, najkasniji 
od takvih datuma)]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja
odgovara takvom [Datumu promatranja kupona]/[Razdoblju
promatranja kupona]].

• [Događaj uplate kupona: ako na [[relevantni] Datum promatranja
kupona]/[svaki Datum promatranja kupona tijekom relevantnog
Razdoblja promatranja kupona], Razina [određene]/[bilo 
koje]/[svake] temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje
vrijeme] bude [niža]/[viša]/[jednaka ili niža]/[jednaka ili viša] od
Praga kupona takve temeljne imovine koja odgovara takvom
[Datumu promatranja kupona]/[Razdoblju promatranja kupona].]

• [Izvedba prodaje kupona: zbroj ponderirane izvedbe svake
temeljne imovine, što je proizvod (a) Pondera takve temeljne
imovine, i (b) (i) proizvoda (A) [navesti izvršnu cijenu kupona], i (B)
njezine Izvršne cijene, minus Fiksirana cijena kupona takve
temeljne imovine podijeljena (ii) njezinom Izvršnom cijenom.]

• [Kuponska stopa: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Kuponska stopa 1: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Kuponska stopa 2: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Prag kupona: u pogledu [nekog]/[određenog] [Datuma 
promatranja kupona]/[Razdoblja promatranja kupona] i
[neke]/[određene] temeljne imovine, [[indikativno] [iznos jednak 
[navesti prag kupona] posto njegove Izvršne cijene][, podložno
[najvišoj vrijednosti]/[najnižoj vrijednosti] od [navesti postotak]
posto njegove Izvršne cijene]]/[kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom [Datumu promatranja
kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]].]

• [Prag kupona 1: u odnosu na Datum promatranja kupona i
[neku]/[određenu] temeljnu imovinu, [iznos jednak [navesti prag
kupona 1] posto njegove Izvršne cijene.]/[[navesti prag kupona 1
kao iznos].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja odgovara
takvom Datumu promatranja kupona.]]

• [Prag kupona 2: u odnosu na Datum promatranja kupona i
[neku]/[određenu] temeljnu imovinu, [iznos jednak [navesti prag
kupona 2] posto njegove Izvršne cijene.]/[[navesti prag kupona 2
kao iznos].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja odgovara
takvom Datumu promatranja kupona.]]

[Datum
promatranja
kuponan

Razdoblje
promatran
ja
kuponan

Prag
kuponan

Prag
kupona 1n

Prag
kupona 2n

Datum
uplate
kupona

Iznos
kupona

1 [] [] [] [] [] [] []

(Ponoviti ako je potrebno)

(Obrisati relevantne stupce ako je potrebno)]

• [Dvostruki No-Touch događaj: ako na svaki Datum promatranja
kupona tijekom [relevantnog] Razdoblja promatranja kupona,
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Razina [određene]/[svake] temeljne imovine [u Vrijeme 
vrednovanja]/[u svako vrijeme] bude i (a) [viša]/[jednaka ili viša] od
Donje granične cijene takve temeljne imovine i (b) [niža]/[jednaka 
ili niža] od Gornje granične cijene takve temeljne imovine.] 

• [Datumi početnog uprosječivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datumi][, u svakom slučaju podložno 
podešavanju].]

• [Datum početnog utvrđivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datumi][, podložano podešavanju].]

• [Knock-in granična cijena: u pogledu [nekog]/[određenog] Knock-
in datuma promatranja, i [neke]/[određene] temeljne imovine, 
[[indikativno] [iznos jednak [navesti postotak] posto njezine Izvršne
cijene]/[[Knock-in graničnu cijenu navesti kao iznos]][, podložno
[najviše]/[najmanje] [navesti iznos]/[[navesti postotak] posto
njezine Izvršne cijene]].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku,
koja odgovara takvom Knock-in datumu promatranja.]]

• [Knock-in događaj: ako [na [bilo koji]/[određeni] Knock-in datum
promatranja, Razina [određene]/[bilo koje] temeljne imovine [u 
Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] bude [niža]/[ista ili niža]
od Knock-in granične cijene takve temeljne imovine]/[prosjek 
Razina [u Vrijeme vrednovanja] [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine na svaki takav Knock-in datum promatranja je [niži]/[isti ili
niži] od Knock-in granične cijene takve temeljne imovine.] 

• [Knock-in datum(i) promatranja: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [[svaki od] [datum(a)][,[ u svakom slučaju] 
podložno prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja u Knock-in
razdoblju promatranja[, u svakom slučaju podložno 
prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja koji nije prekinuti dan u
Knock-in razdoblju promatranja]/[svaki dan koji pada u Knock-in
razdoblje promatranja na koji se takva temeljna imovina prodaje na
relevantnoj burzi, neovisno o tome je li taj dan planirani dan
trgovanja ili je prekinuti dan]/[svaki dan koji pada u Knock-in
razdoblje promatranja na koji je jedna ili više službenih razina
takve temeljne imovine objavljena kako je odredio sponzor,
neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je
prekinuti dan]/[kako je navedeno u tablici u nastavku].]

• [Knock-in razdoblje promatranja: [navesti razdoblje].]

[Knock-in datum
promatranjan

Knock-in granična 
cijenan

1. [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

• [Razina: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine i bilo kojeg 
dana, [cijena]/[razina]/[referentna cijena]/[razina pri
zatvaranju]/[vrijednost]/[stopa] takve temeljne imovine [koja kotira
na relevantnoj burzi]/[kako je izračunao i objavio relevantni 
sponzor].] (Navesti posebno za svaku temeljnu imovinu, kako je
potrebno)

• [Niža granična cijena: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [iznos jednak [navesti donju graničnu cijenu] posto
njezine Izvršne cijene]/[navesti donju graničnu cijenu kao iznos].]

• [Najveća kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Najmanja kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
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podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Nominalni iznos: [navesti iznos].]

• [Participacija: [indikativno] [navesti postotak] posto [, podložno
najmanjoj vrijednosti od [navesti najnižu participaciju].]]

• [Izvršna cijena: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine, 
[navesti izvršnu cijenu za svaku temeljnu imovinu]/[Razina takve
temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja] na Datum početnog 
utvrđivanja]/[[najniža]/[najviša]/[prosječna] Razina takve temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja] na svaki od Datuma početnog 
uprosječivanja].] 

• [Datum trgovanja: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [datum].]

• [Gornja granična cijena: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [iznos jednak [navesti gornju graničnu cijenu] posto
njezine Izvršne cijene]/[navesti gornju graničnu cijenu kao iznos].]

• [Vrijeme vrednovanja: u pogledu [neke]/[određene] temeljne 
imovine, [navesti vrijeme]/[zakazano vrijeme zatvaranja na
burzi]/[vrijeme s obzirom na koje relevantni sponzor izračunava i 
objavljuje razinu pri zatvaranju takve temeljne imovine].]

• [Ponder: [navesti ponder za svaku temeljnu imovinu].]]]

[Temeljna imovina] [je košarica] [indeksa gotovine]/[robe]/[robnog(ih)
terminskog(ih) ugovora]/[valutnog(ih) tečaja]/[indeksa robe]/[sredstava 
trgovanih na burzi]/[kapitalnog(ih) indeksa]/[[indeksa] valutnog
tečaja]]/[indeksa kamatne stope]/[indeksa inflacije] [i] [udjela].] 

[C.11 Uvrštenje u
trgovanje:

[Ovaj Element C.11 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V ili Dodatak
XII]

[Zahtjev za uvrštenje Vrijednosnih papira u trgovanje na [reguliranom
tržištu] [Burze u Luksemburgu]/ [navesti burzu][je]/[će biti] predan.] 

[Nije primjenljivo; Vrijednosni papiri neće biti uvršteni u trgovanje ni na 
jednoj burzi.]]

[C.15 Učinak 
temeljnog
instrumenta (ili
više njih) na
vrijednost
ulaganja:

[Ovaj Element C.15 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak XII]

[Unijeti za Vrijednosne papire s prihodom: Vrijednost Vrijednosnih
papira i [je li bilo koji Iznos kupona]/[Iznos kupona] plativ na
[neki]/[određeni] Datum uplate kupona ovisit će o izvedbi temeljne 
imovine na [Datum promatranja kupona]/[svaki Datum promatranja
kupona tijekom Razdoblja promatranja kupona]/[koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona].]

[Unijeti osim ako je primjenjiv "Fiksni otkup" ili "Događaj koji uvjetuje 
fizičko poravnanje": Vrijednost Vrijednosnih papira i Iznosa
[otkupa]/[poravnanja] plativog u odnosu na Vrijednosne papire koji se
otkupljuju na Datum [dospijeća]/[poravnanja] ovisit će o izvedbi 
temeljne imovine na [[svaki]/[određeni] Knock-in datum promatranja
[tijekom Knock-in razdoblja promatranja]] [i na] [[Datum konačnog 
fiksiranja]/[Datume uprosječivanja]].] 

[Unijeti ako je "Događaj pokretač koji uvjetuje fizičko poravnanje" 
primjenljiv: Vrijednost Vrijednosnih papira i hoće li se gotovinsko 
poravnanje ili fizičko poravnanje primijeniti ovisit će o izvedbi temeljne 
imovine na Datum[e] promatranja događaja pokretača koji uvjetuje 
fizičko poravnanje.] 

Vidi Element C.18. u nastavku za više podataka o tome kako na
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vrijednost Vrijednosnih papira utječe vrijednost temeljne imovine.] 

[C.16 Zakazani
Datum
dospijeća ili 
Datum
poravnanja:

[Ovaj Element C.16 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak XII]

Zakazani [Datum dospijeća]/[Datum poravnanja] Vrijednosnih papira je 
[datum]/[[navesti broj] valutnih radnih dana nakon [Datuma konačnog 
fiksiranja]/[konačnog Datuma uprosječivanja]/[[konačnog] Knock-in
datuma promatranja]/[[konačnog] Datuma promatranja kupona] 
/[datuma isteka]/[datuma ostvarivanja] [ili, ako takav datum pada na
različite datume za različitu temeljnu imovinu, zadnji takav datum] (koji 
se očekuje da će biti [datum])]/[kasniji od [datum] i [navesti broj] valutnih
radnih dana nakon [Datuma konačnog fiksiranja]/[konačnog Datuma 
uprosječivanja]/[[konačnog] Knock-in datuma promatranja]/[[konačnog] 
Datuma promatranja kupona] /[datuma isteka]/[datuma ostvarivanja] [ili,
ako takav datum pada na različite datume za različitu temeljnu imovinu, 
zadnji takav datum] (koji se očekuje da će biti [datum])].]

[C.17 Postupak
poravnanja:

[Ovaj Element C.17 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak XII]

Vrijednosne papire će Izdavatelj dostaviti [uz]/[bez] plaćanja cijene 
izdavanja. Postupci poravnanja ovisit će o klirinškom sustavu za 
Vrijednosne papire i lokalnoj praksi u nadležnosti ulagatelja.

Na Vrijednosne je papire primijenjen klirinški postupak putem
[Euroclear Bank S.A./N.V.] [i] [Clearstream Banking, société
anonyme]/[Clearstream Banking AG, Frankfurt]/[Monte Titoli
S.p.A.]/[Euroclear Finland Oy]/[Euroclear Sweden AB]/[
Verdipapirsentralen ASA]/[CREST]/[VP SECURITIES A/S]/[Euroclear
France S.A.]/[SIX SIS Ltd.]/[navesti drugo].]

[C.18 Prihod od
derivativnih
Vrijednosnih
papira:

[Ovaj Element C.18 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak XII]

Prihod od Vrijednosnih papira proizlazi iz:

• [Iznosa kupona plativog(ih) [(ako postoji(e))];]

• [Unijeti za Opozive vrijednosne papire: potencijalna uplata
Opcionalnog iznosa otkupa nakon ranijeg otkupa Vrijednosnih
papira zbog Izdavateljevog korištenja opcije opoziva;] [i]

• osim ako su Vrijednosni papiri prethodno otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, uplata [[Iznosa otkupa]/[Iznosa poravnanja] na zakazani
[Datum dospijeća]/[Datum poravnanja] Vrijednosnih papira]/[unijeti
za Obročne vrijednosne papire: (a) Iznos obroka u pogledu
[svakog]/[određenog] Datuma obroka, i (b) u pogledu Datuma 
dospijeća, Iznos otkupa]. 

[Unijeti za Vrijednosne papire s prinosom ili Vrijednosne papire s
prihodom:

IZNOS(I) KUPONA

[Unijeti ako Vrijednosni papiri imaju fiksnu kamatnu stopu: Vrijednosni
papiri nose kamate [po [indikativnoj] [stopi od [stopa] posto
godišnje]/[[navesti iznos] po Vrijednosnom papiru][, podložno najmanjoj
vrijednosti od [[stopa] posto godišnje]/[[navesti iznos] po Vrijednosnom
papiru]]]/[po [kamatnoj stopi]/[kamatnom iznosu] navedenom u tablici u
nastavku u pogledu svih kamatnih razdoblja koja završavaju na (ne
uključujući) relevantni [fiksni] Datum uplate kupona]. Kamate će se 
obračunavati od, uključivo, [datuma izdavanja]/[datum] do, ali ne
uključujući, [datum]/[Datuma dospijeća], a takve su kamate plative po 
dospijeću na svaki [fiksni] Datum uplate kupona. [Fiksni] Datum(i) 
uplate kupona bit će [datum(i)]/[kako je navedeno u tablici u nastavku].]

[Datum uplate

kuponan

[Kamatna

stopan]/[Kamatni
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iznosn]

1. [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

[Unijeti ako Vrijednosni papiri imaju promjenjivu kamatnu stopu:
Vrijednosni papiri nose kamatu po godišnjoj stopi koja je jednaka
[umnošku (a)] [navesti opciju promjenjive stope] s određenim 
dospijećem [navesti određeno dospijeće] na [screen page][,] [+/–]
[navesti promjenu] posto godišnje [i (b) [navesti multiplikator stope]][,
podložno [najvećoj vrijednosti jednakoj Najvećoj kamatnoj stopi] [i] 
[najmanjoj vrijednosti jednakoj Najmanjoj kamatnoj stopi]], a kamate će 
se obračunavati od, uključivo, [datuma izdavanja]/[datum] do, ali ne
uključujući, [datum]/[Datuma dospijeća], a takve su kamate plative po 
dospijeću na svaki [promjenjivi] Datum uplate kupona. [Promjenjivi] 
Datum(i) uplate kupona bit će [datum(i)].]

[Unijeti ako je premija dostupna: Izdavatelj će platiti premiju za 
Vrijednosne papire po [stopi od [stopa] posto godišnje]/[[navesti iznos]
po Vrijednosnom papiru]. Premija će se obračunavati od, uključivo, 
[datuma izdavanja]/[datum] do, ali ne uključujući, [datum]/[Datuma
dospijeća], a takva je premija plativa po dospijeću na svaki Datum 
plaćanja premije. Datum(i) plaćanja premije bit će [datum(i)].]

[Unijeti ako je primjenjiv "Događaj uplate kupona":

Ako je nastupio Događaj uplate kupona u odnosu na [neki]/[određeni] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona], Iznos
kupona plativ na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom [Datumu
promatranja kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]] iznosi [unijeti ako
je "Fiksno" primjenljivo: [[indikativno] [[navesti iznos] po [Navedenom
apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[iznosu jednakom [navesti postotak]
posto Nominalnog iznosa][, podložno najmanjoj vrijednosti [[navesti
iznos] po [Navedenom apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[[navesti

postotak] posto Nominalnog iznosa]]/[kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom Datumu uplate kupona]]/[unijeti ako je
"Opoziv kupona" primjenjiv: iznos jednak proizvodu (a) Nominalnog
iznosa, (b) Izvedbe opoziva kupona, i (c) Participacije]/[unijeti ako je
"Prodaja kupona" primjenjiva: iznos jednak proizvodu (a) Nominalnog
iznosa, (b) Izvedbi prodaje kupona, i (c) Participacije]/[unijeti ako je
"Memorijski kupon" primjenjiv: iznos jednak (a) proizvodu (i)
Nominalnog iznosa, (ii) Kuponske stope i (iii) broja [Datuma
promatranja kupona]/[Razdoblja promatranja kupona] koji su nastupili
minus (b) zbroj Iznosa kupona (ako postoje) plaćenih u odnosu na 
takav Vrijednosni papir na svaki Datum uplate kupona prije takvog
Datuma uplate kupona][, podložno [najmanjem iznosu jednakom Donjoj
granici Kupona] [i] [maksimalnom iznosu jednakom Gornjoj granici
kupona]].

Ako nije nastupio Događaj uplate kupona u odnosu na [neki]/[određeni] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona], Iznos
kupona plativ na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom [Datumu
promatranja kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]] iznosi [[navesti
iznos] po [Navedenom apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[iznos jednak
[navesti postotak] posto Nominalnog iznosa]/[nula].]

[Unijeti ako je primjenjiv "Dvostruki No-Touch":

Ako je nastupio Dvostruki No-Touch događaj u odnosu na 
[neko]/[određeno] Razdoblje promatranja kupona, [unijeti ako je
određeno "Fiksno": Iznos kupona plativ na Datum uplate kupona [koji
odgovara takvom Razdoblju promatranja kupona] iznosi [[navesti iznos]
po [Navedenom apoenu]/[Vrijednosnom papiru]]/[iznosu jednakom
[navesti postotak] posto Nominalnog iznosa]/[kako je navedeno u tablici



Sažetak

22

u nastavku koja odgovara takvom Datumu uplate kupona].]/[unijeti ako
je navedena "Promjenjiva stopa": Vrijednosni papiri nose kamate po
godišnjoj stopi jednakoj [navesti opciju promjenjive stope ] [+/–] [navesti
raspon] posto godišnje s određenim dospijećem od [navesti određeno 
dospijeće] na [screen page] [, podložno [najvećoj vrijednosti jednakoj 
Najvećoj kamatnoj stopi] [i] [najmanjoj vrijednosti jednakoj Najmanjoj 
kamatnoj stopi]], a kamate će se obračunavati od, uključivo, [datuma 
izdavanja]/[datum] do, ali ne uključujući, [datum]/[Datuma dospijeća], a 
takve su kamate plative po dospijeću na svaki Datum uplate kupona.] 

Ako nije nastupio Dvostruki No-Touch događaj u odnosu na 
[neko]/[određeno] Razdoblje promatranja kupona, Iznos kupona plativ 
na Datum uplate kupona [koji odgovara takvom Razdoblju promatranja
kupona] iznosi nula.]

[Unijeti ako je "Jačanje" primjenljivo:

Iznos kupona plativ na [neki]/[određeni] Datum uplate kupona iznosi: 

(a) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[svake] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je jednaka
ili veća od Praga kupona 1 u odnosu na takav Datum 
promatranja kupona, ali [Razina [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je] niža od
Praga kupona 2 u odnosu na takav Datum promatranja
kupona, iznos jednak proizvodu (i) Nominalnog iznosa i (ii)
Kuponske stope 1;

(b) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[svake] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je jednaka
ili veća od Praga kupona 2 u odnosu na takav Datum
promatranja kupona, iznos jednak proizvodu (i) Nominalnog
iznosa i (ii) Kuponske stope 2; ili

(c) ako na Datum promatranja kupona [koji odgovara takvom
Datumu uplate kupona], Razina [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je niža od
Praga kupona 1 u odnosu na takav Datum promatranja
kupona, nula.]

[Plativi Iznos(i) kupona (ako postoje) bit će [zaokružen(i) na nižu 
najbližu prenosivu jedinicu Valute poravnanja]/[zaokruženo na do 4
decimalna mjesta].]

[Unijeti ako je "Isključenje Knock-in kupona" primjenljivo: U slučaju 
nastupanja Knock-in događaja, nikakvi daljnji Iznosi kupona neće biti 
plativi.]

[Pri čemu su: 

• [Izvedba opoziva kupona: zbroj ponderirane izvedbe svake
temeljne imovine, što je proizvod (a) Pondera takve temeljne
imovine, i (b)(i) Fiksirane cijene kupona takve temeljne imovine
minus proizvod (A) [navesti izvršnu cijenu kupona], i (B) njezine
Izvršne cijene, podijeljeno (ii) njezinom Izvršnom cijenom.]

• [Gornja granica kupona: iznos jednak [navesti postotak] posto
Nominalnog iznosa.]

• [Fiksirana cijena kupona: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu, Razina takve temeljne imovine [u Vrijeme
vrednovanja] na [relevantni] Datum promatranja kupona.]

• [Donja granica kupona: iznos jednak [navesti postotak] posto
Nominalnog iznosa.]
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• [Datum(i) promatranja kupona: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu [i [neki]/[određeni] Datum uplate kupona], [[svaki 
od] [datum(a)][,[ u svakom slučaju] podložno prilagodbi]]/[svaki 
zakazani dan trgovanja tijekom Razdoblja promatranja kupona
[koje odgovara takvom Datumu uplate kupona] [, u svakom slučaju 
podložno prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja koji nije
prekinuti dan u Razdoblju promatranja kupona [koje odgovara
takvom Datumu uplate kupona]]/[svaki dan koji pada u Razdoblje
promatranja kupona [koje odgovara takvom Datumu uplate
kupona] na koji se temeljna imovina prodaje na relevantnoj burzi,
neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je
prekinuti dan]/[svaki dan koji pada u Razdoblje promatranja
kupona [koje odgovara takvom Datumu uplate kupona] na koji se
jedna ili više službenih razina temeljne imovine objavi kako odredi
sponzor, neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili
je prekinuti dan]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja
odgovara takvom Datumu uplate kupona].]

• [Razdoblje(a) promatranja kupona: [navesti razdoblje(a)]/[u
pogledu Datuma uplate kupona, kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom Datumu uplate kupona].]

• Datum(i) uplate kupona: u odnosu na [neki]/[određeni]/[svaki] 
[Datum promatranja kupona]/[Razdoblje promatranja kupona],
[datum(i)]/[[navesti broj] valutnih radnih dana nakon [takvog
Datuma promatranja kupona]/[zadnji dan takvog Razdoblja
promatranja kupona]]/[Datum dospijeća] [(ili, ako takav datum 
pada na različite datume za različitu temeljnu imovinu, najkasniji 
od takvih datuma)]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja
odgovara takvom [Datumu promatranja kupona]/[Razdoblju
promatranja kupona]].

• [Događaj uplate kupona: ako na [[relevantni] Datum promatranja
kupona]/[svaki Datum promatranja kupona tijekom relevantnog
Razdoblja promatranja kupona], Razina [određene]/[bilo koje]/[sve] 
temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je
[niža]/[viša]/[jednaka ili niža]/[jednaka ili viša] od Praga kupona
takve temeljne imovine koji odgovara takvom [Datumu promatranja
kupona]/[Razdoblju promatranja kupona].]

• [Izvedba prodaje kupona: zbroj ponderirane izvedbe svake
temeljne imovine, što je proizvod (a) Pondera takve temeljne
imovine, i (b) (i) proizvoda (A) [navesti izvršnu cijenu kupona], i (B)
njezine Izvršne cijene, minus Fiksirana cijena kupona takve
temeljne imovine podijeljena (ii) njezinom Izvršnom cijenom.]

• [Kuponska stopa: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Kuponska stopa 1: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Kuponska stopa 2: [indikativno] [navesti postotak] posto [,
podložno najnižoj vrijednosti od [navesti postotak] posto.]]

• [Prag kupona: u pogledu [nekog]/[određenog] [Datuma 
promatranja kupona]/[Razdoblja promatranja kupona] i
[neke]/[određene] temeljne imovine, [[indikativno] [iznos jednak 
[navesti prag kupona] posto njegove Izvršne cijene][, podložno
[najvišoj vrijednosti]/[najnižoj vrijednosti] od [navesti postotak]
posto njegove Izvršne cijene]]/[kako je navedeno u tablici u
nastavku koja odgovara takvom [Datumu promatranja
kupona]/[Razdoblju promatranja kupona]].]

• [Prag kupona 1: u odnosu na Datum promatranja kupona i
[neku]/[određenu] temeljnu imovinu, [iznos jednak [navesti prag
kupona 1] posto njegove Izvršne cijene.]/[[navesti prag kupona 1
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kao iznos].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku koja odgovara
takvom Datumu promatranja kupona.]]

• [Prag kupona 2: u odnosu na Datum promatranja kupona i
[neku]/[određenu] temeljnu imovinu, [iznos jednak [navesti prag
kupona 2] posto njegove Izvršne cijene.]/[[navesti prag kupona 2
kao iznos].] /[kako je navedeno u tablici u nastavku koja odgovara

takvom Datumu promatranja kupona.]]

[Datum
promatranja
kuponan

Razdoblje
promatranja
kuponan

[

Prag
kuponan

Prag
kupona 1n

Prag
kupona 2n

Datum
uplate
kuponan

Iznos
kuponan

1. [] [] [] [] [] [] []

(Ponoviti ako je potrebno)

(Obrisati relevantne stupce ako je potrebno)]

• [Dvostruki No-Touch događaj: ako na svaki Datum promatranja
kupona tijekom [relevantnog] Razdoblja promatranja kupona,
Razina [određene]/[svake] temeljne imovine [u Vrijeme 
vrednovanja]/[u svako vrijeme] je i (a) [viša]/[jednaka ili viša] od
Donje granične cijene takve temeljne imovine i (b) [niža]/[jednaka 
ili niža] od Gornje granične cijene takve temeljne imovine.] 

• [Datumi početnog uprosječivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datumi][, u svakom slučaju podložno 
podešavanju].]

• [Datum početnog utvrđivanja: u pogledu [neke]/[određene] 
temeljne imovine, [datum][, podložno podešavanju].]

• [Knock-in granična cijena: u pogledu [nekog]/[određenog] Knock-
in datuma promatranja, i [neke]/[određene] temeljne imovine, 
[[indikativno] [iznos jednak [navesti postotak] posto njezine Izvršne
cijene]/[[Knock-in graničnu cijenu navesti kao iznos]][, podložno
[najviše]/[najmanje] [navesti iznos]/[[navesti postotak] posto
Izvršne cijene]].]/[kako je navedeno u tablici u nastavku, koja
odgovara takvom Knock-in datumu promatranja.]]

• [Knock-in događaj: ako [na [bilo koji]/[određeni] Knock-in datum
promatranja, Razina [određene]/[bilo koje] temeljne imovine [u 
Vrijeme vrednovanja]/[u bilo koje vrijeme] je [niža]/[ista ili niža] od
Knock-in granične cijene takve temeljne imovine]/[prosjek Razina 
[u Vrijeme vrednovanja] [određene]/[bilo koje] temeljne imovine na 
svaki takav Knock-in datum promatranja je [niži]/ [isti ili niži] od
Knock-in granične cijene takve temeljne imovine.] 

• [Knock-in datum(i) promatranja: u odnosu na [neku]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [[svaki od] [datum(a)][,[ u svakom slučaju] 
podložno prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja u Knock-in
razdoblju promatranja[, u svakom slučaju podložno 
prilagodbi]]/[svaki zakazani dan trgovanja koji nije prekinuti dan u
Knock-in razdoblju promatranja]/[svaki dan koji pada u Knock-in
razdoblje promatranja na koji se takva temeljna imovina prodaje na
relevantnoj burzi, neovisno o tome je li taj dan zakazani dan
trgovanja ili je prekinuti dan]/[svaki dan koji pada u Knock-in

[Datum
promatranja
kuponan

Datum
promatranja
Lock-in
kuponan

Prag
kuponan

Prag kupona
1n

Prag kupona
2n

Prag kupona
3n

1 [] [] [] [] [] []

(Ponoviti ako je potrebno)

(Obrisati relevantne stupce ako je potrebno)]
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razdoblje promatranja na koji je jedna ili više službenih razina
takve temeljne imovine objavljena kako je odredio sponzor,
neovisno o tome je li takav dan zakazani dan trgovanja ili je
prekinuti dan]/[kako je navedeno u tablici u nastavku].]

• [Knock-in razdoblje promatranja: [navesti razdoblje].]

[Knock-in datum
promatranjan

Knock-in granična 
cijenan

1. [] []

(Ponoviti ako je potrebno)]

• [Razina: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine i bilo kojeg 
dana, [cijena]/[razina]/[referentna cijena]/[razina pri
zatvaranju]/[vrijednost]/[stopa] takve temeljne imovine [koja kotira
na relevantnoj burzi]/[kako je izračunao i objavio relevantni 
sponzor].] (Navesti posebno za svaku temeljnu imovinu, kako je
potrebno)

• [Niža granična cijena: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [iznos jednak [navesti donju graničnu cijenu] posto
njezine Izvršne cijene]/[navesti donju graničnu cijenu kao iznos].]

• [Najveća kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Najmanja kamatna stopa: [Indikativno] [] posto godišnje [,
podložno najmanjoj vrijednosti od [] posto godišnje].]

• [Nominalni iznos: [navesti iznos].]

• [Participacija: [indikativno] [navesti postotak] posto [, podložno
najmanjoj vrijednosti od [navesti najnižu participaciju].]]

• [Izvršna cijena: u pogledu [neke]/[određene] temeljne imovine, 
[navesti izvršnu cijenu za svaku temeljnu imovinu]/[Razina takve
temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja] na Datum početnog 
utvrđivanja]/[[najniža]/[najviša]/[prosječna] Razina takve temeljne 
imovine [u Vrijeme vrednovanja] na svaki od Datuma početnog 
uprosječivanja].] 

• [Gornja granična cijena: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [iznos jednak [navesti gornju graničnu cijenu] posto
njezine Izvršne cijene]/[navesti gornju graničnu cijenu kao iznos].]

• [Vrijeme vrednovanja: u pogledu [neke]/[određene] temeljne 
imovine, [navesti vrijeme]/[zakazano vrijeme zatvaranja na
burzi]/[vrijeme s obzirom na koje relevantni sponzor izračunava i 
objavljuje razinu pri zatvaranju takve temeljne imovine].]

• [Ponder: [navesti ponder za svaku temeljnu imovinu].]]]

[Unijeti za Opozive vrijednosne papire]:

IZNOS OPCIJSKOG OTKUPA

Osim ako Vrijednosni papiri nisu prethodno otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, [Izdavatelj može iskoristiti opciju opoziva [na Datum izvršenja
opcijskog otkupa] i otkupiti sve [ili neke] Vrijednosne papire na
relevantni Datum opcijskog otkupa slanjem obavijesti Imateljima
vrijednosnih papira [na taj Datum izvršenja opcijskog otkupa ili prije
njega] [(bez obzira je li nastao Knock-in događaj)]]/[Imatelj vrijednosnih 
papira može iskoristiti svoju opciju prodaje slanjem obavijesti
Izdavatelju te će Izdavatelj otkupiti sve [ili neke] Vrijednosne papire na 
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relevantni Datum opcijskog otkupa]. Iznos opcijskog otkupa koji je plativ
u odnosu na [Datum opcijskog otkupa i] svaki Vrijednosni papir na
[određeni]/[taj] Datum opcijskog otkupa mora biti [iznos jednak [navesti
postotak] posto Nominalnog iznosa]/[kao što je navedeno niže u tablici
u odnosu na taj Datum opcijskog otkupa][, zajedno s eventualnim
Kuponskim iznosom koji je plativ na taj Datum opcijskog otkupa].

Pri čemu su: 

• Datum opcijskog otkupa: [datum(i)] [, ili, ako bilo koji takav
datum nije valutni radni dan, prvi sljedeći valutni radni 
dan]/[[navesti broj] valutnih radnih dana koji slijede Datum
izvršenja opcijskog otkupa na koji je Izdavatelj iskoristio opciju
opoziva]/[kako je navedeno niže u tablici].

• [Datum izvršenja opcijskog otkupa: [datum(i)]/[[određeni]/[svaki] 
Datum promatranja kupona]/[kako je navedeno niže u tablici].]

[ [Datum

izvršenja

opcijskog

otkupan]

[Datum

opcijskog

otkupan]

Iznos

opcijskog

otkupan

1. [] [] []

(Prema potrebi ponoviti)]]

[Unijeti za Obročne vrijednosne papire:

IZNOS(I) OBROKA

Osim ako Vrijednosni papiri nisu prethodno otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, Izdavatelj (a) djelomično otkupljuje svaki Vrijednosni papir na 
[određeni]/[svaki] Datum obroka u Iznosu obroka koji odgovara tom 
Datumu obroka, te (b) otkupljuje svaki Vrijednosni papir na Datum
dospijeća u Iznosu otkupa [(ako postoji)]. 

• Iznos(i) obroka: u odnosu na svaki Vrijednosni papir i
[određeni]/[svaki] Datum obroka, []/[[] posto Nominalnog
iznosa]/[kako je navedeno niže u tablici].

• Datum(i) obroka: [svaki od [], [] i []]/[Datum dospijeća]/[kako 
je navedeno niže u tablici].

[Datum obrokan Iznos obrokan

1. [] []

(Prema potrebi ponoviti)]

• [Nominalni iznos: [navesti iznos].]]

IZNOS [OTKUPA]/[PORAVNANJA]

Osim ako Vrijednosni papiri nisu prethodno otkupljeni ili kupljeni i
otkazani, Izdavatelj otkupljuje Vrijednosne papire na [Datum
dospijeća]/[Datum poravnanja]. 

Izdavatelj otkupljuje vrijednosne papire na [Datum dospijeća]/[Datum 
poravnanja] u [Iznosu otkupa]/[Iznosu poravnanja], koji mora biti iznos
[zaokružen naniže na najbližu prenosivu jedinicu Valute
poravnanja]/[zaokružen najviše na 4 decimalna mjesta] [utvrđen u 
skladu s niže navedenim stavkom (a) ili (b)]/[jednak][:]

[Unijeti ako je primjenjiv "Single Factor Reverse Convertible":
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(a) ako je nastao Knock-in događaj, iznos jednak umnošku (i)
Nominalnog iznosa i (ii) Konačne cijene podijeljen s Izvršnom
cijenom otkupa[, s tim da je [maksimalni iznos jednak [navesti
gornju granicu otkupnog iznosa]] [a] [minimalni iznos jednak
[navesti donju granicu otkupnog iznosa]]]; ili

(b) ako nije nastao Knock-in događaj, iznos jednak 100 posto 
Nominalnog iznosa.]

[Unijeti ako je primjenjivo "Worst of Reverse Convertible":

(a) ako je nastao Knock-in događaj, iznos jednak umnošku (i)
Nominalnog iznosa i (ii) iznosa jednakog Najgoroj konačnoj 
cijeni podijeljen s Najgorom izvršnom cijenom otkupa[,
podložno [maksimalnom iznosu od [navesti gornju granicu
otkupnog iznosa]] [i] [minimalnom iznosu od [navesti donju
granicu otkupnog iznosa]]]; ili

(b) ako nije nastao Knock-in događaj, iznos jednak 100 posto 
Nominalnog iznosa.]

[Unijeti ako je primjenjiv "Fiksni otkup": proizvod (a) Nominalnog iznosa
i (b) [navesti postotak opcije otkupa] posto.]

[FIZIČKO PORAVNANJE] 

[Unijeti ako je primjenjiva "Opcija fizičkog poravnanja": Ako je relevantni
Imatelj vrijednosnih papira dostavio valjanu obavijest Izdavatelju i
platnom agentu koristeći opciju fizičkog poravnanja, Izdavatelj otkupljuje 
Vrijednosne papire isporukom Iznosa udjela [temeljne imovine s
najmanjim Prihodom od temeljne imovine] i isplatom eventualnog
Djelomičnog gotovinskog iznosa na [Datum dospijeća]/[Datum 
poravnanja].]

[Unijeti ako je primjenjiv "Pokretač fizičkog poravnanja": Ako je nastao
Događaj pokretač fizičkog poravnanja, Izdavatelj otkupljuje Vrijednosne 
papire isporukom Iznosa udjela [temeljne imovine s najmanjim
Prihodom od temeljne imovine] i isplatom eventualnog Djelomičnog 
gotovinskog iznosa na [Datum dospijeća]/[Datum poravnanja].] 

Pri čemu su: 

• [Datumi uprosječivanja: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] 
temeljnu imovinu [datumi][, u svakom slučaju, podložno 
prilagodbi].]

• [Datum konačnog fiksiranja: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [datum][, podložno prilagodbi].]

• [Konačna cijena: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [Razina takve temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja]
na Datum konačnog fiksiranja]/[[najniža]/[najviša]/[prosječna] 
Razina takve temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja] na svaki
od navedenih Datuma uprosječivanja].] 

• [Djelomični Gotovinski iznos: iznos u Valuti poravnanja jednak
[(a)] umnošku [(a)]/[(i)] [Konačne cijene temeljne imovine]/[Najgore 
konačne cijene], [i] [(b)]/[(ii)] djelomičnog interesa u jednom udjelu 
koji je sastavni dio Koeficijenta[, [i (c) Trenutnog
tečaja]/[podijeljenim s (b) Trenutnim tečajem]], zaokruženo na 
najbližu prenosivu jedinicu Valute poravnanja, s tim da se 0,005
zaokružuje naviše.]

• [Datumi početnog uprosječivanja: u odnosu na
[pojedinu]/[određenu] temeljnu imovinu, [datumi][, u svakom
slučaju, podložno prilagodbi].] 
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• [Datum početnog utvrđivanja: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [datum] [,podložno prilagodbi].]

• [Knock-in granična cijena: u odnosu na [pojedini]/[određeni] 
Knock-in datum promatranja i [pojedinu]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [[indikativno] [iznos jednak [navesti postotak] posto
njezine Izvršne cijene]/[[navesti Knock-in graničnu cijenu kao 
iznos]][, podložno [maksimalnom]/[minimalnom] iznosu od [navesti
iznos]/[[navesti postotak] posto njezine Izvršne cijene]].]/[kako je
navedeno niže u tablici u odnosu na taj Knock-in datum
promatranja]]

• [Knock-in događaj: ako [na [bilo koji]/[određeni] Knock-in datum
promatranja, Razina [određene]/[bilo koje] temeljne imovine [u 
Vrijeme vrednovanja]/[u bilo kojem trenutku] je [niža od]/[jednaka ili
niža od] Knock-in granične cijene takve temeljne imovine]/[prosjek 
Razina [u Vrijeme vrednovanja] [određene]/[bilo koje] temeljne 
imovine na svaki od Knock-in datuma promatranja je [niži
od]/[jednak ili niži od] Knock-in granične cijene takve temeljne 
imovine.]

• [Knock-in datum(i) promatranja: u odnosu na
[pojedinu]/[određenu] temeljnu imovinu, [[svaki od] [datum(a)][,[ u
svakom slučaju] podložno prilagodbi]]/[svaki dan planiranog 
trgovanja u Knock-in razdoblju promatranja[, u svakom slučaju 
podložno prilagodbi]]/[svaki dan planiranog trgovanja koji nije dan
poremećaja u Knock-in razdoblju promatranja]/[svaki dan unutar
Knock-in razdoblja promatranja na koji se trguje tom temeljnom
imovinom na relevantnoj burzi, bez obzira je li to dan planiranog
trgovanja ili je dan poremećaja]/[svaki dan unutar Knock-in
razdoblja promatranja na koji je objavljena jedna ili više službenih
razina takve temeljne imovine kao utvrđena od strane sponzora, 
bez obzira je li to dan planiranog trgovanja ili je dan
poremećaja]/[kako je navedeno niže u tablici].] 

• [Knock-in razdoblje promatranja: [navesti razdoblje].]

[Knock-in datum
promatranjan

Knock-in granična 
cijenan

1. [] []

(Prema potrebi ponoviti)]

• [Razina: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] temeljnu imovinu i bilo 
koji dan, [cijena]/[razina]/[referentna cijena]/[razina pri
zatvaranju]/[vrijednost]/[stopa] takve temeljne imovine [izlistane na
relevantnoj burzi]/[kako je izračunao i objavio relevantni sponzor].] 
(Prema potrebi navesti posebno za svaku temeljnu imovinu)

• [Nominalni iznos: [navesti iznos].]

• [Događaj pokretač fizičkog poravnanja: ako [(a)] na
[određeni]/[bilo koji] Datum promatranja fizičkog poravnanja 
uvjetovanog događajem pokretačem, Razina 
[određene]/[svake]/[bilo koje] temeljne imovine [u Vrijeme 
vrednovanja] je [niža od]/[jednaka ili niža od] Granične cijene 
fizičkog poravnanja uvjetovanog događajem pokretačem[, a (b) 
Konačna cijena [određene]/[bilo koje] temeljne imovine je niža od 
njezine [Izvršne cijene]/[Izvršne cijene otkupa]].]

• [Granična cijena fizičkog poravnanja uvjetovanog događajem 
pokretačem: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] temeljnu imovinu i 
Datum promatranja fizičkog poravnanja uvjetovanog događajem 
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pokretačem, [indikativno] [navesti postotak] posto njezine Izvršne
cijene[, podložno [maksimalnom]/[minimalnom] iznosu od [navesti
postotak] posto njezine Izvršne cijene.]

• [Datum(i) promatranja pokretača fizičkog poravnanja: u
odnosu na [pojedinu]/[određenu] temeljnu imovinu, [datum]/[svaki
dan planiranog trgovanja u Razdoblju promatranja pokretača 
fizičkog poravnanja][, u svakom slučaju] podložno prilagodbi].] 

• [Razdoblje promatranja pokretača fizičkog poravnanja:
[navesti razdoblje].]

• [Koeficijent: [navesti broj udjela]/[(a) Nominalni iznos
[[podijeljen]/[pomnožen] s (b) Trenutnim tečajem i dodatno] 
podijeljen s [(b)]/[(c)] the [Izvršnom cijenom otkupa]/[Najgorom
izvršnom cijenom otkupa]].]

• [Izvršna cijena otkupa: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [indikativno] iznos koji je jednak [navesti
postotak] posto njezine Izvršne cijene [, podložno
[maksimalnom]/[minimalnom] iznosu od [navesti postotak] posto
njezine Izvršne cijene].]

• [Iznos udjela: broj udjela koji je jednak Koeficijentu, zaokružen
naniže na najbliži cijeli broj udjela [relevantne] temeljne imovine.]

• [Trenutni tečaj: [U odnosu na [navesti za svaku temeljnu
imovinu],] prevladavajući trenutni tečaj za zamjenu [Valute 
poravnanja]/[valute u kojoj je denominirana [relevantna] temeljna
imovina] za jednu jedinicu [valute u kojoj je denominirana
[relevantna] temeljna imovina]/[Valuta poravnanja][, na screen
page-u: [navesti screen page]].]

• [Izvršna cijena: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [navesti izvršnu cijenu za svaku temeljnu
imovinu]/[Razinu takve temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja]
na Datum početnog utvrđivanja]/[najnižu]/[najvišu]/[prosječnu] 
Razinu takve temeljne imovine [u Vrijeme vrednovanja] na svaki
Datum početnog uprosječivanja].] 

• [Datum trgovanja: u odnosu na [neku]/[određenu] temeljnu 
imovinu, [datum].]

• [Povrat od temeljne imovine: u odnosu na neku temeljnu
imovinu, iznos jednak Konačnoj cijeni takve temeljne imovine 
podijeljen s njezinom Izvršnom cijenom.]

• [Vrijeme vrednovanja: u odnosu na [pojedinu]/[određenu] 
temeljnu imovinu, [navesti vrijeme]/[planirano vrijeme završetka
rada na burzi]/[trenutak s obzirom na koji relevantni sponzor
izračunava i objavljuje završnu razinu takve temeljne imovine].]

• [Ponder: [navesti ponder za svaku temeljnu imovinu].]

• [Najgora konačna cijena: Konačna cijena temeljne imovine s 
najnižim povratom od temeljne imovine.]

• [Najgora izvršna cijena otkupa: Izvršna cijena otkupa temeljne
imovine s najnižim Povratom od temeljne imovine.]

[C.19 Konačna 
referentna
cijena temeljne
imovine:

[Umetnuti ovaj Element C.19 ako se primjenjuje Prilog XII]

Konačna cijena [pojedine]/[određene] temeljne imovine određuje se na 
[Datum konačnog fiksiranja]/[Datume uprosječivanja].] 

[C.20 Vrsta temeljne [Umetnuti ovaj Element C.20 ako se primjenjuje Prilog XII]
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imovine: Temeljna imovina [jest/jesu [košarica][indeksa novca
]/[robe/roba]/[robnih terminskih ugovora]/[deviznih tečajeva]/robnih 
[indeksa]/[fondova kojima se trguje na burzi]/[indeksa vlasničkog 
kapitala]/[indeksa deviznih tečajeva]/[indeksa kamatne stope]]/[indeksa 
inflacije] [i] [udjela/dionica] [koja se sastoji od: [navesti temeljnu
imovinu]].

Podaci o temeljnoj imovini mogu se pronaći na [navesti pojedinosti za
svaku temeljnu imovinu].]

[C.21 Tržište na
kojem će se 
trgovati
Vrijednosnim
papirima

[Umetnuti ovaj Element C.21 ako se primjenjuje Prilog XIII]

[Podnesen je]/[podnijet će se] Zahtjev za prihvaćanje vrijednosnih 
papira u svrhu trgovanja na [reguliranom tržištu ] [Luxembourg Stock
Exchange]/[navesti burzu].]

Odjeljak D – Rizici

D.2 Ključni rizici 
koji su
specifični za 
Izdavatelja

Vrijednosni papiri su opće neosigurane obveze Izdavatelja. Ulagatelji u 
vrijednosne papire izloženi su riziku da Izdavatelj postane nesolventan i
ne izvršava plaćanja koja je dužan izvršavati temeljem Vrijednosnih 
papira.

Izdavatelj je izložen raznim rizicima koji mogu nepovoljno utjecati na
rezultate njegovog poslovanja i/ili financijsko stanje, uključujući, između 
ostalog, rizike navedene u nastavku:

[Umetnuti sljedeće ako je Izdavatelj CS:

[Sve reference na Izdavatelja navedene u nastavku opisuju
konsolidirano poslovanje Credit Suisse Group AG ("CSG") i njegova
ovisna društva (uključujući Izdavatelja) stoga ih je potrebno tumačiti kao 
reference na Credit Suisse Group AG.

Rizik likvidnosti:

• Likvidnost Izdavatelja mogla bi se pogoršati ako mu je
onemogućen pristup tržištima kapitala ili ako nije u mogućnosti 
prodati svoju imovinu, a Izdavatelj očekuje povećanje svojih 
troškova likvidnosti.

• Poslovi Izdavatelja znatno ovise o bazi depozita za
financiranje.

• Promjene rejtinga Izdavatelja mogu nepovoljno utjecati na
njegovo poslovanje.

Tržišni rizik:

• Izdavatelju mogu nastati značajni gubici uslijed trgovinskih i 
ulagateljskih aktivnosti zbog tržišnih fluktuacija i volatilnosti

• Poslovi Izdavatelja podložni su riziku gubitka od štetnih tržišnih
uvjeta i nepovoljnih gospodarskih, monetarnih, političkih, 
pravnih i drugih razvoja događaja u državama u kojima posluje 
diljem svijeta.

• Izdavatelju mogu nastati značajni gubici u sektoru nekretnina. 

• Držanje velikih i koncentriranih pozicija može izložiti
Izdavatelja velikim gubicima.

• Izdavateljeve strategije omeđivanja rizika možda ne mogu 
spriječiti gubitke. 

• Tržišni rizik može povećati ostale rizike s kojima se suočava 
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Izdavatelj.

Kreditni rizik:

• Izdavatelj može pretrpjeti značajne gubitke od izloženosti 
kreditima.

• Neispunjavanje ugovornih obveza od strane jedne ili više
velikih financijskih ustanova moglo bi nepovoljno utjecati na
financijska tržišta općenito, a posebno na Izdavatelja. 

• Informacije koje Izdavatelj koristi za upravljanje svojim
kreditnim rizikom mogu biti netočne ili nepotpune. 

Rizici koji se odnose na strategiju Grupe Credit Suisse AG:

• Grupa Credit Suisse AG i njezine tvrtke-kćeri, uključujući 
Izdavatelja, možda ne ostvare sve očekivane benefite od 
svojih strateških inicijativa.

• Grupa Credit Suisse AG najavila je program organizacijskog
razvoja svog pravnog subjekta i ne može predvidjeti njegov
konačan oblik ili potencijalne učinke. 

Rizici od procjena i vrednovanja:

• Procjene se temelje na prosudbi i raspoloživim informacijama,
a stvarni rezultati Izdavatelja mogu se značajno razlikovati od 
tih procjena.

• U onoj mjeri u kojoj modeli i procesi Izdavatelja postaju manje
predvidivi uslijed nepredviđenih tržišnih uvjeta, nelikvidnosti ili 
volatilnosti, sposobnost Izdavatelja da napravi točne procjene i 
vrednovanja može biti izložena negativnim utjecajima.

Rizici koji se odnose na izvanbilančne subjekte:

• Ako se od Izdavatelja zahtijeva da konsolidira neki subjekt za
posebne namjene, njegova bi se imovina i obveze knjižili u
njegovim konsolidiranim bilancama i iskazao bi povezane
dobitke i gubitke u svojim konsolidiranim izvješćima o 
poslovanju, a to bi moglo imati nepovoljan utjecaj na njegove
rezultate poslovanja te omjere između vlastitog i tuđeg kapitala 
kompanije.

Rizik države i deviznog tečaja:

• Rizici države mogu povećati tržišne i kreditne rizike s kojima se 
suočava Izdavatelj. 

• Izdavatelj može pretrpjeti značajne gubitke na tržištima u 
nastajanju.

• Valutne fluktuacije mogu negativno djelovati na rezultate
poslovanja Izdavatelja.

Rizik poslovanja:

• Izdavatelj je izložen velikom broju rizika poslovanja, uključujući 
rizik informacijske tehnologije.

• Izdavatelj može pretrpjeti gubitke uslijed nesavjesnog rada
zaposlenika.

• Postupci i politike Izdavatelja za upravljanje rizicima ne moraju
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uvijek biti učinkoviti. 

Pravni i regulatorni rizici:

• Značajna je izloženost Izdavatelja zakonskoj odgovornosti. 

• Regulatorne promjene mogu nepovoljno utjecati na poslove
Izdavatelja i njegovu mogućnost izvršavanja strateških 
planova.

• Švicarski sanacijski postupci i zahtjevi u pogledu planiranja
sanacija mogu negativno utjecati na dioničare i vjerovnike 
Izdavatelja.

• Izdavatelj nema utjecaja na promjene monetarne politike i
teško ih je predvidjeti.

• Pravna ograničenja u pogledu njegovih klijenata mogu smanjiti 
potražnju za uslugama Izdavatelja.

Rizici tržišnog natjecanja:

• Izdavatelj se suočava s jakom konkurencijom na svim tržištima 
financijskih usluga i na području proizvoda i usluga koje nudi. 

• Konkurentski položaj Izdavatelja može biti uzdrman ako je
nanesena šteta njegovoj reputaciji.

• Izdavatelj mora nastojati pridobiti i zadržati visokokvalificirane
zaposlenike.

• Izdavatelj je izložen konkurenciji od novih tehnologija
trgovanja.]

[Umetnuti sljedeće ako je Izdavatelj CSi:

• Tržišni rizik: Izdavatelj je podložan riziku gubitka koji proizlazi
od nepovoljnih promjena kamatnih stopa, deviznih tečajeva, 
cijena dionica, cijena robe i drugih relevantnih parametara, kao
što je volatilnost i korelativnost tržišta. Stoga je Izdavatelj
podložan riziku mogućih promjena fer vrijednosti financijskih 
instrumenata kao reakciji na tržišna kretanja.

• Rizik likvidnosti: Izdavatelj je podložan riziku da neće biti u 
mogućnosti prikupiti financijska sredstva i ispunjavati dospjele 
obveze kako pod normalnim, tako i u otežanim tržišnim
uvjetima.

• Valutni rizik: Izdavatelj je izložen učincima fluktuacija 
prevladavajućih deviznih tečajeva na njegov financijski položaj 
i novčane tokove. 

• Kreditni rizik: Izdavatelj je podložan: (a) "kreditnom riziku", pri
čemu Izdavatelju može nastati gubitak kao rezultat 
neispunjavanja financijskih obveza od strane zajmoprimca ili
druge strane ili kao rezultat pogoršanja kreditne sposobnosti
zajmoprimca ili druge strane, (b) "rizik pogrešnog načina" ili 
"korelacijski rizik", kod kojega se izloženost Izdavatelja drugoj
strani u financijskoj transakciji povećava, dok se financijska 
stabilnost druge strane i njezina sposobnost plaćanja u 
transakciji smanjuje, te (c) "rizik poravnanja", pri čemu 
poravnanje transakcije rezultira vremenskim razlikama između 
gotovinskih isplata ili isplata vrijednosnih papira i primitka
protuvrijednosti od druge strane.
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• Rizik države: Izdavatelj je podložan riziku značajnog 
sistemskog gubitka vrijednosti financijske imovine države ili
skupine država, koji može biti prouzročen dislociranošću 
kreditnih, dioničkih i/ili valutnih tržišta. 

• Pravni i regulatorni rizik: Izdavatelj se suočava sa značajnim 
pravnim rizicima u svom poslovanju, uključujući, među ostalim, 
(a) sporove oko uvjeta ili trgovine i drugih transakcija pri kojima
grupa Credit Suisse nastupa kao nalogodavac, (b)
nepravovaljanost ili nedostatnost dokumentacije koja se koristi
kako bi transakcije u kojima sudjeluje grupa Credit Suisse
imale pravnu snagu, (c) zabrinutost oko primjerenosti ulaganja,
(d) usklađenost sa zakonima država u kojima grupa Credit 
Suisse posluje i (e) sporovi sa svojim zaposlenicima. Izdavatelj
također sve više podliježe opsežnijim i kompleksnijim 
propisima, koji mogu ograničiti aktivnosti Izdavatelja ili povećati 
troškove usklađenosti s propisima (uključujući penale ili 
novčane kazne koje dosuđuju regulatorna tijela). Na 
Izdavatelja (i industriju financijskih usluga) i dalje djeluje
značajna kompleksnost regulatornih reformi. 

• Rizik poslovanja: Izdavatelj je podložan riziku financijskog
gubitka koji proizlazi iz neodgovarajućih ili neuspješnih internih 
procesa, ljudi ili sustava, ili od vanjskih događaja. Rizici 
poslovanja uključuju rizik protupravnih transakcija, greške pri 
obradi transakcija, zastoje u poslovanju, nepridržavanje
regulative, manjkave transakcije i neovlaštene trgovinske
događaje. 

• Rizik ponašanja: Izdavatelj je izložen riziku da loše ponašanje
od strane grupe Credit Suisse, zaposlenika ili predstavnika
koje bi moglo rezultirati time da klijenti ne dobiju ispravnu
transakciju, nanese štetu za cjelovitost financijskih tržišta ili za
širi financijski sustav ili rezultira neučinkovitim tržišnim 
natjecanjem na tržištima na kojima Izdavatelj posluje, a koje je
na štetu klijenata, što uključuje i rizike koji proizlaze iz 
neovlaštenog trgovanja, moguće neprikladnosti proizvoda koji 
se prodaju ili savjeta koji se pružaju klijentima, neprikladne
objave informacija, greške pri obradi transakcija, neprecizne
referentnih oznaka, propust u zaštiti podataka ili imovine
klijenata te povredu regulative ili prava od strane pojedinih
zaposlenika ili ponašanje na tržištu.

• Reputacijski rizik: Izdavatelj je podložan riziku gubitka
ugleda, koji može proizlaziti iz raznih izvora kao što su priroda
ili svrha predložene transakcije, identitet ili vrsta potencijalnog
klijenta, regulatorna ili politička klima u kojoj će se obavljati 
posao ili značajna pozornost javnosti koja okružuje samu 
transakciju.

• Regulatorni postupak u slučaju da je Izdavatelj nelikvidan 
i ne ispunjava obveze ili tijelo nadležno za sanaciju iz UK
smatra da postoji vjerojatnost da je nelikvidan: Zakon o
bankama iz UK, kojim se provodi Direktiva EU-a o oporavku i
sanaciji banaka, predviđa "režim sanacije" kojim se daju 
znatne ovlasti tijelu nadležnom za sanaciju Ujedinjenog
Kraljevstva za provedbu mjera sanacije (uključujući, ali ne 
isključivo, usmjeravanje prodaje relevantne institucije ili 
prijenos poslova relevantne institucije na "banku most”) u
odnosu na financijsku instituciju iz UK (kao što je Izdavatelj) u
slučaju da tijelo za sanaciju iz UK smatra da je relevantna 
institucija nelikvidna ili postoji vjerojatnost da bude nelikvidna i
ne ispunjava obveze te je potrebno djelovati u javnom interesu.
Ako bi Izdavatelj podlijegao "režimu sanacije", mogli biste
izgubiti neka ili sva svoja ulaganja u takve Vrijednosne papire.
Osim toga, tijelo nadležno za sanaciju iz UK također ima ovlast 
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za korištenje "bail-in" alata u odnosu na Vrijednosne papire
koje je izdao Izdavatelj radi otpisivanja obveza Izdavatelja ili
pretvaranja kategorije obveza u drugu kategoriju, a to bi
rezultiralo otpisom i/ili pretvaranjem tih Vrijednosnih papira u
vlasnički kapital.] 

[D.3 Ključni rizici 
koji su
karakteristični 
za Vrijednosne
papire:

[Umetnuti ovaj Element D.3 ako je primjenjiv Prilog V ili Prilog XIII]

Vrijednosni papiri su podložni sljedećim ključnim rizicima: 

• Cijena izdanja ili ponuđena cijena Vrijednosnih papira može 
biti viša od tržišne vrijednosti tih Vrijednosnih papira na dan
izdanja, te viša od cijene po kojoj se Vrijednosni papiri mogu
prodati u transakcijama na sekundarnim tržištima. Cijena
izdanja ili ponuđena cijena Vrijednosnih papira može 
uključivati, tamo gdje to dozvoljavaju propisi, naknade, 
provizije ili druge iznose koji se odnose na izdanje, distribuciju i
prodaju Vrijednosnih papira, ili na pružanje usluga uvođenja, 
troškove koji nastaju Izdavatelju pri kreiranju, dokumentiranju i
prodaji Vrijednosnih papira, te iznose koji se odnose na
omeđivanje rizika koji proizlaze iz njegovih obveza temeljem 
tih Vrijednosnih papira.

• [Tržišna vrijednost Vrijednosnih papira i iznos plativ na
[svaki]/[određeni] Datum uplate kupona ovisi o izvedbi temeljne 
imovine. Izvedba temeljne imovine može biti podložna
iznenadnim i velikim nepredvidivim promjenama tijekom
vremena (poznato kao "volatilnost"), na koju mogu nepovoljno
utjecati državni ili međunarodni, financijski, politički, vojni ili 
gospodarski događaji ili aktivnosti sudionika na relevantnim 
tržištima. Svaki od tih događaja ili aktivnosti može nepovoljno 
utjecati na vrijednost ili prihod od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako je bilo koji iznos koji je plativ temeljem predmetnih
Vrijednosnih papira podložan gornjoj granici: Ako je uvjetima
Vrijednosnih papira predviđeno da svaki plativi iznos podliježe 
gornjoj granici, mogućnost ulagatelja da sudjeluje u bilo kakvoj 
promjeni vrijednosti temeljne imovine za vrijeme roka
Vrijednosnih papira bit će ograničena bez obzira na bilo kakvu 
pozitivnu izvedbu temeljne imovine iznad te gornje granice.
[Prema tome, prihod od Vrijednosnih papira može biti znatno
manji nego da je ulagatelj izravno kupio temeljnu imovinu.]]

• [Unijeti ako je sudjelovanje Iznosa kupona veće od 100 posto:
Ako plativi Iznos(i) kupona ovisi o izvedbi temeljne imovine i
pomnožen je s faktorom sudjelovanja koji je veći od 100 posto, 
ulagatelji mogu nesrazmjerno sudjelovati u izvedbi temeljne
imovine.]

• [Unijeti ako je sudjelovanje Iznosa kupona manje od 100
posto: Ako plativi Iznos(i) kupona ovisi o izvedbi temeljne
imovine i pomnožen je s faktorom sudjelovanja koji je manji od
100 posto, tada će postotna promjena vrijednosti Vrijednosnih 
papira biti manja od pozitivne ili negativne izvedbe temeljne
imovine, a prihod od Vrijednosnih papira bit će nesrazmjerno 
niži od bilo kakve pozitivne izvedbe temeljne imovine, a može
biti znatno manji nego da ste izravno kupili tu temeljnu
imovinu.]

• Možda se neće razviti sekundarno tržište za Vrijednosne 
papire, a ako se razvije, možda neće ulagateljima osigurati 
likvidnost i možda se ona neće nastaviti tijekom vijeka trajanja 
Vrijednosnih papira. Nelikvidnost može nepovoljno utjecati na
tržišnu vrijednost Vrijednosnih papira. Cijena nekog
Vrijednosnog papira na tržištu može biti manja od njegove
cijene izdanja ili ponuđene cijene i može sadržavati proviziju ili 
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popust trgovca, koji bi dodatno smanjio prihod koji biste dobili
za svoje Vrijednosne papire.

• Na tržišnu vrijednost Vrijednosnih papira utjecat će mnogi 
čimbenici na koje Izdavatelj nema utjecaja (uključujući, ali ne 
isključivo, kreditnu sposobnost Izdavatelja, kamatne stope i 
stope prinosa na tržištu, volatilnost temeljne imovine (ako
postoji) itd.). Neki ili svi navedeni čimbenici utjecat će na 
vrijednost Vrijednosnih papira na tržištu.

• [U slučaju kada su [Vrijednosni papiri izdani na početku 
ponudbenog razdoblja]/[relevantni distributer(i) mogu samo
potvrditi iznos ili broj Vrijednosnih papira prodanih ulagateljima
nakon što su Vrijednosni papiri izdani], Izdavatelj može
otkazati neke Vrijednosne papire ako je iznos ili broj upisanih ili
kupljenih Vrijednosnih papira manji od ukupnog nominalnog
iznosa ili broja Vrijednosnih papira (već prema tome što je 
primjenjivo) izdanih na datum izdanja. Tržište za Vrijednosne
papire može biti ograničeno.] 

• Ukupan opseg Vrijednosnih papira izdanih na datum izdanja
može biti veći od iznosa koji su upisali ili kupili ulagatelji, 
budući da trgovac može zadržati neke Vrijednosne papire u 
sklopu svojih sporazuma o izdavanju vrijednosnih papira,
razvoju tržišta i/ili trgovinskih sporazuma ili za potrebe
ispunjenja budućih zahtjeva ulagatelja. Opseg izdanja 
Vrijednosnih papira ne bi se trebao smatrati pokazateljem
dubine ili likvidnosti tržišta ili potražnje za Vrijednosnim
papirima.

• Razine i osnove oporezivanja Vrijednosnih papira te
eventualne porezne olakšice ovisit će o okolnostima pojedinog 
ulagatelja i one se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku.
Porez i regulatorna karakterizacija Vrijednosnih papira mogu
se mijenjati za vrijeme roka trajanja Vrijednosnih papira. To bi
moglo imati negativne posljedice za ulagatelje.

• [Unijeti ako su navedeni indikativni iznosi: [Kamatna
stopa]/[iznos kamate]/[Najviša kamatna stopa]/[Najmanja
kamatna stopa]/[Iznos kupona]/[Kuponska
stopa[e]]/[Sudjelovanje]/[Kuponski prag] [i/ili] [Knock-in
granična cijena] neće biti utvrđena od strane Izdavatelja do 
[Datuma početnog utvrđivanja]/[Datuma trgovanja], tako da 
Izdavatelj može uzeti u obzir prevladavajuće tržišne uvjete na 
završetku ponudbenog razdoblja kako bi Izdavatelj mogao
izdati Vrijednosne papire po relevantnoj cijeni i prema
relevantnim uvjetima. Postoji rizik da će konačni iznos(i) koje 
utvrdi Izdavatelj biti drukčiji od indikativnog, odnosno 
indikativnih iznosa navedenih u relevantnim Konačnim 
uvjetima, iako konačan iznos, odnosno konačni iznosi neće biti 
manji od minimalnih iznosa navedenih u relevantnim Konačnim 
uvjetima ili veći od maksimalnih iznosa navedenih u 
relevantnim Konačnim uvjetima, ovisno o slučaju. Međutim, 
potencijalni ulagatelji moraju temeljiti svoje odluke u pogledu
ulaganja na navedenim indikativnim iznosima (i u svjetlu
minimalnih ili maksimalnih iznosa), te neće imati pravo 
odustajanja od svoje obveze na kupnju kada Izdavatelj odredi
konačni iznos, odnosno iznose. Ulagatelji trebaju primiti k 
znanju da neće biti objavljena nikakva nadopuna u odnosu na 
takvo konačno utvrđivanje.] 

• [Unijeti za zamjenjiva izdanja (ili bilo koju drugu Seriju
Vrijednosnih papira) kod kojih se primjenjuju odredbe i uvjeti
Osnovnog prospekta iz 2013.: U određenim okolnostima 
(primjerice, ako Izdavatelj utvrdi da su njegove obveze
temeljem Vrijednosnih papira postale nedopuštene ili
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nezakonite, nakon nastanka određenih događaja u odnosu na 
bilo koju temeljnu imovinu ili nakon neispunjavanja ugovorne
obveze) Vrijednosni papiri mogu biti otkupljeni prije njihova
planirana dospijeća. U takvim okolnostima, plativi iznos može 
biti manji od prvobitne kupovne cijene, a može čak biti jednak 
nuli.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri nisu zamjenjiva izdanja (ili bilo
koja druga Serija Vrijednosnih papira) kod kojih se primjenjuju
odredbe i uvjeti Osnovnog prospekta iz 2013.: U određenim 
okolnostima (primjerice, ako Izdavatelj utvrdi da su njegove
obveze temeljem Vrijednosnih papira postale nedopuštene ili
nezakonite[,] [ili] nakon neispunjavanja ugovorne obveze
[unijeti ako je (a) ili (i) primjenjiv "Institucionalni" ili (ii) se
uvjetima Vrijednosnih papira ne predviđa da iznos plativ po 
dospijeću bude podložan minimalnom iznosu i (b) Vrijednosni 
papiri su vezani na temeljnu imovinu, a primjenjiv je jedan ili
više relevantnih događaja prilagodbe: ili nakon određenih 
događaja koji utječu na [Izdavateljeve mehanizme omeđivanja 
rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu]]/[unijeti ako je primjenjiv
"Događaj dodatnog poremećaja kamatne stope i valutnog 
tečaja": ili nakon određenih događaja koji utječu na 
Izdavateljeve mehanizme omeđivanja rizika]]) Vrijednosni 
papiri mogu se otkupiti prije njihova planirana dospijeća. [U 
takvim okolnostima, plativi Iznos neplaniranog raskida može
biti manji od prvobitne kupovne cijene, a može čak biti jednak 
nuli.] Nikakvi drugi iznosi neće biti plativi u odnosu na 
Vrijednosne papire na ime kamata ili nečeg drugog nakon 
takvog utvrđenja od strane Izdavatelja.] 

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri nisu zamjenjiva izdanja (ili bilo
koja druga Serija Vrijednosnih papira) kod kojih se primjenjuju
odredbe i uvjeti Osnovnog prospekta iz 2013., i ako (a) nije
primjenjiv "Institucionalni", (b) ako se uvjetima Vrijednosnih
papira predviđa da iznos plativ po dospijeću bude podložan 
minimalnom iznosu, i (c) Vrijednosni papiri su vezani na
temeljnu imovinu, a primjenjiv je jedan ili više relevantnih
događaja prilagodbe: Nakon određenih događaja koji utječu na 
[Izdavateljeve mehanizme omeđivanja rizika] [i/ili] [temeljnu 
imovinu], [umetnuti ako su Vrijednosni papiri belgijski
Vrijednosni papiri i ako je primjenjiv "Najniži iznos uplate": ako
Imatelj vrijednosnih papira ne donese valjanu odluku o
prijevremenom otkupu Vrijednosnih papira prije krajnjeg
datuma,] Izdavatelj može otkupiti Vrijednosne papire po
planiranom dospijeću isplatom Iznosa neplaniranog raskida 
umjesto Iznosa [otkupa]/[poravnanja]. U takvim okolnostima,
plativi Iznos neplaniranog raskida bit će najmanje jednak 
Iznosu minimalne isplate, ali može biti manji nego što bi bio
iznos otkupa ili iznos poravnanja da nije nastupio takav
događaj.] [Umetnuti ako su Vrijednosni papiri belgijski
Vrijednosni papiri i ako je primjenjiv "Najniži iznos uplate":
Međutim, ako Imatelj vrijednosnih papira donese valjanu 
odluku o prijevremenom otkupu Vrijednosnih papira prije
krajnjeg datuma, Iznos neplaniranog raskida  bit će plativ na 
datum prijevremenog otkupa po izboru Izdavatelja. [U takvim
okolnostima, plativ Iznos neplaniranog raskida može biti manji
od izvorne kupovne cijene i može biti nula.]]]

• Nakon prijevremenog otkupa Vrijednosnih papira, ulagatelji
možda neće moći ponovo uložiti prihod od otkupa u investiciju 
koja nosi sličan prihod. Ulagatelji u Vrijednosne papire trebaju 
uzeti u obzir taj rizik reinvestiranja u svjetlu drugih ulaganja
koja su dostupna u tom trenutku.

• [Unijeti ako je primjenjiva Call opcija Izdavatelja: Tijekom bilo
kojeg razdoblja kada Izdavatelj može odabrati mogućnost 
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otkupa Vrijednosnih papira, tržišna vrijednost tih Vrijednosnih
papira općenito neće znatno porasti iznad cijene po kojoj se 
oni mogu otkupiti. To može vrijediti i prije bilo kojeg razdoblja
otkupa. Od Izdavatelja se može očekivati da otkupi 
Vrijednosne papire kada su njegovi troškovi zaduživanja niži
od kamatne stope plative na Vrijednosne papire. U tom slučaju 
ulagatelj općenito ne bi mogao reinvestirati prihod od otkupa 
po efektivnoj kamatnoj stopi u visini kamatne stope na
Vrijednosne papire.]

• [Ulagatelji neće imati prava vlasništva, uključujući, bez 
ograničenja, bilo kakvo pravo glasa, prava na primitak 
dividendi ili drugih raspodjela ili bilo kakva druga prava u
odnosu na bilo kakvu temeljnu imovinu na koju su vezani
Vrijednosni papiri.]

• [Ulagatelji mogu biti izloženi valutnim rizicima zbog toga što
temeljna imovina može biti denominirana u valuti drukčijoj od 
valute u kojoj su denominirani Vrijednosni papiri ili Vrijednosni
papiri i/ili temeljna imovina mogu biti denominirani u valutama
drukčijim od valute države u kojoj ulagatelj ima prebivalište. 
Stoga se vrijednost Vrijednosnih papira može povećati ili 
smanjiti na temelju fluktuacija tih valuta.]

• [Unijeti ako će Vrijednosni papiri biti uvršteni: Izdavatelj nije
obvezan održavati kotiranje Vrijednosnih papira. [Ako se
uređeno tržište ili drugo tržište na kojemu su Vrijednosni papiri 
uvršteni i/ili primljeni u trgovinu zatvori, ili ako se relevantno
uređeno tržište na kojemu su Vrijednosni papiri primljeni u 
trgovinu zamijeni s tržištem koje nije uređeno tržište, Izdavatelj 
može izvrstiti Vrijednosne papire ili može dati suglasnost da
Vrijednosni papiri budu primljeni u trgovinu na takvom
zamjenskom tržištu.]]

• [Izdavatelj može primijeniti bilo kakvu popratnu odgodu
vrednovanja, ili bilo kakve alternativne odredbe za
vrednovanje, pojedine temeljne imovine nakon određenih 
događaja poremećaja u odnosu na takvu temeljnu imovinu, od 
kojih svaki može imati nepovoljan utjecaj na vrijednost i prihod
od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako je primjenjivo uprosječivanje: Iznos(i) plativi (ili
isporučivi) temeljem Vrijednosnih papira (bilo po dospijeću ili 
drukčije) bit će utemeljeni na prosjeku važećih vrijednosti 
temeljne imovine na navedene datume uprosječivanja. Ako je 
vrijednost temeljne imovine dramatično porasla na jedan ili 
više takvih datuma uprosječivanja, iznos plativ (ili isporučiv) 
može biti znatno manji nego što bi bio da je plativi iznos bio
vezan samo na vrijednost temeljne imovine na jedan datum.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jednu ili više temeljne imovine s tržišta u
nastajanju: U državama s novonastalim tržištima možda nema
gospodarske, političke i socijalne stabilnosti razvijenijih država. 
Za razliku od temeljne imovine s razvijenijih tržišta, temeljna
imovina s novonastalih tržišta može nositi veće rizike kao što 
su politička nestabilnost, gospodarska nestalnost, rizik 
neplaćanja, regulatorna nesigurnost itd.  

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jednu ili više dionica: Izvedba neke dionice
ovisi o makroekonomskim čimbenicima koji mogu nepovoljno 
djelovati na vrijednost Vrijednosnih papira. Izdavatelj dionice
nema obvezu prema bilo kojim Imateljima vrijednosnih papira i
može poduzimati bilo kakve radnje u odnosu na tu dionicu bez
obzira na interese Imatelja vrijednosnih papira, a svaka od tih
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radnji može nepovoljno utjecati na tržišnu vrijednost i prihod od
Vrijednosnih papira. Imatelji vrijednosnih papira neće 
sudjelovati u dividendama ili drugim raspodjelama koje se
plaćaju na takvu dionicu.] 

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jedan ili više indeksa vlasničkog kapitala:
Učinak nekog indeksa ovisi o makroekonomskim čimbenicima 
koji mogu nepovoljno djelovati na vrijednost Vrijednosnih
papira. Ulaganje u Vrijednosne papire nije isto kao izravno
ulaganje u terminske ili opcijske ugovore temeljem takvog
indeksa niti bilo kojeg ili svih sastavnih dijelova uključenih u 
svaki indeks te Imatelji vrijednosnih papira neće imati korist od 
eventualnih dividendi koje se isplaćuju temeljem sastavnih 
dijelova takvog indeksa, osim ako je pravilima o indeksu
predviđeno drukčije. Promjena sastava ili ukidanje indeksa 
moglo bi nepovoljno djelovati na vrijednost i prihod od
Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jednu ili više roba ili robnih indeksa: Na cijene
robe utječu mnogi čimbenici koji su nepredvidivi i mogu biti 
volatilnije od ostalih vrsta temeljne imovine. Ugovorne cijene
robe mogu biti podložne "ograničenju cijena", što može 
nepovoljno utjecati na vrijednost i prihod od Vrijednosnih
papira. Zakonske i regulatorne promjene koje utječu na robu 
mogu utjecati na mogućnost Izdavatelja i/ili bilo kojeg njegovog 
povezanog društva da ograniči svoje obveze temeljem 
Vrijednosnih papira te bi mogle dovesti do prijevremenog
otkupa Vrijednosnih papira ili prilagodbe odredaba i uvjeta
Vrijednosnih papira. [Promjena sastava ili ukidanje robnog
indeksa moglo bi negativno utjecati na vrijednost i prihod od
Vrijednosnih papira.]]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jedan ili više valutnih tečaja ili indeksa 
valutnog tečaja: Izvedba valutnih tečaja ovisi o ponudi i 
potražnji za valutama na međunarodnim deviznim tržištima. 
Financijska nesigurnost i/ili državne politike ili mjere mogu
prouzročiti snažnu fluktuaciju valutnih tečaja te mogu 
nepovoljno djelovati na vrijednost i prihod od Vrijednosnih
papira. [Promjena sastava ili ukidanje indeksa valutnog tečaja 
moglo bi negativno utjecati na vrijednost i prihod od
Vrijednosnih papira.]]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jedan ili više ETF-a: Neki ETF neće točno 
pratiti svoj temeljni udio ili indeks i Imatelji vrijednosnih papira
mogu dobiti niži prihod nego da su izravno uložili u udio ili
indeks na kojemu se temelji taj ETF. Savjetnik ili upravitelj
ETF-a nema obvezu ni prema jednom Imatelju vrijednosnih
papira i može poduzimati bilo kakve radnje u odnosu na taj
ETF bez obzira na interese Imatelja vrijednosnih papira, a bilo
koja od tih radnji mogla bi nepovoljno utjecati na vrijednost i
prihod od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jedan ili više indeksa inflacije: Visina indeksa
inflacije ne mora pratiti stvarnu razinu inflacije u relevantnoj
jurisdikciji. Vrijednost Vrijednosnih papira [je]/[može biti]
vezana uz visinu indeksa inflacije za neki mjesec koji je
nekoliko mjeseci prije datuma isplate Vrijednosnih papira i
mogao bi biti znatno drukčiji od razine inflacije u trenutku 
isplate Vrijednosnih papira.

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
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koji su vezani na jedan ili više indeksa kamatne stope: Izvedba
pojedinog indeksa kamatne stope ovisi o mnogim čimbenicima 
kao što su ponuda i potražnja na međunarodnim tržištima 
novca, što može nepovoljno utjecati ne vrijednost Vrijednosnih
papira. Promjena sastava ili ukidanje indeksa mogla bi
nepovoljno utjecati na vrijednost i prihod od Vrijednosnih
papira.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jedan ili više vlasničkih indeksa koje financira 
treća osoba: Relevantni kreator vlasničkog indeksa može 
promijeniti pravila vlasničkog indeksa u bilo kojem trenutku i 
kreator vlasničkog indeksa nema nikakvu obvezu uzimati u 
obzir interese Imatelja vrijednosnih papira pri izračunavanju 
tog vlasničkog indeksa. Vlasnički indeks može uključivati i 
odbitke koji će djelovati kao smetnja njegovoj izvedbi i 
nepovoljno utjecati na vrijednost i prihod od Vrijednosnih
papira.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na košaricu temeljne imovine: Ako su sastavni
dijelovi košarice u velikoj međuovisnosti, svaka promjena 
izvedbe sastavnih dijelova košarice pooštrit će utjecaj na 
vrijednost i prihod od Vrijednosnih papira. Čak i u slučaju 
pozitivne izvedbe jednog ili više sastavnih dijelova košarice,
izvedba košarice u cjelini može biti negativna ako izvedba
jednog ili više ostalih sastavnih dijelova košarice bude u većoj 
mjeri negativna.]

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose
koji su vezani na jednu ili više "referentnih vrijednosti"
("benchmarks"): "Referentne vrijednosti" ("Benchmarks") su
podložne novijim državnim, međunarodnim i drugim 
regulatornim reformama, što može dovesti do toga da takve
"referentne vrijednosti" imaju drukčiju izvedbu nego u prošlosti 
ili da potpuno nestanu ili da imaju druge posljedice koje se ne
mogu predvidjeti. Svaka takva posljedica mogla bi imati
značajan nepovoljan utjecaj na bilo koje Vrijednosne papire 
koji su vezani na "referentne vrijednosti".]

• [Unijeti osim ako su Vrijednosni papiri Bonovi ili Certifikati koji
kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.: Izdavatelj može mijenjati
odredbe i uvjete Vrijednosnih papira bez pristanka Imatelja
vrijednosnih papira u svrhu (a) otklanjanja bilo kakve
dvosmislenosti ili ispravljanja, odnosno dopunjavanja bilo
kakve odredbe ako Izdavatelj utvrdi da je to potrebno ili
poželjno, pod uvjetom da takva promjena ne ugrožava interese
Imatelja vrijednosnih papira, ili (b) ispravljanja očite 
greške.]/[Unijeti ako su Vrijednosni papiri Bonovi ili Certifikati
koji kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.: Izdavatelj može
mijenjati odredbe i uvjete Vrijednosnih papira bez pristanka
Imatelja vrijednosnih papira u svrhu otklanjanja bilo kakve
dvosmislenosti ili ispravljanja bilo kakve materijalne greške,
pod uvjetom da takva promjena ne ugrožava interese Imatelja
vrijednosnih papira.]

• [Podložno uvjetima i drugim ograničenjima navedenim u 
odredbama i uvjetima Vrijednosnih papira, Izdavatelj može
prilagoditi odredbe i uvjete Vrijednosnih papira bez suglasnosti
Imatelja vrijednosnih papira [unijeti ako (a) je primjenjiv
"Događaj dodatnog poremećaja kamatne stope i valutnog 
tečaja" ili (b) Vrijednosni papiri osiguravaju Kuponske iznose 
koji su vezani na temeljnu imovinu i primjenjivi su jedan ili više
relevantnih događaja prilagodbe: nakon određenih događaja 
koji utječu na [Izdavateljeve mehanizme omeđivanja rizika] 
[i/ili] [temeljnu imovinu]] [unijeti (a) za zamjenjiva izdanja (ili bilo
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koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) kod kojih se primjenjuju
odredbe i uvjeti Osnovnog prospekta iz 2013., ili (b) ako je (i) ili
(A) primjenjiv "Institucionalni", ili (B) se uvjetima Vrijednosnih
papira ne predviđa da iznos plativ po dospijeću bude podložan 
minimalnom iznosu, i (ii) Vrijednosni papiri osiguravaju
Kuponske iznose koji su vezani na temeljnu imovinu i
primjenjuje se jedan ili više relevantnih događaja prilagodbe, ili 
(c) ako je primjenjiv "Događaj dodatnog poremećaja kamatne 
stope i valutnog tečaja":, ili može prijevremeno otkupiti
Vrijednosne papire po iznosu koji može biti manji od početnog 
iznosa ulaganja].]

• [Unijeti, osim ako su Vrijednosni papiri belgijski Vrijednosni
papiri: Pri donošenju diskrecijskih odluka temeljem odredaba i
uvjeta Vrijednosnih papira, Izdavatelj i obračunski agent mogu 
uzeti u obzir utjecaj na relevantne mehanizme omeđivanja 
rizika. Takve odluke mogu imati znatno nepovoljan učinak na 
vrijednost i prihod od Vrijednosnih papira [Unijeti (a) za
zamjenjiva izdanja (ili bilo koju drugu Seriju Vrijednosnih
papira) kod kojih se primjenjuju odredbe i uvjeti Osnovnog
prospekta iz 2013., ili (b) ako je (i) ili (A) primjenjiv
"Institucionalni", ili (B) se uvjetima Vrijednosnih papira ne
predviđa da iznos plativ po dospijeću bude podložan 
minimalnom iznosu i (ii) Vrijednosni papiri odnose se na
Kuponske iznose vezane na temeljnu imovinu i primjenjuje se
jedan ili više događaja prilagodbe, ili (c) ako je primjenjiv 
"Događaj dodatnog poremećaja kamatne stope i valutnog 
tečaja": te bi to moglo rezultirati njihovim prijevremenim
otkupom.]]

• [Unijeti ako je primjenjiv "Jurisdikcijski događaj": Iznos(i) plativi
temeljem Vrijednosnih papira mogu biti smanjeni ako je
vrijednost prihoda od mehanizama omeđivanja rizika 
Izdavatelja (ili njegovih povezanih društava) u odnosu na
temeljnu imovinu smanjena kao rezultat različitih činjenica koje 
se odnose na rizike povezane s određenim državama.] 

• [Unijeti ako je primjenjivo "Remećenje isplate": Izdavatelj može
odgoditi isplatu bilo kakvih iznosa koji su dospjeli (ilii će uskoro 
dospjeti) temeljem Vrijednosnih papira nakon nastanka
određenih događaja valutnih poremećaja koji utječu na 
mogućnost Izdavatelja da izvrši takvu isplatu. Ako se takav 
događaj nastavi na navedeni zadnji dan za podnošenje prijave, 
[unijeti ako se primjenjuje "Isplata u alternativnoj valuti":
Izdavatelj će izvršiti isplatu protuvrijednosti relevantnog iznosa 
u alternativnoj valuti na produženi datum]/[unijeti ako je
primjenjiva "Isplata prilagođenog iznosa": Izdavatelj će izvršiti 
isplatu relevantnog iznosa na produženi datum, te može
prilagoditi plativi iznos kako bi on odražavao bilo kakvu razliku
između prvobitno plativog iznosa i iznosa koji bi hipotetski 
ulagatelj dobio kada bi taj hipotetski ulagatelj sklopio i
održavao bilo kakve teoretske sporazume o omeđivanju rizika 
u odnosu na Vrijednosne papire. U tom slučaju plativi iznos će 
vjerojatno biti manji nego što bi taj iznos bio da nije nastupio
takav događaj.] 

• Podložno uvjetima i drugim ograničenjima navedenim u 
odredbama i uvjetima Vrijednosnih papira, Izdavatelj može biti
zamijenjen bez suglasnosti Imatelja vrijednosnih papira u korist
bilo kojeg povezanog društva Izdavatelja ili bilo kojeg drugog
društva s kojim se on spaja, kojem se pripaja ili kojem prodaje
ili prenosi svu svoju imovinu ili njezin bitan dio.

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri izdani u NGN obliku ili se drže
u skladu s NSS-om: Ne postoji jamstvo da će Vrijednosni 
papiri koji su izdani u obliku nove globalne obveznice ili se
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drže u skladu s novim sustavom pohrane biti priznati kao
prihvatljiv kolateral za Eurosustav.]

• [Zbog tekućeg pogoršanja državnog duga nekoliko država iz 
eurozone, postoje brojne nesigurnosti u pogledu stabilnosti i
cjelokupnog položaja Europske gospodarske i monetarne
unije. Događaji i mogućnosti razvoja događaja koji proizlaze iz 
krize državnog duga eurozone mogu imati negativan utjecaj na
Vrijednosne papire.]

• Izdavatelj je podložan brojnim sukobima interesa, uključujući: 
(a) pri izradi određenih izračuna ili donošenju određenih 
odluka, može postojati razlka između interesa ulagatelja i 
Izdavatelja, (b) u redovnom tijeku svog poslovanja Izdavatelj
(ili neko povezano društvo) može izvršiti transakcije za vlastiti
račun i može zaključiti transakcije omeđivanja rizika u odnosu 
na Vrijednosne papire ili srodne izvedenice, što može utjecati
na tržišnu cijenu, likvidnost ili vrijednost Vrijednosnih papira, a
(c) Izdavatelj (ili neko povezano društvo) mogu imati povjerljive
informacije u odnosu na temeljnu imovinu ili bilo kakve
izvedene instrumente na koje je vezana, ali koje Izdavatelj nije
obvezan objaviti (a možda i podliježe zakonskoj zabrani
objave).

[D.6 Ključni rizici 
specifični za 
Vrijednosne
papire i
upozorenja o
riziku da
ulagatelji mogu
izgubiti
vrijednost
cijelog
ulaganja ili
njegovog
dijela:

[Ovaj Element D.6 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak XII]

Vrijednosni papiri podliježu sljedećim ključnim rizicima: 

• Cijena izdavanja ili cijena ponude Vrijednosnih papira može biti
viša od tržišne vrijednosti takvih Vrijednosnih papira na datum
izdavanja, i viša od cijene po kojoj se Vrijednosni papiri mogu
prodati u transakcijama na sekundarnom tržištu. Cijena
izdavanja ili cijena ponude Vrijednosnih papira može uzeti u
obzir, ako to dopuštaju zakoni, pristojbe, provizije ili drugi
iznose koji se odnose na izdavanje, distribuciju i prodaju
Vrijednosnih papira, ili pružanje usluga uvođenja, troškove koji 
nastanu za Izdavatelja tijekom izrade, dokumentiranja i
plasmana na tržište Vrijednosnih papira i iznosa povezanih s
omeđivanjem rizika svoje odgovornosti u odnosu na 
Vrijednosne papire.

• Tržišna vrijednost Vrijednosnih papira[, bilo koji plativi Iznos(i)
kupona] i iznos koji se plaća ili uručuje po dospijeću ovisi o 
izvedbi temeljne imovine. Izvedba temeljne imovine može biti
podložna iznenadnim i velikim nepredvidivim promjenama
tijekom vremena (poznato kao "volatilnost"), na koje mogu
utjecati nacionalni ili međunarodni financijski, politički, vojni ili 
ekonomski događaji ili aktivnosti sudionika na mjerodavnom 
tržištu. Bilo koji od tih događaja ili aktivnosti mogao bi 
nepovoljno utjecati na vrijednost i prihod od Vrijednosnih
papira.

• [Unijeti ako je bilo koji iznos plativ u odnosu na Vrijednosne
papire podložan gornjoj granici: Ako Vrijednosni papiri
predviđaju da bilo koji plativi iznos podliježe gornjoj granici, 
sposobnost ulagatelja da sudjeluje u bilo kojoj promjeni
vrijednosti temeljne imovine tijekom razdoblja Vrijednosnih
papira bit će ograničena bez obzira na bilo koju pozitivnu 
izvedbu temeljne imovine iznad takve gornje granice. [U skladu
s time, prihod od Vrijednosnih papira može biti značajno niži 
od onog koji bi se ostvario da je ulagatelj izravno kupio
temeljnu imovinu.]]

• [Unijeti ako je participacija viša od 100 posto ili ako je
indikativni postotak: Ako iznos otkupa ili iznos poravnanja ili
bilo koji drugi iznos plativ za Vrijednosne papire ovisi o izvedbi
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temeljne imovine i množi se faktorom participacije većim od 
100 posto, ulagatelji mogu nesrazmjerno sudjelovati u izvedbi
temeljne imovine. [Zbog ovog učinka financijske poluge, 
Vrijednosni papiri će predstavljati vrlo spekulativni i rizični oblik 
ulaganja jer bilo koji gubitak vrijednosti temeljne imovine nosi
rizik odgovarajuće višeg gubitka za Vrijednosne papire.]] 

• [Unijeti ako je participacija manja od 100 posto ili ako je
indikativni postotak: Ako iznos otkupa ili iznos poravnanja ili
bilo koji drugi iznos plativ za Vrijednosne papire ovisi o izvedbi
temeljne imovine i množi se faktorom participacije nižim od
100 posto, ulagatelji neće potpuno sudjelovati u izvedbi (bilo 
pozitivnoj ili negativnoj) temeljne imovine. Prihod od
Vrijednosnih papira bit će nesrazmjerno niži od bilo koje 
pozitivne izvedbe temeljne imovine, a može biti značajno niži 
od onog koji bi bio ostvaren da ste temeljnu imovinu izravno
kupili.]

• Moguće je da se sekundarno tržište za Vrijednosne neće 
razviti i, ako se razvije, da neće osigurati likvidnost za 
ulagatelje i da neće nastaviti za rok trajanja Vrijednosnih 
papira. Nelikvidnost može imati nepovoljan učinak na tržišnu 
vrijednost Vrijednosnih papira. Cijena na tržištu za Vrijednosni
papir može biti niža od cijene izdavanja ili njegove cijene
ponude, te može odražavati proviziju ili popust trgovca, što bi
dodatno smanjilo prihode koje biste dobili za svoje Vrijednosne
papire.

• Na tržišnu cijenu Vrijednosnih papira utjecat će mnogi 
čimbenici izvan kontrole Izdavatelja (uključujući, ali ne 
ograničavajući se na, kreditnu sposobnost Izdavatelja, 
kamatne stope i stope prinosa na tržištu, volatilnost temeljne
imovine (ako postoji), itd.). Neki ili svi ovi čimbenici će utjecati 
na vrijednost Vrijednosnih papira na tržištu.

• [Kada [se Vrijednosni papiri izdaju na početku razdoblja 
ponude]/[relevantni distributer(i) mogu potvrditi samo količinu ili 
broj Vrijednosnih papira prodanih ulagateljima nakon izdavanja
Vrijednosnih papira], Izdavatelj može otkazati neke
Vrijednosne papire ako je količina ili broj Vrijednosnih papira 
koji su predbilježeni ili kupljeni manji od ukupne nominalne
količine ili broja Vrijednosnih papira (kako je primjenljivo) 
izdanih na datum izdavanja. Tržište Vrijednosnih papira može
biti ograničeno.] 

• Ukupni opseg Vrijednosnih papira izdanih na datum izdavanja
može biti veći od količine koju su predbilježili ili kupili ulagatelji, 
jer trgovac može zadržati dio Vrijednosnih papira kao dio
svojih dogovora povezanih s izdavanjem, ugovaranjem tržišta
i/ili trgovanjem, ili za svrhe ispunjenja buduće potražnje 
ulagatelja. Opseg izdanja Vrijednosnih papira ne bi se trebao
smatrati indikativnim za dubinu ili likvidnost tržišta, niti
potražnju za Vrijednosnim papirima.

• Razine i osnova oporezivanja Vrijednosnih papira i bilo koje
olakšice za takvo oporezivanje ovisit će o individualnim 
okolnostima ulagatelja i mogu se promijeniti u bilo kojem
trenutku. Porezna i regulatorna obilježja Vrijednosnih papira
mogu se mijenjati tijekom roka trajanja Vrijednosnih papira. To
može imati nepovoljne posljedice za ulagatelje.

• [Unijeti ako su navedeni indikativni iznosi: [Kamatnu
stopu]/[kamatni iznos]/[Najvišu kamatnu stopu]/[Najnižu
kamatnu stopu]/[Iznos kupona]/[Stopu[e]
kupona]/[Participaciju]/[Prag kupona]/[Knock-in graničnu 
cijenu]/[Izvršnu cijenu otkupa] [i/ili] [Graničnu cijenu fizičkog 
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poravnanja uvjetovanu događajem pokretačem] Izdavatelj 
neće odrediti do [Datuma početnog utvrđivanja]/[Datuma 
trgovanja] kako bi Izdavatelj u obzir mogao uzeti
prevladavajuće tržišne uvjete u vrijeme zaključenja razdoblja 
ponude kako bi Izdavatelj mogao izdati Vrijednosne papire po
relevantnoj cijeni i po relevantnim uvjetima. Postoji rizik da će 
se konačni iznos(i) koji(e) odredi Izdavatelj razlikovati od 
indikativnog(ih) iznosa navedenog(ih) u relevantnim Konačnim 
uvjetima, iako konačni iznos(i) neće biti manji od najmanjeg(ih) 
iznosa navedenog(ih) u relevantnim Konačnim uvjetima ili veći 
od najvećeg(ih) iznosa navedenog(ih) u relevantnim Konačnim 
uvjetima, kako to može biti slučaj. Ipak, potencijalni ulagatelji 
svoju odluku o ulaganju moraju temeljiti na tako
određenom(im) indikativnom(im) iznosu(ima) (i to s obzirom na 
najmanji(e) i najveći(e) iznos(e)), te neće imati pravo 
povlačenja iz obveze kupnje nakon što Izdavatelj odredi 
konačni iznos(e). Ulagatelji u obzir trebaju uzeti da se u 
odnosu na takvo konačno određenje neće objaviti nikakvi 
dodaci.]

• [Unijeti za zamjenjiva izdanja (ili bilo koju drugu Seriju
Vrijednosnih papira) za koja vrijede uvjeti iz Osnovnog
prospekta iz 2013. godine: U određenim okolnostima 
(primjerice, ako Izdavatelj utvrdi da je njegova obaveza u
pogledu Vrijednosnih papira postala protupravna ili nezakonita,
nakon nastupanja određenih događaja povezanih s bilo kojom 
temeljnom imovinom ili nakon događaja koji uključuje 
neispunjenje obaveza), Vrijednosni se papiri mogu otkupiti
prije njihovog zakazanog dospijeća. U takvim slučajevima, 
plativi iznos može biti manje od originalne kupovne cijene te
može iznositi čak i nula.] 

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri ne predstavljaju zamjenjiva
izdanja (ili bilo koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) za koja
vrijede uvjeti iz Osnovnog prospekta iz 2013. godine: U
određenim okolnostima (primjerice, ako Izdavatelj utvrdi da je 
njegova obaveza u pogledu Vrijednosnih papira postala
protupravna ili nezakonita[,] [ili] nakon događaja koji uključuje 
neispunjenje obaveza [unijeti ako (a) je ili (i) "Institucionalno"
primjenljivo ili (ii) uvjeti Vrijednosnih papira ne predviđaju da 
iznos plativ po dospijeću podliježe najmanjem iznosu ili da 
Iznosi obroka budu plativi i ako (b) su Vrijednosni papiri
povezani s temeljom imovinom te je primjenjiv jedan
relevantan događaj prilagodbe ili više njih: ili nakon određenih 
događaja koji utječu na [Izdavateljeve dogovore za omeđivanje 
rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu]]/[unijeti ako je primjenljiv
"Događaj dodatnog poremećaja kamatne i tečajne stope": ili
nakon određenih događaja koji utječu na Izdavateljeve 
dogovore za omeđivanje rizika]), Vrijednosni se papiri mogu 
otkupiti prije njihovog zakazanog dospijeća. [U takvim 
slučajevima, plativi Iznos neplaniranog raskida može biti manji 
od originalne kupovne cijene te može iznositi čak i nula.] 
Nijedan drugi iznos neće biti plativ u odnosu na Vrijednosne 
papire temeljem kamata ili na neki drugi način nakon takvog 
Izdavateljevog utvrđenja.] 

• [Unijeti ako Vrijednosni papiri ne predstavljaju zamjenjiva
izdanja (ili bilo koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) za koja
vrijede uvjeti iz Osnovnog prospekta iz 2013. godine, i ako (a)
"Institucionalno" nije primjenljivo i (b) uvjeti Vrijednosnih papira
predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe najmanjem 
iznosu ili da Iznosi obroka budu plativi, i (c) ako su Vrijednosni
papiri povezani s temeljom imovinom te je primjenjiv jedan
relevantan događaj prilagodbe ili više njih: Nakon određenih 
događaja koji utječu na [Izdavateljeve dogovore za omeđivanje 
rizika] [i/ili] [temeljnu imovinu], [umetnuti ako su Vrijednosni
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papiri belgijski Vrijednosni papiri i ako je primjenjiv "Najniži
iznos uplate": ako Imatelj vrijednosnih papira ne donese
valjanu odluku o prijevremenom otkupu Vrijednosnih papira
prije krajnjeg datuma,] Izdavatelj može otkupiti Vrijednosne
papire prilikom zakazanog dospijeća plaćanjem Iznosa 
neplaniranog raskida umjesto Iznosa [otkupa]/[poravnanja] [(i
nijedan drugi iznos neće biti plativ u pogledu Vrijednosnih 
papira temeljem kamata ili na neki drugi način nakon takvog 
Izdavateljevog utvrđenja [umetnuti za Obročne vrijednosne 
papire:, pod uvjetom da se, neovisno o nastupanju takvog
događaja, svaki Iznos obroka zakazanog za plaćanje (ali koji 
nije plaćen) na Dan uplate obroka koji pada na ili nakon 
Datuma Događaja neplaniranog raskida nastavi plaćati na 
takav Dan uplate obroka])]. U takvim okolnostima, plativi Iznos
neplaniranog raskida bit će najmanje jednak Najmanjem 
iznosu uplate, ali može biti manji od vrijednosti koju bi iznos
otkupa ili poravnanja imao da nije nastupio takav događaj.] 
[Umetnuti ako su Vrijednosni papiri belgijski Vrijednosni papiri i
ako je primjenjiv "Najniži iznos uplate": Međutim, ako Imatelj 
vrijednosnih papira donese valjanu odluku o prijevremenom
otkupu Vrijednosnih papira prije krajnjeg datuma, Iznos
neplaniranog raskida  bit će plativ na datum prijevremenog 
otkupa po izboru Izdavatelja. [U takvim okolnostima, plativ
Iznos neplaniranog raskida može biti manji od izvorne kupovne
cijene i može biti nula.]]]

• Nakon ranijeg otkupa Vrijednosnih papira, ulagatelji možda
neće moći ponovno uložiti svoje prihode od otkupa u ulaganje 
sa sličnom stopom povrata. Ulagatelji u Vrijednosne papire 
stoga mogu u takvom slučaju izgubiti dio ili cijelo svoje 
ulaganje.

• [Unijeti ako je primjenljiva opcija Izdavateljevog opoziva:
Tijekom bilo kojeg razdoblja u kojem Izdavatelj može odlučiti 
otkupiti Vrijednosne papire, tržišna vrijednost tih Vrijednosnih
papira općenito neće značajno narasti iznad cijene po kojoj se 
mogu otkupiti. To može vrijediti i prije bilo kojeg razdoblja
otkupa. Od izdavatelja se može očekivati da Vrijednosne 
papire otkupi kada trošak zaduživanja postane manji od
kamatne stope plative na Vrijednosne papire. Kao takav,
ulagatelj općenito ne bi mogao ponovno uložiti prihode od 
otkupa po efektivnoj kamatnoj stopi jednakoj kamatnoj stopi na
Vrijednosne papire.]

• [Unijeti ako je Fizičko poravnanje primjenljivo: Vrijednost
temeljne imovine koja se isporučuje, zajedno s bilo kojim 
frakcijskim iznosom u gotovini, može biti manja od kupovne
cijene koju je Imatelj vrijednosnih papira platio za Vrijednosne
papire. U najgorem slučaju, temeljna imovina koja se 
isporučuje može biti bezvrijedna. Imatelji vrijednosnih papira 
će biti izloženi rizicima povezanima s izdavateljem takve 
temeljne imovine i rizicima povezanima s takvom temeljnom
imovinom. Nadalje, Imatelji vrijednosnih papira mogu biti
podložni određenim biljezima na isprave i taksenim markama 
povezanima s isporukom i/ili raspolaganjem takvom temeljnom
imovinom.]

• [Ulagatelji neće imati pravo vlasništva, uključujući, bez 
ograničenja, bilo koja prava glasa, bilo koja prava na prijem 
dividendi ili drugih raspodjela ili bilo koja druga prava u odnosu
na bilo koju temeljnu imovinu na koju upućuju Vrijednosni 
papiri.]

• [Ulagatelji mogu biti izloženi riziku promjene tečaja jer je 
moguće da je temeljna imovina denominirana u valuti koja nije 
valuta u kojoj su denominirani Vrijednosni papiri, ili Vrijednosni
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papiri i/ili temeljna imovina mogu biti denominirane u valutama
koje nisu valute države u kojoj je ulagatelj rezident. Vrijednost
Vrijednosnih papira stoga se može povećati ili smanjiti na 
temelju fluktuacija tih valuta.]

• [Unijeti ako će se Vrijednosni papiri uvrstiti: Izdavatelj nije
dužan održavati kotiranje Vrijednosnih papira. [Ako se uređeno 
tržište ili drugo tržište na kojemu su Vrijednosni papiri uvršteni
i/ili primljeni u trgovinu zatvori, ili ako se relevantno uređeno 
tržište na kojemu su Vrijednosni papiri primljeni u trgovinu
zamijeni s tržištem koje nije uređeno tržište, Izdavatelj može 
izvrstiti Vrijednosne papire ili može dati suglasnost da
Vrijednosni papiri budu primljeni u trgovinu na takvom
zamjenskom tržištu.]]

• [Izdavatelj može primijeniti bilo koje posljedično odgađanje, ili 
bilo koje alternativne odredbe za, vrednovanja temeljne
imovine nakon određenih događaja poremećaja u odnosu na 
takvu temeljnu imovinu, svaki od kojih može imati nepovoljan
utjecaj na vrijednost i povrat od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako je uprosječivanje primjenljivo: Plativi (ili isporučivi) 
iznos(i) za Vrijednosne papire (bilo prilikom dospijeća ili 
drugačije) temeljit će se na prosjeku primjenjivih vrijednosti 
temeljne imovine na određene datume uprosječivanja. Ako 
vrijednost temeljne imovine dramatično naraste na jedan ili 
više takvih datuma uprosječivanja, plativi (ili isporučivi) iznos 
može biti značajno manji od vrijednosti koju bi imao da je 
plativi iznos povezan samo s vrijednošću temeljne imovine na 
jedan datum.]

• [Unijeti ako je primjenljivo Worst of Reverse Convertible":
Imatelji vrijednosnih papira bit će izloženi izvedbi svake 
temeljne imovine i, posebice, temeljne imovine koja ima
najgoru izvedbu. To znači da, neovisno o izvedbi druge 
temeljne imovine, ako bilo koja jedna ili više temeljne imovine
ne postigne određeni prag ili graničnu cijenu, Imatelji 
vrijednosnih papira bi mogli izgubiti dio ili cijelo svoje početno 
ulaganje.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednom ili više
temeljne imovine na tržištu u nastajanju: Moguće je da države 
čije je tržište u nastajanju nemaju ekonomsku, političku i 
društvenu stabilnost razvijenih država. Temeljna imovina na
tržištima u nastajanju može predstavljati veće rizike, kao što su 
politička nestabilnost, ekonomska nestabilnost, rizik od 
neispunjenja obaveza i regulatorna nesigurnost, itd., u
usporedbi s temeljnom imovinom u razvijenijim državama.

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednom(im) ili više
dionica/udjela: Izvedba dionice/udjela ovisi o
makroekonomskim čimbenicima koji mogu nepovoljno utjecati 
na vrijednost Vrijednosnih papira. Izdavatelj dionice/udjela
nema nikakve obveze prema nijednom Imatelju vrijednosnih
papira i može poduzeti bilo koje radnje u pogledu takve
dionice/takvog udjela bez obzira na interese Imatelja
vrijednosnih papira, a bilo koja od tih radnji može nepovoljno
utjecati na tržišnu vrijednost i prinos od Vrijednosnih papira.
Imatelji vrijednosnih papira neće sudjelovati u dividendama i 
drugim raspodjelama plativima na takvu dionicu/takav udio.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
dioničkih indeksa: Izvedba indeksa ovisi o makroekonomskim
čimbenicima koji mogu nepovoljno utjecati na vrijednost 
Vrijednosnih papira. Ulaganje u Vrijednosne papire nije isto
kao izravno ulaganje u terminski ugovor ili ugovor o opciji za
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takav indeks niti bilo koje ili sve sastavne dijelove uključene u 
svaki indeks, te Imatelji vrijednosnih papira neće imati koristi 
od bilo kojih dividendi koje uplate sastavni dijelovi takvog
indeksa, osim ako pravila indeksa drugačije ne propišu. 
Promjena u sastavu ili prekid indeksa mogli bi negativno
utjecati na vrijednost i prinos od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednom ili više
roba ili robnih indeksa: Na cijene robe utječu mnogi čimbenici 
koji su nepredvidivi i koji mogu biti nestabilniji od drugih vrsta
temeljne imovine. Ugovorne cijene robe mogu podlijegati
"graničnim cijenama" koje mogu negativno utjecati na 
vrijednost i prinos od Vrijednosnih papira. Pravne i regulatorne
promjene koje utječu na robu mogu utjecati na mogućnost 
Izdavatelja i/ili bilo kojeg od njegovih povezanih društava da
zaštite svoje obveze koje se temelje na Vrijednosnim papirima
te mogu dovesti do ranijeg otkupa Vrijednosnih papira ili
prilagodbe uvjeta Vrijednosnih papira. [Promjena u sastavu ili
prekid robe mogli bi negativno utjecati na vrijednost i prinos od
Vrijednosnih papira.]]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
deviznih tečaja ili indeksa deviznih tečaja: Izvedba deviznih
tečaja ovisi o ponudi i potražnji za valutama na međunarodnim 
deviznim tržištima. Financijska nesigurnost i/ili vladine politike
ili radnje mogu uzrokovati oštru fluktuaciju deviznih tečajeva te 
mogu negativno utjecati na vrijednost i prinos od Vrijednosnih
papira. [Promjena u sastavu ili prekid indeksa deviza mogli bi
negativno utjecati na vrijednost i prinos od Vrijednosnih
papira.]]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
ETF-a: ETF neće točno pratiti svoj temeljni udio ili indeks te je 
moguće da će Imatelji vrijednosnih papira primiti niži prinos od 
onog koji bi primili da su izravno uložili u temeljni udio ili indeks
takvog ETF-a. Savjetnik ili administrator ETF-a nema nikakve
obveze prema nijednom Imatelju vrijednosnih papira i može
poduzeti bilo koje radnje u pogledu takvog ETF-a bez obzira
na interese Imatelja vrijednosnih papira, a bilo koja od tih radnji
može nepovoljno utjecati na tržišnu vrijednost i prinos od
Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
inflacijskih indeksa: Moguće je da razina inflacijskog indeksa 
ne prati stvarnu razinu inflacije na relevantnom području 
nadležnosti. Vrijednost Vrijednosnih papira [je]/[može biti]
povezana s razinom inflacijskog indeksa za mjesec koji je
nekoliko mjeseci raniji od datuma plaćanja Vrijednosnih papira 
i može se značajno razlikovati od razine inflacije u trenutku 
plaćanja Vrijednosnih papira. 

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
indeksa kamatne stope: Izvedba indeksa kamatne stope ovisi
o mnogim čimbenicima kao što je ponuda i potražnja na 
međunarodnim novčanim tržištima, što može negativno utjecati 
na vrijednost Vrijednosnih papira. Promjena u sastavu ili prekid
indeksa kamatne stope mogli bi negativno utjecati na
vrijednost i prinos od Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednim ili više
vlasničkih indeksa koje sponzorira treća strana: Pravila
vlasničkog indeksa može izmijeniti relevantni tvorac indeksa u 
bilo koje vrijeme i tvorac indeksa nema nikakvu obvezu u obzir
uzeti interese Imatelja vrijednosnih papira prilikom izračuna 
takvog vlasničkog indeksa. Vlasnički indeks također može 
uključivati odbitke koji će djelovati poput otpora njegovoj 
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izvedbi i negativno utjecati na vrijednost i prinos od
Vrijednosnih papira.]

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s košaricom
temeljne imovine: Ako su sastavni dijelovi košarice međusobno 
izrazito povezani, bilo koji pomak u izvedbi sastavnih dijelova
košarice pojačat će utjecaj na vrijednost i prinos od 
Vrijednosnih papira. Čak i u slučaju pozitivne izvedbe jednog ili 
više sastavnih dijelova košarice, izvedba košarice kao cjeline
može biti negativna ako je izvedba jednog ili više sastavnih
dijelova košarice značajno negativna.] 

• [Unijeti ako su Vrijednosni papiri povezani s jednom ili više
"referentnih vrijednosti" ("Benchmarks"): "Referentne
vrijednosti" ("Benchmarks") podložne su novijim nacionalnim,
međunarodnim i drugim regulatornim reformama, koji mogu 
uzrokovati da takve "referentne vrijednosti" imaju izvedbu koja
se razlikuje od njihove prošle izvedbe, ili da u potpunosti
nestanu, ili da imaju druge posljedice koje se ne mogu
predvidjeti. Bilo koja takva posljedica može imati materijalnu
negativnu posljedicu na bilo koji Vrijednosni papir povezan s
"referentnom vrijednošću".] 

• [Unijeti osim ako su Vrijednosni papiri Bonovi ili Certifikati koji
kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.: Izdavatelj može
izmijeniti uvjete Vrijednosnih papira bez suglasnosti Imatelja
vrijednosnih papira za svrhe (a) uklanjanja bilo koje nejasnoće 
ili ispravljanja ili nadopunjavanja bilo koje odredbe ako to
Izdavatelj utvrdi potrebnim ili poželjnim, pod uvjetom da takva
izmjena ne šteti interesima Imatelja vrijednosnih papira, ili (b)
ispravljanje očite greške.]/[Unijeti ako su Vrijednosni papiri
Bonovi ili Certifikati koji kotiraju na burzi Borsa Italiana S.p.A.:
Izdavatelj može mijenjati odredbe i uvjete Vrijednosnih papira
bez pristanka Imatelja vrijednosnih papira u svrhu otklanjanja
bilo kakve dvosmislenosti ili ispravljanja bilo kakve materijalne
greške, pod uvjetom da takva promjena ne ugrožava interese
Imatelja vrijednosnih papira.]

• [Podložno uvjetima i drugim ograničenjima propisanim u 
uvjetima Vrijednosnih papira, Izdavatelj može prilagoditi uvjete
Vrijednosnih papira bez pristanka Imatelja vrijednosnih papira
[unijeti ako (a) je primjenljiv "Događaj dodatnog poremećaja 
kamatne i tečajne stope" ili ako (b) su Vrijednosni papiri 
povezani s temeljnom imovinom i primjenljiv je jedan ili više
relevantnih događaja prilagodbe: nakon određenih događaja 
koji utječu na [Izdavateljeve dogovore za omeđivanje rizika] 
[i/ili] [temeljnu imovinu]] [unijeti (a) za zamjenjiva izdanja (ili bilo
koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) na koja se primjenjuju
uvjeti iz Osnovnog prospekta iz 2013. godine, ili (b) ako (i) bilo
(A) "Institucionalno" je primjenljivo, ili (B) uvjeti Vrijednosnih
papira ne predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe 
najmanjem iznosu ili da Iznosi obroka budu plativi, i (ii)
Vrijednosni papiri su povezani s temeljnom imovinom te je
primjenjiv jedan ili više događaja podešavanja, ili (c) ako je 
primjenljiv "Događaj dodatnog poremećaja kamatne i tečajne 
stope":, ili Vrijednosne papire može ranije otkupiti za iznos koji
može biti manji od početnog ulaganja].] 

• [Umetnuti osim ako su Vrijednosni papiri belgijski Vrijednosni
papiri: Pri donošenju diskrecijskih odluka u skladu s uvjetima
Vrijednosnih papira, Izdavatelj i agent za obračun mogu uzeti u 
obzir utjecaj na relevantne dogovore za omeđivanje rizika. 
Takvo određivanje može bitno negativno utjecati na vrijednost i 
prinos od Vrijednosnih papira [Unijeti (a) za zamjenjiva izdanja
(ili bilo koju drugu Seriju Vrijednosnih papira) za koja vrijede
uvjeti iz Osnovnog prospekta iz 2013. godine, ili (b) ako (i) je
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bilo (A) "Institucionalno" primjenljivo, ili (B) uvjeti Vrijednosnih
papira ne predviđaju da iznos plativ po dospijeću podliježe 
najmanjem iznosu ili da su Iznosi obroka plativi i (ii) Vrijednosni
papiri su povezani s temeljnom imovinom te je primjenljiv jedan
ili više događaja podešavanja, ili (c) ako je primjenljiv "Događaj 
dodatnog poremećaja kamatne i tečajne stope": te mogu
rezultirati njihovim ranijim otkupom.]]

• [Unijeti ako je "Jurisdikcijski događaj" primjenljiv: Iznos(i) plativi
temeljem Vrijednosnih papira mogu se smanjiti ako se
vrijednost sredstava Izdavateljevih (ili njegovih povezanih
društava) dogovora za omeđivanje rizika u vezi temeljne 
imovine smanji kao rezultat različitih pitanja povezanih s 
rizicima u vezi određenih država.] 

• [Unijeti ako je "Remećenje uplate" primjenljivo: Izdavatelj može
odgoditi plaćanje svih dospjelih iznosa (ili iznosa koji će uskoro 
dospijeti) po Vrijednosnim papirima nakon nastupa određenih 
događaja poremećaja valuta koji utječu na sposobnost 
Izdavatelja da izvrši takvu uplatu. Ako se takav događaj 
nastavi na određeni zadnji dan podnošenja, [unijeti ako se
primjenjuje "Uplata u alternativnoj valuti": Izdavatelj će izvršiti 
uplatu iznosa istovjetnog relevantnom iznosu u alternativnoj
valuti na produženi datum]/[unijeti ako je primjenljiva "Uplata
prilagođenog iznosa": Izdavatelj će izvršiti uplatu relevantnog 
iznosa na produženi datum, te može prilagoditi iznos koji se
plaća na temelju bilo koje razlike između prvotno plativog 
iznosa i iznosa koji bi hipotetski ulagatelj primio ako bi takav
hipotetski ulagatelj sklopio i održavao bilo kakav teorijski
dogovor o omeđivanju rizika u pogledu Vrijednosnih papira. U 
takvom slučaju vjerojatno je da je plativi iznos manji od 
vrijednosti koju bi imao da takav događaj nije nastupio.] 

• Podložno uvjetima i drugim ograničenjima navedenim u 
uvjetima Vrijednosnih papira, Izdavatelj se može zamijeniti bez
suglasnosti Imatelja vrijednosnih papira u korist bilo kojeg
povezanog društva Izdavatelja ili drugog društva s kojim se
spaja, kojem se pripaja ili kojem prodaje ili prenosi svu ili u
bitnome svu svoju imovinu.

• [Unijeti ako se Vrijednosni papiri izdaju u NGN obliku ili se drže
u skladu s NSS-om: Nema jamstva da će Vrijednosni papiri 
koji se izrade u obliku nove globalne obveznice ili čuvaju 
temeljem nove strukture čuvanja biti prepoznati kao prihvatljivi 
kolateral za Eurosustav.]

• [Zbog kontinuiranog pogoršanja državnog duga nekoliko
zemalja Eurozone, postoji niz neizvjesnosti u pogledu
stabilnosti i ukupnog položaja Europske ekonomske i
monetarne unije. Događaji i razvoji koji proizlaze iz krize 
državnih dugova Eurozone mogu imati negativan utjecaj na
Vrijednosne papire.]

• Izdavatelj je podložan brojnim sukobima interesa, uključujući: 
(a) pri izradi određenih izračuna i utvrđivanja, može doći do 
razlike interesa ulagatelja i Izdavatelja, (b) u redovnom tijeku
svog poslovanja, Izdavatelj (ili njegovo povezano društvo)
može obavljati transakcije za svoj račun i može sklapati 
transakcije omeđivanja rizika u odnosu na Vrijednosne papire 
ili povezane izvedenice, što može utjecati na tržišnu cijenu,
likvidnost ili vrijednost Vrijednosnih papira, i (c) Izdavatelj (ili
njegovo povezano društvo) može imati povjerljive podatke
povezane s temeljnom imovinom ili bilo koje derivativne
instrumente koji se na njih odnose, ali koje izdavatelj nije ni na
koji način obvezan (i može podlijegati pravnoj zabrani) otkriti. 
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Ulagatelji mogu izgubiti cijelo ili dio svojih ulaganja ako se dogodi
jedno ili više od sljedećeg: (a) [Vrijednosni papiri ne predviđaju 
zakazanu potpunu otplatu cijene izdavanja ili kupoprodajne cijene
po dospijeću (ili putem relevantnih datuma obroka, ako je 
primjenljivo) ili po obaveznom ranijem otkupu ili opcionalnom
ranijem otkupu Vrijednosnih papira, (b)] Izdavatelj ne plati te ne
može uplatiti iznose koje duguje temeljem Vrijednosnih papira, [(c)
bilo koje prilagodbe uvjeta Vrijednosnih papira nakon određenih 
događaja koji utječu na temeljnu imovinu [[i]/[ili] Izdavateljeve 
dogovore za omeđivanje rizika], koja rezultira smanjenjem plativog 
iznosa ili isporučenih dionica/udjela,] ili [(d)] ulagatelji svoje 
Vrijednosne papire prodaju prije dospijeća na sekundarnom tržištu 
za iznos koji je niži od početne kupovne cijene.] 

Odjeljak E – Drugo

[E.2b Razlozi za
ponudu i
upotreba
prihoda:

[Ovaj Element E.2b umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V ili Dodatak
XII]

[Nije primjenljivo; neto prihode od izdavanja Vrijednosnih papira
Izdavatelj će upotrijebiti za svoje opće poslovne svrhe (uključujući 
dogovore za omeđivanje rizika).]/[Izdavatelj neto prihode od ponude 
Vrijednosnih papira planira upotrijebiti za sljedeću svrhu [ili više njih]: 
[navesti upotrebu prihoda].]]

[E.3 Uvjeti ponude: [Ovaj Element E.3 umetnuti ako se primjenjuje Dodatak V ili Dodatak
XII]

[Vrijednosni papiri su trgovcu ponuđeni po cijeni izdavanja. Vrijednosni 
se papiri ne nude javno.]

[Nije primjenljivo; ponuda Vrijednosnih papira ne podliježe nikakvim
uvjetima.]

[Vrijednosni papiri će se ponuditi na [području(ima) nadležnosti] tijekom
razdoblja od, uključivo, [datum] do, uključivo,[[vrijeme] na dan] [datum]
("Razdoblje ponude"). [Razdoblje ponude se može prekinuti u bilo
kojem trenutku.] Cijena ponude bit će jednaka [navesti cijenu]/[navesti
detalje].]

[Vrijednosni papiri se nude pod sljedećim uvjetima: 

[Ponuda Vrijednosnih papira uvjetovana je njihovim izdavanjem.]

[Ponuda se može otkazati ako je kupljeni [Ukupni nominalni
iznos]/[ukupni broj Vrijednosnih papira] manji od [], ili ako Izdavatelj ili
[relevantni] Distributer odredi da su nastupile određene okolnosti zbog 
kojih je nezakonito, nemoguće ili nepraktično, u cijelosti ili djelomično, 
završiti ponudu ili da je došlo do značajne negativne promjene tržišnih 
uvjeta.]

[Izdavatelj zadržava pravo povlačenja ponude i/ili otkazivanja izdavanja 
Vrijednosnih papira iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme na ili prije
datuma izdavanja.]

[Opis postupka prijave: []]

[Opis mogućnosti smanjenja predbilježbi i načina povrata viška iznosa 
koji su uplatili podnositelji zahtjeva: []]

[[Maksimalni(a)]/[minimalni(a)] [broj]/[količina] Vrijednosnih papira za 
koje se svaki pojedini ulagatelj može predbilježiti jest [].]/[Minimalni
broj zahtjeva ne postoji.]

[Uplate za Vrijednosne papire uplatit će se [relevantnom] Distributeru 
[na []/[onaj datum koji odredi [relevantni] Distributer]]/[u skladu s
dogovorima koji općenito postoje između [relevantnog] Distributera i 
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njegovih klijenata u vezi s predbilježbom za vrijednosne papire].]]

[Način i datum na koji se rezultati ponude objavljuju javnosti: [].]

[Postupak za obavještavanje podnositelja zahtjeva o dodijeljenoj količini 
i naznaka može li trgovanje početi prije obavještavanja: [].]]

E.4 Interesi bitni za
izdavanje/ponu
du:

[Naknade su plative [trgovcu(ima)]/[[D]/[d]istributeru(ima)].] Izdavatelj je
podložan sukobu interesa između svojih interesa i interesa vlasnika 
Vrijednosnih papira, kako je opisano u gornjem Elementu [D.3] / [D.6].

E.7 Procijenjeni
troškovi koje
su ulagatelju
naplatili
Izdavatelj/ponu
ditelj:

[Nije primjenljivo; nema procijenjenih troškova koje su
[Izdavatelj][i][[D]/[d]istributer(i)] naplatili kupcu.]/

[[D]/[d]istributer(i) će kupcima naplatiti 
[naknadu]/[proviziju]/[iznos]/[navesti drugo] od []/[[do najviše] [] posto
[Navedenog apoena]/[Nominalnog iznosa]] po Vrijednosnom papiru.]/

[Trgovac će platiti [naknadu]/[proviziju]/[iznos]/[navesti drugo]
[D]/[d]istributeru(ima) u vezi s [ponudom]/[izdavanjem] od []/[[do
najviše] [] posto [Navedenog apoena]/[Nominalnog iznosa] po
Vrijednosnom papiru unaprijed] [i] [[do najviše] [] posto [Navedenog
apoena]/[Nominalnog iznosa] po Vrijednosnom papiru godišnje.] [Cijena
[izdavanja]/[ponude] [i uvjeti] Vrijednosnih papira u obzir uzima[ju] takvu
[naknadu]/[proviziju]/[iznos]/[navesti drugo] [te ona može biti veća od 
tržišne cijene Vrijednosnih papira na datum izdavanja].]/

[Vrijednosne papire će trgovac prodati [D]/[d]istributeru(ima) uz popust 
od [do najviše] [] posto cijene [izdavanja]/[ponude]. Takav popust
predstavlja [naknadu]/[proviziju]/[iznos]/[navesti drugo] koju
zadržava(ju) [D]/[d]istributer(i) od cijene [izdavanja]/[ponude] koju su
platili ulagatelji. [Cijena [izdavanja]/[ponude] [i uvjeti] Vrijednosnih
papira u obzir uzima[ju] takvu [naknadu]/[proviziju]/[iznos]/[navesti
drugo] [te ona može biti veća od tržišne cijene Vrijednosnih papira na 
datum izdavanja].]/

[Naknada koju plaća trgovac ili njegova povezana društva na temelju 
tenora Vrijednosnih papira iznosi najviše [] posto [Navedenog
apoena]/[Nominalnog iznosa] po Vrijednosnom papiru godišnje.]/

[Cijena [izdavanja]/[ponude] [i uvjeti] Vrijednosnih papira [također] u 
obzir uzima[ju] naknadu od []/[[do najviše] [] posto [Navedenog
apoena]/[Nominalnog iznosa] po Vrijednosnom papiru] koja se odnosi
na usluge uvođenja [kako je predviđeno []].]/[navesti drugi ugovor o
naknadama]


