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SAŽETAK 

Sažeci se sastoje od sadržaja kojeg je potrebno objaviti, a koji su poznati pod nazivom Elementi, sukladno Prilogu  XXII 
Uredbe Europske Komisije (EC) broj 809/2004, kako je izmijenjena. Ti su Elementi numerirani u odjeljcima A – E (A.1. – 
E../) 

Ovaj sažetak sadrži sve Elemente koje je potrebno uključiti u sažetak za ovu vrstu vrijednosnih papira i Izdavatelja. Budući 
da neke Elemente nije potrebno navesti, može doći do praznina u slijedu numeriranja Elemenata. 

Iako bi moglo biti potrebno unijeti neki Element u sažetak zbog vrste vrijednosnih papira i Izdavatelja, moguće je da u vezi 
s tim elementom nije moguće dati nikakve bitne informacije. U tom slučaju, u sažetak je uključen kratak opis Elementa s 
naznakom “Nije primjenjivo”. 

[Ako će nekoliko serija vrijednosnih papira biti izdane ili ponuđene u isto vrijeme u okviru istih Konačnih uvjeta, stavke koje 
se razlikuju za takve serije vrijednosnih papira mogu se grupirati u tablicu (Tablica Posebnih Uvjeta]1 
 

Odjeljak A – Uvod i upozorenja 

A.1 Upozorenje Ovaj sažetak treba čitati kao uvod u Osnovni Prospekt.  

  Ulagatelj svaku odluku o ulaganju u Obveznice treba donijeti na temelju razmatranja 
Osnovnog prospekta kao cjeline. 

U slučaju kada bi pred sudom podnesena tužba u vezi s informacijama iz Osnovnog 
Prospekta i primjenjivih Konačnih Uvjeta, ulagatelj - tužitelj bi po nacionalnom 
zakonodavstvu Država Članica, mogao biti dužan snositi troškove prijevoda Osnovnog 
Prospekta prije početka sudskog postupka.  

Građanskopravnu odgovornost imaju samo one osobe koje su iznijele sažetak, 
uključujući i njegov prijevod, ali samo ako su informacije iz sažetka obmanjujuće, 
netočne ili nedosljedne kada se čitaju zajedno s ostalim dijelovima Osnovnog 
Prospekta ili ako sažetak, kada ga se čita zajedno s ostalim dijelovima Osnovnog 
Prospekta, ne pruža ključne informacije koje bi predstavljale pomoć ulagateljima pri 
donošenju odluke o eventualnom ulaganju u predmetne Obveznice.  

 

A.2 Pristanak na 
korištenje Osnovnog 
Prospekta 

 [Nije primjenjivo. Obveznice nisu predmet Javne Ponude na području Europskog 
ekonomskog prostoru] 

[[Izdavatelj pristaje na korištenje ovog Osnovnog Prospekta za kasniju naknadnu 
ponovnu prodaju ili plasman Obveznica u okolnostima kada je prospekt potrebno 
objaviti na temelju Direktive o Prospektu (Ponuda Bez Iznimke) što podliježe sljedećim 
uvjetima: 

- pristanak vrijedi jedino za vrijeme ponude vrijednosnih papira od [Odrediti Datum] do 
[Odrediti Datum] („Razdoblje Ponude“) 

  [-pristanak Izdavatelja na korištenje Osnovnog Prospekta radi Ponude Bez Iznimke je 
[pojedinačni pristanak („Pojedinačan Pristanak“) u pogledu [Specificirati ime i adresu] 
(svaki od Inicijalni Ovlašteni Ponuditelj) i, u slučaju da Izdavatelj ovlasti bilo kojeg 
dodatnog financijskog posrednika nakon [umetnuti datum primjenjivih Konačnih uvjeta] 
i objavi njihove podatke na svojoj internetskoj stranici, svaki financijski posrednik čiji su 
podaci tako objavljen na taj način (svaki Dodatni Ovlašteni Ponuditelj) [i]] [opći 
pristanak (Opći Pristanak) u odnosu na bilo kojeg financijskog posrednika koji je 
objavio na svojoj internetskoj stranici da će učini Ponudu Bez Iznimke na temelju Općeg 
Pristanka danog od strane Izdavatelja, s time da se svakom takvom objavom svaki od 
financijskih posrednika (svaki Opći Ovlašteni Ponuditelj), obvezuje se pridržavati 
sljedećih obveza:  

                                                   
1  Izbrisati u slučaju specifičnog sažetka.  
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  (a) postupati u skladu s važećim zakonima, pravilima, propisima i smjernicama 
(uključujući smjernice regulatornih tijela) koji se primjenjuju na Ponudu Bez 
Iznimke Obveznica u jurisdikciji javne ponude, a posebno u skladu sa 
zakonom kojim je implementirana Direktiva o tržištu financijskih instrumenata 
(Direktiva 2014/65/EU od dana 15. svibnja 2014. (kako je izmijenjena, Pravila) 
i pobrinuti se da (i) bilo koji savjet o ulaganju u Obveznice od strane bilo koje 
osobe bude prikladan; (ii) obavijestiti potencijalnim ulagateljima, uključuju  
informacije o bilo kojim troškovima (i bilo kojim naknadama i koristima bilo koje 
vrste) koje prima ili plaća Opći Ovlašteni Ponuditelj u okviru ponude Obveznica 
u cijelosti i jasno budu iznesene prije njihovih ulaganja u Obveznice; 

  (b) postupati u skladu sa relevantnim ograničenjima upisa, prodaje i prijenosa 
vrijednosnih papira u jurisdikciji javne ponude kao da je djelovao kao Trgovac 
(Dealer) u jurisdikciji javne ponude vrijednosnih papira;  

  (c) osigurati da postojeći troškovi (i bilo koje druge naknade i koristi) ili popusti 
koju su primljeni ili plaćeni s njegove strane u odnosu na ponudu ili prodaju 
Obveznica ne krši Pravila, te da je to u cijelosti i jasno otkriveno ulagateljima 
ili potencijalnim ulagateljima prije njihovog ulaganja u Obveznice u mjeri 
potrebnoj Pravilima;  

  (d) postupati u skladu s Pravilima o sprječavanju pranju novca, sprečavanju 
korupcije i pravilima o „poznavanju svog klijenata“ (uključujući ali ne 
ograničavajući se na poduzimanje mjera u svrhu usklađenja s takvim 
pravilima; pribaviti dokumentaciju za identifikaciju svakog potencijalnog 
ulaganja prije potencijalnog ulaganja u bilo koje Obveznice takvog investitor), 
te neće dopustiti uplate za Obveznice u slučajevima gdje postoji sumnja o 
porijeklu novca; čuvati podatke o identifikaciji investitor za razdoblje minimalno 
propisane primjenjivim Pravilima, te će, ukoliko će to biti potrebno, učiniti takav 
podatak dostupnim odnosnom Izdavatelju i/ili odnosnom Trgovcu (Dealer) ili 
izravno nadležnim tijelima jurisdikcije odnosnog Izdavatelja i/ili odnosnog 
Trgovca (Dealer) kako bi omogućio da odnosni Izdavatelj i/ili odnosni Trgovac 
(Dealer) postupaju sukladno pravilima o pranju novca, sprečavanju korupcije 
i „poznavanju svog klijenata“ koje se primjenjuju na odnosnog Izdavatelja i/ili 
odnosnog Trgovca (Dealer).  

  (e) surađivati s Izdavateljem i odnosnim Trgovcem  (Dealer) u svrhu davanja 
relevantnih informacija (uključujući, ali neograničavajući se na dokumentaciju 
i zapise koje drži sukladno gornjem paragrafu d) i pružati asistenciju u mjeri 
potrebnoj na pisani zahtjev Izdavatelja ili odnosnog Trgovca (Dealer) u 
svakom slučaju, čim je to praktički moguće, a u svakom slučaju, u rokovima 
predviđenim od strane bilo kojeg regulatornog tijela ili za potrebe postupka  
regulatornog tijela. U tu svrhu, relevantna informacija koja je dostupna ili koja 
može biti dobivena od relevantnog financijskog posrednika će se smatrati bilo 
koja informacija o:  

  (i) Obveznici, Izdavatelju ili odnosnom Trgovcu (Dealer) u vezi sa 
zahtjevom ili istragom bilo kojeg regulatornog tijela, i/ili  

  (ii) Izdavatelju i/ili odnosnom Trgovcu (Dealer) ili drugom Ovlaštenom 
Ponuditelju uključujući ali ne ograničavajući se na prigovore kako su 
definirani pravilima objavljenim od strane regulatornog tijela 
nadležne jurisdikcije u bilo koje vrijeme u vezi sa bilo kojim 
prigovorom primljenim od strane Izdavatelja i/ili relevantnog Trgovca, 
i/ili 

  (iii) koju Izdavatelj ili odnosni Trgovac (Dealer) mogu razumno zahtijevati 
s vremena na vrijeme u odnosu na Obveznice i/ili koji su potrebni 
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Izdavatelju ili odnosnom Trgovcu (Dealer) u svrhu usklađenja s 
njihovim vlastitim zakonskim poreznim i regulatornim zahtjevima;  

  (f) da neće izravno ili neizravno uzrokovati da Izdavatelj ili odnosni Trgovac 
(Dealer), prekrše bilo koje Pravilo ili bilo koji uvjet za pribavljanje ili davanje 
bilo kakve registracije, odobrenja ili pristanka u bilo kojoj jurisdikciji;   

  (g) udovoljavati [unijeti bilo koji uvjet određen odredbama „Ostali uvjeti pristanka“ 
iz primjenjivih Konačnih uvjeta]; 

  [(g)/(h)]  obvezati se će obeštetiti odnosnog Izdavatelja, Jamca (ukoliko je primjenjivo) 
i odnosnog Trgovca (Dealer), Société Générale i svako od njegovih povezanih 
društava za svaku štetu, gubitak, trošak, potraživanje, zahtjev ili gubitak i 
naknade (uključujući i razume naknade odvjetničkih društava) koje je 
uzrokovao bilo koji od njihovih entiteta zbog ili u vezi s nepoštivanje bilo koje 
od gore navedenih obveza od strane Općeg Ovlaštenog Ponuditelja koji 
nastanu bilo kojem od navedenih osoba uslijed ili povezani s propustom 
Općeg Ovlaštenog Ponuditelja (ili bilo kojem njegovom pod-izvoditelj);  

  [(h)/(i)] upoznat je, te ima usvojena pravila i procedure radi postupanja u skladu s 
važećim pravilima i zakonima vezanim uz sprečavanje pranja novca i 
korupcije, uključujući i bilo koje izmjene takvih pravila; 

  [(i)/(j)]  (a) Opći Ovlašteni Ponuditelj i bilo koja osoba koju kontrolira (uključujući 
direktora, službenika ili zaposlenika, svaka kontrolirana osoba) nisu počinili 
niti će počiniti djelo korupcije bilo izravno ili neizravno i (b) prema njegovom 
najboljem znanju, niti jedan od njegovih pod-izvoditelja nisu počinili, izravno ili 
neizravno, djelo korupcije, u svakom slučaju za ili u korist bilo koje osobe ili 
bilo kojeg državnog službenika (koji uključuje, službenika, zaposlenika, 
predstavnika tijela vlasti ili bilo koje druge osobe koja postupa za ili u korist 
bilo koje vlasti bilo koje jurisdikcije, bilo koje javne međunarodne organizacije, 
bilo koje političke tranke ili bilo kojeg kvaz-državnog tijela); 

  [(j)/(k)]  ima usvojene politike, sustave, postupke i kontrole namijenjene prevenciji 
koruptivnih činova poduzetih s njegove  strane od strane pod-izvoditelja i 
kontroliranih osoba, te osigurati da bilo koja naznaka ili sumnja koruptivnog 
čina bude u potpunosti istražena, te prijavljena Société Générale ili odnosnom 
Izdavatelju, te da će u odnosu na njih poduzeti odgovarajući koraci;  

  [(k)/(l)]  Ovlašteni Ponuditelj niti jedan od njegovih agenata, pod-izvoditelj ili 
kontroliranih osoba nije neprihvatljiv ili određen kao neprihvatljiv za 
podnošenje ponude za ugovor ili posao ili za sklapanje ugovora ili dodjelu 
posla od strane bilo kojeg državnog ili međunarodnog tijela zbog stvarnog ili 
navodnog koruptivnog čina;    

  [(l)/(m)] je vodio sve potrebne zapisnike o aktivnostima, uključujući financijske zapise 
u formi i na način primjeren za poslovanje njegove veličine i resursa; 

  [(m)/(n)]  izjavljuje i jamči da neće distribuirati financije instrumente, sklapati bilo koje 
ugovore u odnosu na financijske instrumente sa sankcioniranim osobama;  

  [(n)/(o)]  obvezuje se odmah obavijestiti Société Générale ili odnosnog Izdavatelja o 
(a) bilo kojem prigovoru primljenom u odnosu na njegove aktivnosti ili 
financijske instrumente; ili b) bilo kojem događaju koji  nepovoljno utječe na 
njega ili za koje se razumno može očekivati da će uključivati reputacijski rizik 
za Société Générale ili relevantnog Izdavatelja, uključujući ali ne 
ograničavajući se na (i) istragu regulatornog tijela ili njegov nadzor ili nadzor 
njegovih povezanih osoba, partnera ili agenta; (ii) sudski postupak pokrenut 
od strane nadležnog regulatornog tijela protiv njega ili njegovih povezanih 
osoba, partnera ili agenta; ili (iii) donesenu presudu ili izrečenu kaznu njemu, 
njegovim povezanim osobama, partnerima ili agentima; i  
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  [(o)/(p)] izjavljuje da se na gore navedene obveze primjenjuje [francusko pravo] 
[englesko pravi] i prihvaća da se svi povezani postupci riješe pred [tribunaux 
de Paris, Francuska] [engleskim sudovima]. 

  [Svaki Opći Ovlašteni Ponuditelj koji želi koristiti Osnovni Prospekt za Ponudu Bez 
Iznimke Obveznica u skladu s Općim Pristankom i povezanim uvjetima mora, 
tijekom trajanja relevantnog Razdoblja Ponude objaviti na svojim internetskim 
stranicama da koristi Osnovni Prospekt za  takvu Ponudu Bez Iznimke koja je u 
skladu s Općom Pristankom i povezanim uvjetima.] 

  - pristanak se odnosi na korištenje ovog Osnovnog Prospekta za Ponudu Bez Iznimke 
Obveznica u [Belgiji] [Hrvatskoj] [Češkoj] [Danskoj] [Finskoj] [Francuskoj] [Mađarskoj] 
[Irskoj] [Italiji] [Luksemburgu] [Norveškoj] [Poljskoj] [Portugalu] [Rumunjskoj] [Slovačkoj] 
[Španjolskoj] [Švedskoj] [Nizozemskoj] [Ujedinjenom Kraljevstvu]. 

  [Podaci  vezani za uvjete Ponude Bez Iznimke će biti dani ulagateljima od strane 
[bilo kojeg Inicijalnog Ovlaštenog Ponuditelja] [i] [bilo kojeg Dodatnog 
Ovlaštenog Ponuditelja] [i] [bilo kojeg Općeg Ovlaštenog Ponuditelja] u vrijeme 
davanja ponude.]] 

   

   

Odjeljak B – Izdavatelj [i Jamci] 

B.1 Tvrtka i trgovačko 
ime Izdavatelja 

[Société Générale (ili Izdavatelj)] 

[SG Izdavatelj (ili Izdavatelj)] 

[SG Option Europe (ili Izdavatelj)] 

B.2 Sjedište 

Pravni Oblik 

Zakoni 

Država Osnivanja 

[Ako je Izdavatelj Société Générale: 
Sjedište: 29, boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francuska. 
Pravni oblik: dioničko društvo (société anonyme). 
Zakonodavstvo pod kojim Izdavatelj posluje: francusko pravo. 
Država osnivanja: Francuska.] 

[Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj: 
Sjedište: 16, Boulevard Royal L–2449 Luksemburg. 
Pravni oblik: dioničko društvo (société anonyme). 
Zakonodavstvo pod kojim Izdavaatelj posluje: luksemburško pravo. 
Država osnivanja: Luksemburg.] 

[Ako je Izdavatelj SG Option Europe: 
Sjedište: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Francuska. 
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću (société anonyme). 
Zakonodavstvo pod kojim Izdavatelj posluje: francusko pravo. 
Država osnivanja: Francuska.] 

 

B.4b Poznati trendovi koji 
utječu na Izdavatelja 
i na industrijske 
grane u kojima 
posluje 

[Ako je Izdavatelj Société Générale:  

Société Générale nastavlja biti predmetom uobičajenih rizika i rizika učestalih u 
njezinom poslovanju opisanih u Poglavlju 4 Registracijskog Dokumenta objavljenog 8. 
ožujka 2018. i u njegovoj dopunjenoj verziji od 7. svibnja 2018. 

U kontekstu sve većeg svjetskog rasta, nekoliko rizika nastavlja opterećivati globalne 
ekonomske izglede: rizik obnovljenih financijskih tenzija u Europi, rizik obnovljenih 
turbulencija (financijskih, društvenih i političkih) u gospodarstvima u razvoju, 
nesigurnosti povezane s nekonvencionalnim mjerama monetarne politike koje se 
primjenjuju u glavnim razvijenim gospodarstvima, porast rizika od terorizma te 
geopolitičke i protekcionističke tenzije. Točnije, Grupa bi mogla biti pogođena: 

- ponovnim financijskim tenzijama u Eurozoni koje su rezultat povrata sumnji u 
integritet monetarne unije, na primjer, u kontekstu porasta euroskeptičnih 
političkih sila u predizborno vrijeme; 
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  - strahom od potencijalnog pooštravanja međunarodnih trgovinskih barijera, 
posebno kod velikih razvijenih gospodarstava (na primjer, Sjedinjene 
Američke Države ili, u kontekstu Brexita, Ujedinjeno Kraljevstvo); 

- iznenadnim rastom kamatnih stopa i volatilnošću tržišta (obveznice, dionice, 
robe) koji mogu biti uzrokovani strahom od inflacije, trgovinskim tenzijama ili 
slabom komunikacijom od strane centralnih banaka pri mijenjanju njihovih 
monetarnih politika; 

- naglim usporavanjem ekonomske aktivnosti Kine koje može uzrokovati odljev 
kapitala iz zemlje, pritisak na pad vrijednosti kineske valute te, posljedično, 
valute ostalih tržišta u razvoju, kao i pad cijene robe; 

- pogoršanjem geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, u Južnokineskom moru, 
Sjevernoj Koreji ili Ukrajini. Daljnje tenzije između zapadnih zemalja i Rusije 
mogle bi dovesti do povećanja sankcija Rusiji; 

- društveno-političkim tenzijama u nekim zemljama koje su ovisne o prihodima 
od nafte i plina, a trebaju se prilagoditi promjenama u cijene robe. 

Iz regulatorne perspektive, u prvoj polovici 2018. godine posebno je značajan bio 
europski zakonodavni proces u pogledu paketa CRR2/CRD5, tj. revidiranje direktive o 
adekvatnosti kapitala i Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR). Očekuje se da će se to 
nastaviti i u drugoj polovici godine te da će uključiti MREL (Minimalni zahtjev za 
regulatorni kapital i prihvatljive obveze) i TLAC (Ukupna sposobnost pokrivanja 
gubitaka). Međutim, transpozicija dogovora o finaliziranju Basel III reformi u europsko 
zakonodavstvo još nije na dnevnom redu europskih zakonodavnih institucija: Europsko 
nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) provest će studiju o utjecaju koja će poslužiti kao 
predložak za buduću Uredbu o kapitalnim zahtjevima (CRR3). Ostale aktualne teme 
posebno se tiču revidiranja u pogledu sistemskih kapitalnih rezervi za sistemski važne 
banke, očekivanja Europske središnje banke (ECB) u pogledu razine rezervacija za 
loše zajmove te revidiranja režima za investicijska društva u Europi.]  

  [Ukoliko je Izdavatelj SG Izdavatelj ili SG Option Europe: U tijeku 2018. Izdavatelj 
očekuje nastavak aktivnosti u skladu sa svojim korporativnim ciljevima.]  

B.5 Opis grupe 
Izdavatelja i položaja 
Izdavatelja unutar 
grupe  

Société Générale grupa (Grupa) nudi široki spektar savjetodavnih usluga i financijskih 
rješenja prilagođenih individualnim klijentima, velikim korporacijama i institucionalnim 
investitorima. Grupa se oslanja na tri komplementarne ključne djelatnosti:  

• Francusko potrošačko bankarstvo;  

  • Međunarodno Potrošačko Bankarstvo, Financijske Usluge i Osiguranje i 

  • Korporativno i Investicijsko Bankarstvo, Privatno Bankarstvo, Upravljanje 
Imovinom i Sredstvima i Usluge vezane uz Vrijednosne Papire. 

  [Ako je izdavatelj Société Générale: Izdavatelj je osnivač Grupe.] 

  [Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj ili SG Option Europe: Izdavatelj je društvo kćer Grupe 
i nema društava kćeri.] 

B.9 Predviđanja ili 
procjene iznosa 
dobiti Izdavatelja.   

Nije primjenjivo. Izdavatelj ne daje nikakva predviđanja ili procjenu dobiti.  

B.10 Opis prirode 
eventualnih 
ograničenja u 
revizorskom izvješću 
povijesnih 
financijskih 
podataka 

Nije primjenjivo. Revizorsko izvješće ne uključuje nikakva ograničenja.  

B.12 Odabrani ključni 
povijesni financijski 
podaci izdavatelja  

[Ako je Izdavatelj Société Générale:  
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Devet 
mjeseci 

30.09.2018. 
(nerevidira

no) 

Godina 
31.12.201

7. 
(revidiran

o) 

Devet 
mjeseci  

30.09.2017. 
(nerevidira

no) 

 
Godina 

31.12.2016. 
(revidirano) 

 

 

 Rezultati (u 
milijunima eura) 

    
 

 Neto prihod od  
bankarskih 
aktivnosti 

19.278 23.954 17.631 25.298 
 

 Operativni prihod 5.163 4.767 3.937 6.390  

 Temeljni neto 
prihod Grupe 
(1) 

3.721 4.491 3.616 4.145 
 

 Prijavljeni neto 
prihod Grupe 3.240 2.806 2.737 3.874  

 Francusko 
potrošačko 
bankarstvo 

955 1.010 1.021 1.486 
 

 Međunarodno 
potrošačko 
bankarstvo i 
Financijske 
Usluge 

1.502 1.975 1.489 1.631 

 

   Globalno 
Bankarstvo i 
Rješenja za 
investitor 

1.018 1.566 1.219 1.803 

 

 Korporativni 
Centar (235) (1.745) (992) (1.046)  

 Ključne 
Djelatnosti 3.475 4.551 3.729 4.920  

 Neto Trošak 
rizika (642) (1.349) (880) (2.091)  

 Temeljni povrat 
na materijalni 
kapital ** (1) 

11,0% 9,6% 10,4% 9,3% 
 

 Stopa 
Osnovnog 
kapitala ** 

13,7% 13,8% 14,3% 14,5% 
 

 Aktivnosti (u 
bilijunima eura)      

 Ukupna imovina 
i obveze 1.303,9 1.275,1 1.338,7 1.354,4  

 Krediti klijentima 433,9* 425,2 412,2 426,5  

 Depoziti 
klijenata  411,4* 410,6 396,7 421,0  

 Kapital (u 
bilijunima eura)      

 Kapital 
Dioničara, 
Kapital Grupe 

60,6 59,4 60,3 62,0 
 

 Ukupno 
konsolidirani 
kapital 

4,6 4,7 4,5 3,7 
 

 Izvještaj o 
novčanim 
tokovima (u 
milijunima eura) 
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 Neto priljev 
(odljev) u novcu 
i novčanih 
ekvivalenta 

nije 
dostupno 

18,023 
nije 

dostupno 
18,442 

 

   * Grupa je potpisala sporazum za prodaju Euro Banke 5. studenog 2018. 
Doprinosi ovog subjekta bilanci Grupe prvenstveno uključuju 2,797 milijuna eura 
kredita klijentima, 938 milijuna eura iznosa dospjelih bankama i 1,675 milijuna 
eura depozita klijenata. Nikakav nerealizirani gubitak neće biti osiguran za račun 
dobiti i gubitka 30. rujna 2018. 
** Ovi financijski omjeri nisu revidirani niti podložni ograničenom revidiranju. 
 
(1) Prilagođen za ne-ekonomske stavke (u Q3 17 i 9M 17) i izvanredne stavke, i 
linearizaciju za IFRIC 21. 
 
Od 1.1.2018. utjecaj na primjenu IFRS 9 iznosi -14 početnih bodova ukupnog troška 
osnovnog zajedničkog kapitala i do - 945 milijuna eura kapitala dioničara, kapitala 
grupe. 
 

 

   [Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj:  
 
 

(u tisućama 
EUR) 

Prvo 
polugodište 
30.06.2018. 
(nerevidiran

o) 

Godina koja 
završava na 
31.12.2017 
(revidirano) 

Prvo 
polugodište 
30.06.2017. 

(nerevidirano) 

Godina koja 
završava na  
31.12.2016 
(revidirano) 

Ukupan 
Prihod  

29.760 92.353 54.641 90.991 

Dobit prije 
oporezivanja 

148 105 21 525 

Dobit za 
financijsko 
razdoblje/go
dinu 

126 78 17 373 

Ukupna 
imovina 

49.149.860 48.026.909 52.864.508 53.309.975 
 

  

 
  

[Ako je Izdavatelj SG Option Europe: 

 
(u tisućama 
EUR) 

Prvo 
polugodište 
30.06.2018. 

(nerevidirano
) 

Godina koja 
završava na 
31.12.2017 
(revidirano) 

Prvo 
polugodište 
30.06.2017. 

(nerevidirano) 

Godina koja 
završava na 
31.12.2016 
(revidirano) 

Neto 
bankarski 
prihod 

16.213 24.447 (3.085) 24.834 

Neto prihod 5.091 7.406 (6.212) 1.583 
Operativni 
prihod 

8.253 8.685 (13.661) (2.666) 

Ukupna 
imovina 

37.164.589 28.843.022 33.099.737 32.789.277 

Dividenda po 
dionici 

nije dostupno 30,48 nije dostupno 3,68 
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 Izjava da nije došlo 
do značajnih 
nepovoljnih 
promjena u prilikama 
Izdavatelja od dana 
njegovih posljednjih 
objavljenih 
revidiranih 
financijskih 
izvještaja 

[Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj  ili SG Option Europe: 

Nije bilo materijalnih nepoželjnih promjena u prilikama Izdavatelja od 31. prosinca 
2017.] 

[Ako je Izdavatelj Société Générale: 

Nije bilo materijalnih nepoželjnih promjena u prilikama Izdavatelja od 31. prosinca 
2017.] 

 Značajne promjene u 
financijskom ili 
trgovinskom 
položaju Izdavatelja 
naknadno za 
razdoblje na koje se 
odnose povijesne 
financijske 
informacije  

 

[Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj  ili SG Option Europe: 

Nije primjenjivo. Nije došlo ni do kakvih bitnih promjena u financijskom ili trgovačkom 
položaju Izdavatelja od 30. lipnja 2018.]  

[Ako je Izdavatelj Société Générale: 

Nije primjenjivo. Nije došlo ni do kakvih bitnih promjena u financijskom ili trgovačkom 
položaju Izdavatelja od 30. rujna 2018.] 

B.13 Noviji događaji 
vezani za Izdavatelja 
koji u značajnoj mjeri 
utječu na procjenu 
solventnosti 
Izdavatelja  

 

Nije primjenjivo. Nije se zbio nikakav nedavni događaj vezan posebice za Izdavatelja 
koji je u materijalnom smislu bitan za procjenu solventnosti Izdavatelja.    

B.14 Izjava o tome je li 
ovisi li Izdavatelj o 
drugim subjektima 
unutar grupe  

Vidi gornji Element B.5 za Izdavateljev položaj unutar Grupe.  

[Société Générale je krajnje holding društvo Grupe. Međutim, Société Générale obavlja 
vlastito poslovanje, ne djeluje kao jednostavno holding društvu u odnosu na svoja 
društva kćeri.] 

[SG Izdavatelj je ovisan o Société Générale Bank & Trust unutar Grupe.] 

[SG Option Europe je ovisan o Société Générale unutar Grupe.] 

 

B.15 Opis osnovnih 
glavnih djelatnosti 
Izdavatelja 

[Ako je Izdavatelj Société Générale: Vidi gornji Element B.5.] 

[Osnovna djelatnost SG Izdavatelja je prikupljanje financijskih sredstava izdavanjem 
varanta kao i dužničkih vrijednosnih papira osmišljenih za ponudu institucionalnim 
klijentima ili malim klijentima putem distributera povezanih sa Société Générale. 
Financijska sredstva prikupljena izdavanjem takvih dužničkih vrijednosnih papira se 
tada pozajmljuju Société Générale i ostalim članovima Grupe.] 
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[Osnovna djelatnost SG Option Europe je provoditi djelatnost trgovanja ugovorima o 
izvedenicama na dionicama i indeksima kojima se trguje na engleskim i francuskim 
uređenim tržištima radi zaštite od rizika proizvoda koje Société Générale prodaje 
svojim klijentima. SG Option Europe je ovlašten pružati investicijske usluge kao 
investicijsko društvo od 1. siječnja 2001.  SG Option Europe djeluje kao održavatelj 
tržišta u odnosu na vrijednosne papire i varante izdane od strane Société Générale, te 
izdaje dužničke vrijednosne papire osmišljene za ponudu institucionalnim klijentima ili 
malim klijentima putem distributera povezanih sa Société Générale. Financijska 
sredstva prikupljena izdavanjem takvih dužničkih vrijednosnih papira se tada 
pozajmljuju Société Générale i drugim članovima Grupe.] 

B.16 U mjeri u kojoj je 
poznato izdavatelju, 
navesti je li 
Izdavatelj izravno ili 
neizravno u nečijem 
vlasništvu ili pod 
kontrolom, i ako da, 
pod čijom i opis 
prirodu takve 
kontrole.  

[Nije primjenjivo. Koliko mu je poznato, Société Générale nije u vlasništvu ili pod 
kontrolom, izravno ili neizravno (prema francuskom pravom) drugog subjekta.] 

[SG Izdavatelj je u društvo kćer u 100% vlasništvu Société Générale Bank & Trust S.A. 
koji je društvo kćer u 100% vlasništvu Société Générale te je u potpunosti konsolidirano 
društvo.] 

[SG Option Europe je društvo kćer u 99,99% vlasništvu Genefinance koje je društvo 
kćeri u 100& vlasništvu Société Générale, te je u potpunosti konsolidirano društvo.] 

[Izbrisati Element B.17 ako su Obveznice izvedeni instrumenti na koji se primjenjuje Prilog XII Uredbe] 

[B.17 Kreditni rejtinzi 
dodijeljeni 
Izdavatelju ili 
njegovim dužničkim 
vrijednosnim 
papirima 

[Société Générale ima rejting A (visok) prema DBRS, A prema Fitch Ratings, A1 prema 
Moody’s Investors Services, A prema Rating and Investment Information, Inc. I A 
prema Standard and Poor’s. 

 [Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj ili SG Option Europe: Nije primjenjivo. Izdavatelj nema 
rejting.] 

[Nije primjenjivo] [Obveznice koje se izdaju [nemaju] rejting [Navesti rejting(e) 
Obveznica koje se izdaju] [prema [navesti rejting agenciju/agencije)].]]] 

 

[Izbrisati Element B.18 i B.19 ako je Société Générale Izdavatelj Obveznica] 

[B.18 Priroda i Područje 
primjene jamstva 

Za Obveznice bezuvjetno i neopozivo jamči Société Générale (Jamac) sukladno 
Jamstvu od dana 20. lipnja 2018. (Jamstvo).  

Jamstvo predstavlja izravnu, bezuvjetnu, neosiguranu i podređenu obvezu Jamca koja 
je prvom prvenstvenom redu kako je propisano Člankom L. 613-30-3 I 3° Zakona i koja 
će biti u pari passu redu sa svim ostalim postojećim i budućim izravnim, bezuvjetnim, 
neosiguranim, podređenim obvezama Jamca, uključujući i one koje se odnose na 
depozite. 

Bilo koje upućivanje na iznose koji su plativi od strane Izdavatelja, a za koje jamči 
Jamac temeljem Garancije, bit će u iznosu koji se izravno smanjuje i/ili, ako je 
konvertiran u kapital, u iznosu umanjenom za iznos konverzije i/ili na drugi način 
modificiran zbog primjene bail-in instrumenta od strane nadležnog regulatornog tijela 
sukladno Direktivi 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. 

B.19 Informacije o Jamcu 
kao da je izdavatelj 
iste vrste 
vrijednosnih papira 
koji su predmet 
jamstva  

Podaci o Société Générale kao da je izdavatelj iste vrste Obveznica koje su predmet 
Jamstva su izložene u skladu s Elementima B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / 
B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [i] B.19 
/ B.16 [i B.19 / B.17] niže, odnosno: 

[Ako Société Générale nastupa u svojstvu Jamca unijeti ovdje Elemente s podacima 
koji se odnose na Jamca – relevantni opisi bi trebali biti  kopirani iz Elemenata od B1. 
do B. 17.)]] 
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Odjeljak C – Vrijednosni papiri 

C.1 Vrsta i rod 
vrijednosnih papira 
koji se nude i/ili će 
biti predmet 
trgovanja, 
uključujući i 
identifikaciji broj 
vrijednosnog papira 

Obveznice su [dužnički vrijednosni papiri] [izvedeni instrumenti] (Obveznice). 

ISIN šifra je: [unijeti ISIN] 

[Zajednička Šifra je: [unijeti šifru]] 

C.2 Valuta izdanja 
vrijednosnih papira 

[Umetnuti specificiranu valutu] [U pogledu Obveznica s Dvojnom Valutom, unijeti 
valutu namire] 

C.5 Opis svih 
ograničenja u vezi sa 
slobodnom 
prenosivosti 
vrijednosnih papira  

Nije primjenjivo. Ne postoje ograničenja slobodne prenosivosti Obveznica koje 
podliježu ograničenjima prodaje i prijenosa koja mogu vrijediti u određenim 
zakonodavstvima ili u ime i za račun Dopuštenih Preuzimatelja.  

Dopušteni Preuzimatelj znači bilo koja osoba koja (i) nije državljanin USA kako je 
definirano Uredbom S [i Internim Kodeksom Revizije iz 1986 (Internal Revenue Code 
of 1986)], i (ii) nije osoba koja podliježe bilo kojoj definiciji državljana USA u smislu 
CEA ili bilo kojeg CFTC Pravila, smjernice ili odluke predložene ili donesene temeljem 
CEA.   

C.8 Prava vezana za 
vrijednosne papire, 
uključujući 
rangiranje i 
ograničenja tih prava  

Prava vezana za vrijednosne papire: 

Osim ako su Obveznice prethodno otkupljene, Obveznice ovlašćuju svakog imatelja 
Obveznica  (Imatelj Obveznice) primiti potencijalni prinos Obveznica [Ako su 
obveznice dužnički vrijednosni papiri na koje se primjenjuje Prilog V: iznos otkupa po 
paritetu na dan dospijeća i potencijalni prinos na Obveznice (vidi Element C.9).] [iznos 
otkupa je veći od određene denominacije i potencijalnog prinosa na Obveznice (vidi 
Element C.9.)] [Ako su obveznice izvedenice na koje se primjenjuje  Prilog XII: iznos 
otkupa koji može biti manji, jednak ili viši od inicijalno uloženog/investiranog iznosa 
(vidi Element C.18).] [fiksni iznos otkupa, koji je različit od pariteta na dan dospijeća i 
potencijalni prinos na Obveznice (vidi Element C.18).] [iznos otkupa po paritetu na dan 
dospijeća i potencijalni prinos na Obveznice (vidi Element C.18)]. 

  [Ako je Izdavatelj  SG Izdavatelj i Obveznice su Osigurane obveznice:  

Uz Jamstvo Jamca, dospjeli iznosi plativi temeljem Obveznica će biti osigurani 
[založnim pravom] [lebdeće osiguranje] nad založenom imovinom u skladu sa 
sljedećim [Uvjetima Prihvatljivosti] [i] [Pravilima Zaloga]: 

 

 [Uvjeti Prihvatljivosti: [umetnuti kratki opis uvjeta 
prihvatljivosti]] 

 

 [Pravila Zaloga: 

 
[umetnuti kratak opis pravila 
zaloga]] 

 

  Imatelj Obveznice će imati pravo zahtijevati neposrednu i dospjelu isplatu bilo kojeg 
iznosa u slučaju da: 

  -Izdavatelj ne plati ili ne izvrši svoje obveze iz Obveznica  [Ako su Obveznice Osigurane 
obveznice uključujući, njegove obveze po [ugovoru o zasnivanju založnog prava koji 
služi kao osiguranje Obveznica.]   

  - [Ako je Izdavatelj SG Izdavatelj ili SG Option Europe: Jamac ne ispuni svoje obveze 
iz Jamstva ili u slučaju kada Jamstvo Jamce postane nevaljano;] [ili] 

  - u slučaju postupka insolventnosti ili stečajnog postupka protiv Izdavatelja[,][;] 
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  - [Ako su Obveznice Osigurane obveznice:  [ako je dostavljena obavijesti o povredu 
kolaterala kojima se osiguravaju Obveznice ili] 

  - u slučaju nastupa bilo kojeg od gore opisanog događaja u odnosu na bilo koje izdanje 
Obveznica koje su osigurane istim kolateralima u odnosu na Obveznice koje su 
osigurane,] imatelj bilo koje Obveznice može odmah otkazati Obveznice za [iznos 
ranijeg otkupa obveznica] i proglasiti dospjelom dostavu imovine Imatelja Obveznice 
(pod uvjetom plaćanja određenih iznosa.] 

  [Imatelj Obveznice može otkupiti obveznice prema vlastitom nahođenju.] 

  Pristanak Imatelja Obveznice će morati biti pribavljen za izmjenu uvjeta Obveznica 
[Ako su Obveznice vrijednosni papiri francuskog prava i označene su kao Ugovorna 
Masse ili Puna Masse: pri donošenju zajedničkih odluka, Imatelji Obveznica će biti 
podijeljeni u skupine te će ih predstavljati predstavnik.] [Ako su obveznice vrijednosni 
papiri francuskog prava i označene su kao No Masse: tijekom glavne skupštine] [Ako 
su Obveznice vrijednosni papiri engleskog prava: temeljem odredaba ugovora o 
agenturi, koji je dostupan Imateljima Obveznica po zahtjevu upućenom Izdavatelju.] 

  Odricanje i Prijeboj 

  Imatelji Obveznica se odriču prava prijeboja, kompenzacije ili zadržanja u odnosu na 
Obveznice u mjeri dopuštenoj zakonom.  

  Mjerodavno Pravo 

  Na Obveznice kao i na bilo koje izvanugovorne odgovornosti koja proizlazi iz ili je 
povezana s Obveznicama bit će mjerodavno, te će se tumačiti po [engleskim pravom] 
[francuskim pravom]. 

  [- Ako su Obveznice vrijednosni papiri na  koje se primjenjuje englesko pravo: Izdavatelj 
prihvaća nadležnost engleskog suda u vezi bilo kojeg spora protiv izdavatelja ali 
prihvaća da Imatelji Obveznica mogu pokrenuti spor i pred drugim nadležnim sudom.] 

  [- Ako su Obveznice vrijednosni papiri na koje se primjenjuje francusko pravo: Isključivo 
je nadležan sud u Parizu (tribunaux de Paris) u pogledu bilo kojeg spora protiv 
Izdavatelja .] 

  Rangiranje: 

Obveznice su izravne, bezuvjetne, [neosigurane] [osigurane, ograničen regres] i 
podređene obveze Izdavatelja [Ako je Izdavatelj Société Générale: rrangiranje kao 
prioritetne u skladu sa značenjem predviđenom člankom L. 613-30-3 I 3° francuskog 
zakona ( Code monétaire et financier)] i bit će najmanje pari passu ranga sa svim 
ostalim nepodmirenim izravnim, bezuvjetnim, [neosiguranim] [osiguranim, ograničenog 
regresa], podređenim [Ako je izdavatelj Société Générale: i prioritetnim senior] 
sadašnjim i budućim obvezama Izdavatelja. 

  Ograničenja prava vezanih za vrijednosnih papira: 

[- Izdavatelj može otkupiti Obveznice ranije po [tržišnoj vrijednosti] [određenoj 
denominaciji] tih Obveznica iz [[poreznih] [ili] [regulatornih] razloga] [ili u slučaju 
nastupa više sile] [ili] [u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti koji utječu na 
instrument)] [ili] [u slučaju nastupa dodatnih poremećaja)].]  

  [- Izdavatelj može otkupiti Obveznice ranije po [tržišnoj vrijednosti] [određenoj 
denominaciji] tih Obveznica u slučaju nastupa okolnosti prekida sredstava osiguranja.] 

  [- Izdavatelj može otkupiti Obveznice ranije po tržišnoj vrijednosti tih Obveznica ukoliko 
je omjer između nepodmirenih izdanih Obveznica i inicijalno izdanih Obveznica manji 
od [Umetnuti postotak].] 
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  - Izdavatelj može izmijeniti financijske uvjete u slučaju nastupa događaja prilagodbe 
koji utječe na temeljni instrument/temeljne instrumente i u slučaju nastupa izvanrednih 
događaja koji utječu na temeljni instrument/temeljne instrumente [ili u slučaju dodatnog 
događaja poremećaja/dodatnih događaja poremećaja], Izdavatelj može [zamijeniti 
temeljni instrument/temeljne instrumente novim temeljnim instrumentom/temeljnim 
instrumentima] [ili] [odbiti od bilo kojeg dospjelog iznosa povećani troška zaštite od 
rizika (hedging)], a u svakom slučaju bez pristanka Imatelja Obveznica.  

 

  [-  Izdavatelj može monetizirati sve ili dio iznosa dospjelih do dana dospijeća Obveznica 
iz [[poreznih] [ili] [regulatornih] razloga] [ili] [u slučaju nastupa izvanrednih događaja koji 
utječu na temeljni instrument]. [ili] [u slučaju nastupa dodatnog poremećaja/dodatnih 
poremećaja)] [i ponuditi Imateljima Obveznica raniji otkup njihovih Obveznica po 
tržišnoj vrijednosti tih Obveznica.]]. 

  - pravo na naplatu glavnice i kamate će se propisati u roku od [deset] [umetnuti drugo] 
godina (u odnosu na glavnicu) i [pet] [umetnuti drugo] godina (u odnosu na kamatu)od 
dana na koji su ti iznosi dospjeli po prvi puta te su ostali neplaćeni.   

  [- U odnosu na Osigurane Obveznice: U slučaju zakašnjenja plaćanja po Osiguranim 
obveznicama izdanim od SG Izdavatelja ili Jamca,  pravo regresa Imatelja Obveznica 
protiv [u slučaju Obveznica po engleskom pravu: agenta osiguranja (security trustee)] 
[u slučaju Obveznica po francuskom pravu: agenta osiguranja] iz [ugovora o zasnivanju 
založnog prava] [instrumenta osiguranja (security deed) ] će biti ograničeno na predmet 
osiguranja primjenjivu na Serije Obveznica, koje zajedno čine ukupnost predmeta 
osiguranja [, koja predstavlja ukupnost predmeta osiguranja za višestruke serije i može 
se dijeliti za nekoliko serija osiguranih obveznica]. Neovisno o navedenom, Imatelji 
Obveznica će imati pravo zahtijevati naplatu neplaćenih iznosa od Osiguranih 
Obveznica od Jamca.]. 

  [- U slučaju Obveznica izdanih od SG Izdavatelja i SG Option Europe: u slučaju 
zakašnjenja plaćanja od strane Izdavatelja, Imatelji  Obveznica imaju pravo pokrenuti 
bilo koji postupak, sudski ili neki drugi ili na drugi način zahtijevati ispunjenje od 
Izdavatelja. Neovisno o navedenom, Imatelji Obveznica će imati pravo zahtijevati 
naplatu neplaćenih iznosa od Jamca.]. 

  Oporezivanje  

Sva plaćanja u odnosu na Obveznice, Potvrde i Kupone ili po osnovi Jamstva će biti 
učinjena slobodnima i čistima od, te bez zadržavanja i odbijanja za ili na račun, bilo 
kakvih sadašnjih ili budućih poreza, davanja, pristojbi/carina, procjena ili vladinih 
tereta/naknada/pristojbi bilo koje prirode uvedenih, nametnutih, ubiranih ili 
odmjerenih/razrezanih od strane ili u ime bilo koje Porezne Jurisdikcije, osim ako je 
takvo zadržanje ili odbijanje propisano zakonom.].  
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  [u slučaju da bilo koji iznos treba biti odbijen ili zadržan za, ili u ime, bilo koje Porezne 
Jurisdikcije, odnosni Izdavatelj ili, kako bude slučaj, Jamac će (osim u određenim 
okolnostima), platiti, do najveće mjere dopuštene zakonom, takav dodatni iznos kako 
bi moglo biti potrebno da svaki Imatelj Obveznice, Imatelj Potvrde ili Imatelj Kupona, 
po odbitku ili zadržanju takvih poreza, davanja, razreza ili vladinih pristojbi, dobije puni 
iznos tada dospio i plativ.] 

Neovisno o gore navedenom, Izdavatelj ni Jamac (ako je primjenjivo) neće biti obvezan 
platiti bilo koje dodane iznose u odnosu na Obveznice, Potvrde ili Kupone za, ili ime, 
bilo kojeg zadržanja ili odbitka (i) propisanih sukladno ugovoru opisanom u Odjeljku 
1471(b) USA Revizorski Zakonik iz 1986  (U.S. Internal Revenue Code of 1986) 
(Zakonik) ili na drugi način predviđen sukladno Odjeljku od 1471 do 1474 Zakonika, 
bilo kojim uredbama ili ugovorima donesenim temeljem tih propisa, ili bilo kojeg 
službenog tumačenja ili bilo kojeg zakona kojim se provodi međudržavni pristup ili (ii) 
predviđen Odjeljkom 871(m) Zakonika. 

Pri čemu 

Porezna Jurisdikcija [u slučaju plaćanja od strane SG Izdavatelja: Luksemburg ili bilo 
koja politički odsjek ili bilo koje nadležno tijelo koje ima porezne ovlasti  .] [U slučaju 
plaćanja od strane Société Générale ili SG Option Europe: Francuska ili bilo koji 
politički odsjek ili bilo koje nadležno tijelo koje ima porezne ovlasti.] 

 

[Izbrisati Element C.9 ako su Obveznice izvedenice na koje se primjenjuje Prilog XII Uredbe] 

[C.9 Postupci vezani za 
ostvarivanje prava: 
kamate, prinos i 
otkup, predstavnik 
Imatelja  

[Vidi gornji Element C.8.] 

Datum izdanja Obveznica je [umetnuti datum izdanja] (Datum Izdanja) i svaka 
Obveznica ima [specificirati denominaciju] [unijeti iznos] [(Određena Denominacija)] 
[(Iznos izračuna)]. 

Kamate: 

Datum početka kamate je: [Datum Izdanja] [umetnuti datum] (Datum početka kamata) 

[U slučaju obveznica sa nula-kuponom: Nije primjenjivo. Obveznice ne nose kamate.] 
   

 [U slučaju Obveznica s fiksnom kamatnom stopom:  

 Stopa (Stope) kamata: [Umetnuti stopu kamata]  

 Određeno razdoblje/razdoblja / 
Datum(i) plaćanja kamata: 

[Umetnuti Datum/datume plaćanja 
kamata)] 

 

 Fiksni kuponski iznos: Osim ukoliko nisu prethodno 
otkupljene, na [svaki] Dan plaćanja 
kamata, Izdavatelj će platiti Imateljima 
Obveznica, za svaku Obveznicu, 
iznos određen od strane Agenta  
Obračuna: [unijeti fiksni kuponski 
iznos] 

 

  [U slučaju Obveznica povezanih s 
kreditom ili Obveznica povezanih s 
obveznicom, kada je primjenjivo: 
Plaćanje kamata je uvjetovano 
nastupom događaja ili ne nastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] događaja. 

 
  

 



  
 

14 
 

   [Kvocijent za obračun kamata: [umetnuti relevantni kvocijent za 
obračun kamata]]] 

 

   
 [U slučaju Obveznica s Promjenjivom Stopom:  

   Promjenjivi kuponski iznos: Osim ako nisu prethodno 
otkupljene, na [svaki] dan plaćanja 
kamata, izdavatelj će platiti Imatelju 
Obveznica, za svaku obveznicu, 
iznos određen od Agenta za izračun 
na način: [unijeti promjenjivi 
kuponski iznos] 

 

  [U slučaju Obveznica povezanih s 
Kreditom ili Obveznica povezanih s 
Obveznicom, kada je to primjenjivo: 
Plaćanje kamata je vezano uz 
nastupanje ili nenastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] događaja. 

 

  

   [Kvocijent za obračun kamata: [umetnuti relevantni kvocijent za 
obračun kamata] 

 

 Određeno razdoblje/razdoblja/Datum(i) 
plaćanja kamata: 

[umetnuti Datum/datume plaćanja 
kamata] 

 

 Referentna stopa: [umetnuti relevantnu referentnu 
stopu] 

 

    

 [U slučaju Strukturiranih Obveznica:  

 Iznos strukturiranih kamata: Osim ako nisu prethodno 
otkupljene, na [svaki] Dan Plaćanja 
Kamata izdavatelj će platiti Imatelju 
Obveznica, za svaku obveznicu, 
iznos određen od Agenta za izračun 
na način: [unijeti primjenjivu formulu 
odgovarajuću referenci proizvoda 
određenog u primjenjivim Konačnim 
uvjetima] 

 

    [U slučaju Obveznica povezanih s 
Kreditom ili Obveznica povezanih s 
Obveznicom, kad je to primjenjivo: 
Plaćanje kamata je vezano uz 
nastupanje ili nenastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] slučaja.] 

 

 

  

 [Razlomak: [umetnuti relevantni razlomak za 
izračun broja dana] 

 

 Određeno razdoblje/razdoblja plaćanja 
kamata: 

[umetnuti Datum/Datume plaćanja 
kamata] 

 

 Definicije koje se odnose na datume:: [umetnuti relevantni datum/ 
relevantne datume koje se odnose 
na iznos strukturiranih kamata] 
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 Definicije koje se odnose na proizvod: [umetnuti relevantne/relevantnu 
definiciju/definicije koje se odnose 
na proizvod] 

 

[Temeljna imovina: 

[[Vrsta temeljne imovine: [dionica] [indeks] [SGI indeks] [potvrda o deponiranju] [fond 
čijim se udjelima trguje na burzi (ETF)] [referentna stopa] [devizni tečaj] [roba] [robni 
indeks] [fond] [indeks inflacije] [proizvod kojim se trguje na burzi (ETP)] [nevlasnički 
vrijednosni papiri koji su [potvrde] [OTC izvedeni proizvodi] [[opcija] [budućnosnica] 
ugovor[i]]] [povlaštena dionica] varanti] [budućnosnica] [portfelj] [cds spread (premija za 
zamjenu kreditnog rizika)] 

Informacije o odnosnoj imovini su dostupne na sljedećoj/sljedećim internetskim 
stranicama/screen page(s): [umetnuti naziv odnosne imovine i odgovarajuću internetsku 
stranicu ili mrežno mjesto] 

  [U slučaju Strukturiranih Obveznica koje su Obveznice povezane uz Kredi: Obveznice 
su indeksirane prema nastupanju ili nenastupanju jednog ili više kreditnih slučaja za 
jednog ili više referentnog subjekta [koji pripadaju indeksu: [umetnuti ime referentnog 
subjekta.]] 

[U slučaju Strukturiranih Obveznica koje su Obveznice povezane uz Obveznice: 
obveznice su indeksirane prema nastupanju ili nenastupanju jednog ili više obvezničkih 
slučaja: [umetnuti ime obveznice]] 

Otkup: 

 Konačni iznos otkupa:   Osim ako nisu prethodno 
otkupljene, Izdavatelj će otkupiti 
obveznice na Datum Dospijeća u 
skladu sa sljedećim odredbama za 
svaku Obveznicu: 

 

  Određena Denominacija x [100%] 
[specificirati drugi postotak iznad 
100%] 

 

 [Umetnuti sljedeće odredbe kad se Iznos 
Kamate i/ili Iznos Otkupa zamjenjuju 
prema izboru Izdavatelja: 

Iznos Kamate i/ili Iznos Otkupa koji se 
zamjenjuju prema izboru Izdavatelja:  

[Zamjenski Iznos Kupona:[l]] 

[Dodatni Zamjenski Iznos Kupona: 
[l]] 

Tržišna Vrijednost Zamjene: [l] 

[Zamjenski Konačni Iznos Otkupa: 
[l]] 

Opcijalni Datum/i Modifikacije: [l] 

 

   Datum dospijeća: [u slučaju Obveznica bez 
određenog vremena trajanja:  

 

  

  Obveznice nisu određeno 
vremenski ograničene i nemaju 
određen datum dospijeća.] 

 

  [Datum dospijeća Obveznice će 
biti: [umetnuti Datum dospijeća]].  
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[Ako su Obveznice Djelomično plaćene Obveznice, umetnuti sljedeće:  

 Odredbe za Djelomično plaćene 
Obveznice: 

   

 (i) Iznos(i) Djelomičnog 
plaćanja: 

[umetnuti iznos(e) djelomičnog 
plaćanja] 

 

 (ii) Datum(i) Djelomičnog 
plaćanja: 

[umetnuti datum(e) djelomičnog 
plaćanja] 

 

[Ako su obveznice Obročne Obveznice umetnuti:  

 Odredbe o Obročnim Obveznicama:   

 (i) Iznos(i) Obroka: [umetnuti iznos(e) obroka]  

 (ii) Datum(i) Obroka: [umetnuti datum(e) obroka]  

[Ako je riječ o Obveznicama s dvojnom valutom umetnuti:  

 Pojedinosti o Obveznicama s dvojnom 
valutom: 

  

 (i) Valuta Namirenja [l]  

 (ii) Devizni tečaj dvojne valute: [specificirati devizni tečaj]   
   (iii) Metoda izračuna fiksiranja 

Deviznog tečaja dvojne 
valute: 

[[unaprijed određena] [određuje ju 
Agenta za izračun] [određena 
referentna kamatna stopa] 

 

 [Ako je unaprijed određeno:   

 - Unaprijed određeno Fiksiranje [specificirati fiksiranje]  

 [Ako Određena referentna kamatna stopa ili ju određuje Agenta za izračun:  
   - Procjena Datuma dvojne valute [●]  

 - Procjena Vremena dvojne valute [●]  

 [Ako je određena referentna kamatna stopa:  

 - Relevantna Screen page [●]  

[Samo u odnosu na Obveznice sa fiksnom stopom: Prinos [l] (umetnuti prinos] 

Predstavnik Imatelja Obveznica: 

[Ako se na Obveznice primjenjuje francuskog prava i označena je kao Masse bilo   kao 
Ugovorni Masse ili Puni Masse: 

[specificirati ime i adresu Predstavnika Imatelja Obveznica]] 

  

[Ako se na Obveznice primjenjuje  francusko pravo i Masse je određen kao NO Masse: 
nema Masse i nema Predstavnika Imatelja Obveznica] 

[Ako se na Obveznice primjenjuje englesko prava: Nije Primjenjivo. Na Obveznice se 
primjenjuje englesko pravo. Nema Predstavnika Imatelja Obveznica.] 

[Izbrisati Element C.10 ako su Obveznice izvedeni instrumenti na koje se primjenjuje  Prilog XII Uredbi ili ako su 
Obveznice dužnički vrijednosni papiri na koje se primjenjuje Prilog XIII Uredbi] 
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[C.10 Plaćanje kamata 
povezano s 
izvedenim 
instrumentom/ 
instrumentima: 
jasno i 
sveobuhvatno 
objašnjenje kako bi 
se pomoglo 
ulagateljima da 
shvate na koji način 
vrijednost temeljnog 
instrumenta utječe 
na vrijednost 
njihovog ulaganja, 
posebno u 
okolnostima u 
kojima su rizici 
najočitiji. 

Vidi gornji Element C.9. 

[Nije primjenjivo. Plaćanje kamata nije povezano s izvedenom komponentom.] 

[Vrijednost Obveznica i isplata kuponskog iznosa na relevantan datum plaćanja kamate 
Imatelju Obveznica će ovisiti o učinku temeljne imovine/temeljnih imovina, na 
relevantan/relevantne datume procjene] 

[U slučaju Obveznica povezanih s Kredit: Iznos plativ na ime kamata bit će određen u 
odnosu na nastupanje ili nenastupanje jednog ili više kreditnih događaja.] 

[U slučaju Obveznica povezanih s Obveznicom: Iznos plativ na ime kamata bit će 
određen u odnosu na nastupanje ili nenastupanje jednog ili više obvezničkih slučaja.] 

[U odnosu na Obitelj Proizvoda „Certifikat“, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda od 3.1.1. do 3.1.4., dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice].] 

[U odnosu na Obitelj Proizvoda „Barrier“, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda od 3.3.1. do 3.3.9., 3.3.28. ili 3.3.32., dodati:  

Vrijednost obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na temelju 
uvjeta koji je zadovoljen (ili nije zadovoljen) ako je učinak temeljnog instrumenta ili 
jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice [viši] [niži] od ili [jednak] 
prethodno definiranoj barijeri/granici učinka. Učinak [temeljnog instrumenta] [jednog ili 
nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] se [uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] 
[uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] [i/ili] [određuje gornja 
granica].] 

[U odnosu na Obitelj Proizvoda "Accumulator and Cliquet", ako primjenjivi Konačni uvjeti 
određuju da je Referenca Proizvoda od 3.5.1 do 3.5.4, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom[temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [ili jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]. Iznos(i) koji  treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na temelju 
akumulacije ([aditivne] [ili] [multiplikativne]) učinaka [temeljnog instrumenta] [košarice 
temeljnih instrumenata] [ili jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] 
tijekom nekoliko uzastopnih perioda (učinci se obično resetiraju na početku svakog 
perioda). [Učinak [temeljnog instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [ili jednog ili 
nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] se [uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] 
[uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] [i/ili] određuje gornja 
granica.]] 

[U odnosu na Obitelj Proizvoda “Multi-underlying,” ako primjenjivi Konačni uvjeti 
određuju da je Referenca Proizvoda referenca od 3.6.1 do 3.6.5, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom nekoliko temeljnih 
instrumenata koji čine košaricu. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na 
temelju pojedinačnog učinka svakog temeljnog instrumenta, a taj pojedinačni učinak se 
[uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] [uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [dređuje gornja 
granica].] 

Sastav košarice može biti izmijenjen tijekom vremena ovisno o pojedinačnom učinku 
temeljnih instrumenata.  
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[U odnosu na Obitelj proizvoda “Rate” ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.9.1. do 3.9.3., dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s [referentnom stopom/referentnim 
stopama][indeksom inflacije][indeksima inflacije].] 

[U odnosu na Obitelj Proizvoda “Combined Vanilla” ako primjenjivi Konačni uvjeti 
određuju da je Referenca Proizvoda referenca od 3.11.1 do 3.11.4 dodati: 

  Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnog instrumenta] [ili jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se kao [s 
donjom granicom] [,] [s gornjom granicom], [odvagnuta] usporedna kombinacija 
[aditivna] [ili] [multiplikativna] od [obične opcije kupnje], [prodaje, znamenki], [fiksnih 
iznosa] te kombinacija [aditivna ili multiplikativna] od [opcija kupnje] [,znamenki] i [fiksnih 
iznosa].]] 

[Izbrisati cijeli Element C.11 ako su Obveznice dužnički vrijednosni papiri na koje se primjenjuje Prilog XIII 
Uredbi] 

[C.11 Jesu li vrijednosni 
papiri ili će biti 
predmet zahtijeva za 
uvrštenja u 
trgovanje, s ciljem 
distribucije na 
uređenom tržištu ili 
drugim 
odgovarajućim 
tržištima uz 
navođenje 
predmetnog tržišta 

[Nije Primjenjivo. Nikakav zahtjev za uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu neće biti 
postavljen.]  

[Zahtjev će biti postavljen za uvrštenje Obveznica u trgovanje na sljedećim uređenim 
tržištima: [na uređeno tržište Luksemburške burze] [navesti drugo tržište]]. 

[Izbrisati Elemente od C.15 do C.20 ako su Obveznice dužnički vrijednosni papiri na koje se primjenjuje Prilog V 
Uredbi ili ako su Obveznice dužnički vrijednosni papiri na koje se primjenjuje Prilog XIII Uredbi] 

[C.15 Kako na vrijednost 
ulaganja utječe 
vrijednost 
temeljnog/temeljnih 
instrumenta/instrum
enata 

[Nije primjenjivo. Na vrijednost investicije ne utječe vrijednost temeljnog instrumenta.] 

[U slučaju Strukturiranih Obveznica koje su Obveznice povezane s Kreditom ili 
Obveznice povezane s Obveznicama: Na vrijednost Obveznica [ne] utječe vrijednost 
temeljnog instrumenta [nego] [i] nastupanje ili nenastupanje [kreditnog] ili [obvezničkog] 
slučaja] 

Vrijednost Obveznica, [plaćanje kuponskog iznosa na relevantni dan plaćanja kamata 
Imatelju Obveznica] [, plaćanje iznosa automatskog ranijeg otkupa na relevantni dan 
automatskog ranijeg otkupa] i plaćanje iznosa otkupa Imatelju Obveznica na dan 
dospijeća će ovisiti o učinku temeljne imovine, na referentan/referentne dan€ procjene.] 

[U slučaju Obitelji proizvoda “Certifikat”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.1.1 do 3.1.4, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice].] 

[U slučaju Obitelji proizvoda “Vanilla”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.2.1 do 3.2.6, dodati: 
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  Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se [Ako je 
Referenca Proizvoda 3.2.1 ili 3.2.2 ili 3.2.5 ili 3.2.6: na temelju učinka  [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [ili jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]] [Ako je Referenca Proizvoda 3.2.3 ili 3.2.4: na temelju 
prethodno definiranog fiksnog iznosa]. [Učinak [temeljni instrument] [košarica temeljnih 
instrumenata] [ili jedan ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] se 
[uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] [uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] 
[i/ili] određuje gornja granica].] 

  [U slučaju Obitelji proizvoda “Barrier”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.3.1 do 3.3.32, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na temelju 
uvjeta koji je zadovoljen (ili nije zadovoljen) ako je učinak temeljnog instrumenta] 
[košarice financijskih instruemanta] [ jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar 
košarice] je [viši] [niži] od [ili jednak] prethodno definiranoj barijeri/granici učinka. Učinak 
[temeljnog instrumenta] [ili jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] se 
[uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] [uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] 
[i/ili] određuje gornja granica.] 

  [U slučaju Obitelji proizvoda “Accumulator and Cliquet”, ako primjenjivi Konačni uvjeti 
određuju da je Referenca Proizvoda referenca od 3.5.1 do 3.5.4, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [ili jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na temelju 
akumulacije ([aditivne] [ili] [multiplikativne]) učinaka [temeljnog instrumenta] [košarice 
temeljnih instrumenata] [ili jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] 
tijekom nekoliko uzastopnih perioda (učinci se obično resetiraju na početku svakog 
perioda). [Učinak [temeljnog instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [ili jednog ili 
nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice] se [uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] 
[uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] [i/ili] određuje gornja 
granica.]] 

[[U slučaju Obitelji proizvoda „Multi-underlying”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju 
da je Referenca Proizvoda referenca od 3.6.1 do 3.6.5, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom nekoliko temeljnih 
instrumenata koji čine košaricu. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na 
temelju pojedinačnog učinka svakog temeljnog instrumenta, a taj pojedinačni učinak se 
[uspoređuje] [i/ili] [važe] [i/ili] [uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] 
[i/ili] određuje gornja granica.] 

Sastav košarice može biti izmijenjen tijekom vremena ovisno o pojedinačnom učinku 
temeljnih instrumenata.]  

[U slučaju Obitelji proizvoda „Volatility”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.7.1 do 3.7.11, dodati: 
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Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom povijesne 
varijance ili povijesne volatilnosti [temeljnog instrumenta] [košarice temeljnih 
instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar košarice]. Varijanca i 
volatilnost su mjere disperzije povrata temeljnog instrumenta/temeljnih instrumenata. 
Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se na temelju (a) učinka ili razine [temeljnog 
instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih 
instrumenata unutar košarice], i/ili (b) povijesne varijance ili povijesne volatilnosti 
[temeljnog instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata], i/ili (c) dodatnih parametara 
(ako je relevantno). Učinak ili razina ili povijesne varijance ili povijesne volatilnosti 
[temeljnog instrumenta] [košarice temeljnih instrumenata] se [uspoređuje] [i/ili] [važe] 
[i/ili] [uprosječuje] [i/ili] [zaključava] [i/ili] [određuje donja granica] [i/ili] određuje gornja 
granica.]] 

  [[U slučaju Obitelji proizvoda “Rate”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju da je 
Referenca Proizvoda referenca od 3.9.1 do 3.9.3, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s [referentnom stopom/referentnim 
stopama][indeksom inflacije] [indeksima inflacije].] 

[U slučaju Obitelji Proizvoda „Credit or Bond Linked", ako primjenjivi Konačni uvjeti 
određuju da je Referenca Proizvoda 3.10.3, dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim ili negativnim učinkom temeljnog 
instrumenta. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) je/će biti određeni na temelju jednog od 
više uvjeta, od kojih će jedan biti ispunjen ako je nivo temeljnog instrumenta [viši] [niži] 
od [ili jednak] određene gornje granice.] 

[U slučaju Obitelji proizvoda „Combined Vanilla”, ako primjenjivi Konačni uvjeti određuju 
da je Referenca Proizvoda referenca od 3.11.1 do 3.11.4., dodati: 

Vrijednost Obveznica je povezana s pozitivnim učinkom [temeljnog instrumenta] 
[košarice temeljnih instrumenata] [jednog ili nekoliko temeljnih instrumenata unutar 
košarice]. Iznos(i) koji treba(ju) biti plaćen(i) određuju se kao [s donjom granicom] [,] [s 
gornjom granicom], [odvagnuta] usporedna kombinacija, [aditivna] [ili] [multiplikativna] 
od [obične opcije kupnje] [prodaje] [znamenki] [fiksnih iznosa], te kombinacija, [aditivna] 
[ili] [multiplikativna] od [kupnje] [znamenki] i [fiksnih iznosa].] 

C.16 Datum dospijeća i 
konačni referentni 
datum 

[U slučaju Obveznica povezanih s kreditom: 

Datum dospijeća Obveznica će biti [umetnuti Zakazani datum dospijeća] (koji je ovisan 
o nastupanju jednog ili više kreditnih događaja ili nepodmirenog/nepodmirenih 
kreditnog/kreditnih događaja), a konačni referentni datum je datum nastupanja 
posljednjeg kreditnog događaja (koji je ovisan o nastupanju jednog ili više kreditnih 
događaja ili nepodmirenog/nepodmirenih kreditnog/kreditnih događaja).] 

  [U slučaju Obveznica povezanih s obveznicama: 

  Datum dospijeća Obveznica će biti [umetnuti Zakazani datum dospijeća] (koji je ovisan 
o nastupanju jednog ili više obvezničkih događaja ili nepodmirenog/nepodmirenih 
obvezničkog/obvezničkih događaja), a konačni referentni datum je datum nastupanja 
posljednjeg obvezničkog događaja (koji je ovisan o nastupanju jednog ili više 
obvezničkih događaja ili nepodmirenog/nepodmirenih obvezničkog/obvezničkih 
događaja).] 

  [U slučaju Obveznica koje nisu određeno vremenski ograničene:  

  Nije primjenjivo. Obveznice su Obveznice koje nisu vremenski ograničene. Nijedan 
konačni referentni datum nije primjenjiv na Obveznice] 

  [Datum dospijeća Obveznica će biti [umetnuti Datum dospijeća]. Nijedan konačni 
referentni datum nije primjenjiv na Obveznice.] 
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  [Datum dospijeća Obveznica će biti [umetnuti Datum dospijeća], a konačni referentni 
datum će biti datum zadnje procjene.] 

  Datum dospijeća može biti izmijenjen sukladno odredbama gornjeg Elementa C.8 i 
nižeg Elementa C.18. 

C.17 Postupak namire 
izvedenica 

[Isporuka novca] [i/ili] [fizička isporuka] [U slučaju Strukturiranih Obveznica koje su 
Obveznice povezane s kreditom: [Isporuka gotovine] [ili] [fizička isporuka cijele ili dijela 
imovine koja se može isporučiti je nemoguća ili protuzakonita]] 

C.18 Kako se odvija 
povrat po 
izvedenicama 

[Nije primjenjivo. Obveznice nemaju nikakav temelj i otkup po dospijeću ili ranije je 
jednak fiksnom iznosu nižem od 100% po Određenoj Denominaciji.] 

[Datum izdanja Obveznica je [umetnuti datum izdanja] (Datum izdanja) i svaka 
Obveznica će imati [određenu denominaciju] [izračunati iznos] od [umetnuti iznos] 
(Određena Denominacija)] [Iznos izračuna] 

  [U slučaju fiksne kamate: 
  Stopa/e kamata: [umetnuti relevantnu kamatnu stopu] 

Određeno/Određena 
razdoblje/razdoblja Datum(i) plaćanja 
kamata: 

[umetnuti relevantni/relevantne datum(e) 
plaćanja kamata] 

Fiksni Kuponski Iznos: Osim ako nije prethodno otkupljena, na 
[svaki] Dan Plaćanja Kamata, Izdavatelj će 
platiti Imatelju Obveznica, za svaku 
Obveznicu, iznos određen Agentom za 
izračun kako slijedi: [umetnuti fiksni 
kuponski iznos]] 

[u slučaju Obveznica povezanih s kreditom 
ili Obveznica povezanih s obveznicama, 
kad je to relevantno: plaćanje kamata je 
vezano uz nastupanje ili nenastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] slučaja.]  

[Razlomak: [umetnuti relevantni razlomak za izračun 
broja dana] 

  [U slučaju promjenjive kamate: 
  Promjenjivi kuponski iznos: Osim ako nije prethodno otkupljena, na 

[svaki] Dan Plaćanja Kamata, Izdavatelj će 
platiti Imatelju Obveznica, za svaku 
Obveznicu, iznos određen od strane 
Agenta za izračun kako slijedi: [umetnuti 
relevantnu formulu] 

   [u slučaju Obveznica povezanih s kreditom 
ili Obveznica povezanih s obveznicama, 
kad je to relevantno: Plaćanje kamata je 
vezano uz nastupanje ili nenastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] slučaja.] 

[Razlomak: [umetnuti relevantni razlomak za izračun 
broja dana] 

Određeno/Određena 
razdoblje/razdoblja Datum(i) plaćanja 
kamata: 

[umetnuti relevantni datum/datume 
plaćanja kamata] 
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Referentna Stopa: [Umetnuti relevantnu referentnu stopu] 

  [U slučaju strukturiranih kamata: 

  Iznos Strukturiranih Kamata: [umetnuti primjenjivu formulu koja 
odgovara referenci proizvoda 
specificiranoj u primjenjivim Konačnim 
uvjetima koji se odnose na Obveznice] 

[u slučaju Obveznica povezanih s kreditom 
ili Obveznica povezanih s obveznicama, 
kad je to relevantno: Plaćanje kamata je 
vezano uz nastupanje ili nenastupanje 
[kreditnog] [obvezničkog] slučaja.] 

  [Razlomak: [umetnuti relevantni razlomak za izračun 
broja dana] 

Određeno/Određena 
razdoblje/Razdoblja Datum(i) plaćanja 
kamata: 

[umetnuti relevantni datum plaćanja 
kamata / relevantne datume plaćanja 
kamata] 

  [U slučaju Automatskog prijevremenog otkupa: 

  Iznos automatskog prijevremenog 
otkupa[(i)]: 

[Umetnuti primjenjivu formulu koja 
odgovara referenci proizvoda utvrđenog u 
primjenjivim Konačnim u odnosu na 
Obveznice] 

[Ako su Strukturirane obveznice zapravo 
Obveznice povezane s varantom: Iznos 
Izračuna x (Primjenjiva vrijednost varanta 
[(i)] / Početna vrijednost varanta) 

Primjenjiva vrijednost varanta [(i)] 
znači vrijednost varanta na Datum 
automatskog prijevremenog otkupa [(i)], 
kako će ga utvrditi Agent za izračun. 

Početna vrijednost varanta znači 
vrijednost varanta na datum 
vrednovanja(0).] 

  Datum(i) automatskog/automatskih 
prijevremenog/prijevremenih 
otkupa[(i)]: 

[Unesite odgovarajući datum (datume)] 

Okolnost automatskog prijevremenog 
otkupa: 

[Unesite odgovarajuću okolnost]  
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Konačni iznos otkupa: [Par vrijednost] [Određena Denominacija 
pomnožena sa [Umetnuti postotak]] 
[Umetnuti primjenjivu formulu koja 
odgovara referenci proizvoda utvrđenog u 
primjenjivim Konačnim uvjetima u odnosu 
na Obveznice] [Ako su Strukturirane 
Obveznice zapravo Obveznice povezane 
s povlaštenim dionicama: Iznos Izračuna x 
( Konačna vrijednost povlaštenih dionica / 
Početna vrijednost preferencijalnih 
dionica) 

Konačna vrijednost povlaštenih 
dionica znači vrijednost povlaštenih 
dionica na datum vrednovanja (1). 

Početna vrijednost povlaštenih dionica 
znači vrijednost povlaštenih dionica na 
datum vrednovanja (0).] 

[Ako su Strukturirane obveznice zapravo 
Obveznice povezane s varantom: Iznos 
Izračuna x (Konačna vrijednost varanta / 
Početna vrijednost varanta) 

Konačna vrijednost varanta znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
(1). 

Početna vrijednost varanta znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
(0).] 

[U slučaju fizičke dostave: 

Obveznice se mogu otkupiti iznosom u gotovini i/ili isporukom odnosne imovine.] 

[Umetnuti bilo koje primjenjive datume  koji odgovaraju Referenci Proizvoda utvrđenoj 
u primjenjivim Konačnim uvjetima: 

[Definicije koje se odnose na 
datum/datume: 

[Ako je primjenjivo, umetnuti datume koji 
se odnose na strukturirane kamate (ako 
postoje), automatski prijevremeni otkup 
(ako postoji) i konačni otkup koji 
odgovaraju referenci proizvoda utvrđenoj 
u primjenjivim Konačnim uvjetima]]] 

[Umetnuti sve primjenjive definicije koje odgovaraju Referenci proizvoda utvrđenoj u 
primjenjivim Konačnim uvjetima: 

[Definicije u odnosu na Proizvod: [Ako je primjenjivo, umetnuti definicije koje 
se odnose na strukturirane kamate (ako 
postoje), automatski prijevremeni otkup 
(ako postoji) i konačni otkup koje se 
odnose na referencu proizvoda utvrđenu u 
primjenjivim Konačnim uvjetima]]] 

[U slučaju otkupa prema opciji Izdavatelja, umetnuti sljedeće: 

Otkup po opciji Izdavatelja: 
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[Iznos opcijskog otkupa: [Tržišna vrijednost] [Određena 
Denominacija pomnožena sa [umetnuti 
postotak]] [Umetnuti formulu koja 
odgovara Iznosu konačnog otkupa kako je 
gore određeno, izračunatog na datum 
vrednovanja, povezanog s odgovarajućim 
Datumom (Datumima) opcijskog otkupa] 
[Ako su Strukturirane obveznice koje su 
povezane s Povlaštenim dionicama: Iznos 
Izračuna x (Opcijska vrijednost povlaštenih 
dionica [(i)] / Početna vrijednost 
povlaštenih dionica) 

Opcijska vrijednost povlaštenih dionica 
[(i)] znači vrijednost povlaštenih dionica na 
datum vrednovanja opcijskog otkupa [(i)]. 

Početna vrijednost povlaštenih dionica 
znači vrijednost povlaštenih dionica na 
datum vrednovanja (0).]  

[Ako su Strukturirane Obveznice povezane 
s varantom: Iznos Izračuna x (Opcijska 
vrijednost varanta [(i)] / Početna vrijednost 
varanta)  

Opcijska vrijednost varanta[(i)] znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
opcijskog prijevremenog otkupa [(i)], kako 
ju je utvrdio Agent za izračun. 

Početna vrijednost varanta znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
(0).] 

 [Tržišna vrijednost znači iznos određen od 
strane agent za izračun, koji će, na datum 
dospijeća otkupa Obveznice predstavljati 
fer tržišnu vrijednost Obveznica i imat će 
učinak (nakon što se uzmu u obzir troškovi 
razrješavanja svakog angažmana zaštite 
od rizika (hedging) koji je sklopljen u 
pogledu Obveznica) očuvanja 
gospodarskog ekvivalenta obveza isplate 
Izdavatelja u pogledu Obveznica za 
Imatelja Obveznica, koje bi, kad ne bi bilo 
takvog ranijeg otkupa, bile dospjele nakon 
relevantnog dana prijevremenog otkupa.]  

  [Datum(i) opcijskog otkupa [(i)]: [Umetnuti odgovarajući datum (datume)]] 

[U slučaju otkupa po opciji Imatelja obveznica, umetnuti sljedeće: 

Otkup po opciji Imatelja Obveznica: 
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[Iznos opcijskog otkupa: [Tržišna vrijednost] [Određena 
Denominacija pomnožena sa [umetnuti 
postotak]] [Umetnuti formulu koja 
odgovara Iznosu konačnog otkupa kako je 
utvrđeno u prethodnom tekstu, izračunatog 
na datum vrednovanja, povezanog s 
odgovarajućim Datumom (Datumima) 
opcijskog otkupa]] [Ako su Strukturirane 
obveznice obveznice koje su povezane s 
Povlaštenim dionicama: Iznos Izračuna x 
(Opcijska vrijednost povlaštenih dionica 
[(i)] / Početna vrijednost povlaštenih 
dionica) 

Opcijska vrijednost povlaštenih dionica 
[(i)] znači vrijednost povlaštenih dionica na 
datum vrednovanja opcijskog otkupa [(i)]. 

Početna vrijednost povlaštenih dionica 
znači vrijednost povlaštenih dionica na 
datum vrednovanja (0).]  

 [Ako su Strukturirane Obveznice 
Obveznice povezane s varantom: Iznos 
Izračuna x (Opcijska vrijednost jamstva [(i)] 
/ Početna vrijednost jamstva)  

Opcijska vrijednost jamstva[(i)] znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
opcijskog prijevremenog otkupa [(i)], kako 
ju je utvrdio Agent za izračun. 

Početna vrijednost varanta znači 
vrijednost varanta na datum vrednovanja 
(0).] 

 [Tržišna vrijednost znači iznos koji utvrdi 
agent za izračun, koji na datum dospijeća 
otkupa Obveznice predstavlja fer tržišnu 
vrijednost Obveznica, i imat će učinak 
(nakon što se uzmu u obzir troškovi 
razrješavanja svakog angažmana zaštite 
od rizika (hedging) koji je sklopljen u 
pogledu Obveznica) očuvanja 
gospodarskog ekvivalenta obveza isplate 
Izdavatelja u pogledu Obveznica za 
Imatelja Obveznica, koje bi, kad ne bi bilo 
takvog ranijeg otkupa, bile dospjele nakon 
relevantnog dana prijevremenog otkupa.] 

  [Datum(i) opcijskog otkupa [(i)]: [Umetnuti odgovarajući datum(datume)]] 

  [Ako je riječ o Djelomično plaćenim Obveznicama, umetnuti sljedeće: 

   Pojedinosti o Djelomično plaćenim 
Obveznicama: 

   

(i) Iznos(i) djelomičnog 
plaćanja: 

[Umetnuti iznos(e) djelomičnog 
plaćanja] 
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   (ii) Datum(i) djelomičnog 
plaćanja: 

[Umetnuti datum(e) djelomičnog 
plaćanja] 

 

  [Ako je riječ o Obročnim Obveznicama, umetnuti sljedeće:  

   Pojedinosti o Obročnim 
Obveznicama: 

  

(i) Iznos(i) obroka: [Umetnuti iznos(e) obroka] 

(ii) Datum(i) obroka: [Umetnuti datum(e) obroka]] 
  [Ako je riječ o Obveznicama u dvojnoj valuti, umetnuti sljedeće:  
   Pojedinosti o Obveznicama u dvojnoj 

valuti: 
  

(i) Valuta namire [●] 

(ii) Tečajna stopa dvojne valute: [Navesti tečajnu stopu]  

(iii) Metoda izračuna za 
utvrđivanje Tečajne stope 
dvojne valute: 

[Prethodno utvrđeno] [Utvrđenje 
Agenta za izračun] [Utvrđenje 
prema objavljenoj službenoj stopi] 

[Ako je prethodno utvrđeno:  

- Prethodno utvrđenje [navesti fiksiranu stopu] 

[U slučaju Utvrđenja prema objavljenoj službenoj stopi ili Utvrđenja Agenta za 
izračun:  

- Datum vrednovanja dvojne valute  [●] 

- Vrijeme vrednovanja dvojne valute  [●] 

[U slučaju utvrđenja prema objavljenoj službenoj stopi: 

- Relevantna stranica s objavljenom 
službenom stopom  

[●]] 

   

[umetnuti sljedeće pojedinosti ako se primjenjuje zamjena Iznosa kamata i/ili Iznosa 
otkupa po opciji Izdavatelja: 

  Zamjena Iznosa kamata i/ili Iznosa 
otkupa po opciji Izdavatelja:  

 

[Zamjenski kuponski iznos: [●]] 

[Dodatni zamjenski kuponski iznos: [●]] 

Tržišna vrijednost za Zamjenu: [●] 

[Zamjenski iznos konačnog otkupa: [●]] 

Datum(i) opcijske promjene: [●]] 

  [U slučaju primjene talijanskih Potvrda i Dodatnih iznosa: 

  Dodatni iznos(i): [umetnuti dodatni iznos (dodatne iznose)] 
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Datum(i) plaćanja Dodatnog iznosa 
(Dodatnih iznosa): 

[umetnuti datum(e) plaćanja dodatnog 
iznosa (dodatnih iznosa)]]] 

C.19 Konačna referentna 
cijena temeljne 
imovine 

[U slučaju Strukturiranih obveznica koje su Obveznice povezane s kreditom: [nije 
primjenjivo]. Obveznice su indeksirane ovisno o nastupanju ili nenastupanju jedne ili 
više okolnosti kreditnog događaja.] 

  [U slučaju Strukturiranih obveznica koje su povezane s obveznicama: Nije primjenjivo. 
Obveznice su indeksirane ovisno o nastupanju ili nenastupanju jedne ili više okolnosti 
obvezničkog događaja.] 

  [Nije primjenjivo. Obveznice nemaju nikakvu temeljnu imovinu te je otkup po dospijeću 
ili prijevremeni otkup jednak fiksnom iznosu manjem od 100 posto Određene 
denominacije.] 

  [Vidi prethodni Element C.18.] 

  [Konačna referentna cijena: vrijednost odnosnog instrumenta (odnosnih instrumenata) 
na relevantni datum(datume) vrednovanja za otkup, ovisno o nastanku određenih 
izvanrednih događaja i prilagodbi koje utječu na takav odnosni instrument (odnosne 
instrumente).] 

C.20 Vrsta temeljne 
imovine te gdje se 
mogu pronaći 
informacije o 
temeljnoj imovini 

[Vrsta temeljne imovine: [dionica] [indeks] [SGI indeks] [potvrda o deponiranju] [fond 
čijim se udjelima trguje na burzi (ETF)] [referentna stopa] [devizni tečaj ] [roba] [robni 
indeks] [fond] [indeks inflacije] [proizvod kojim se trguje na burzi (ETP)] [nevlasnički 
vrijednosni papiri koji su [potvrde] [OTC izvedeni proizvodi] [[opcija] [budućnosnica] 
ugovor[i]]] [povlaštena dionica] [varanti] [budućnosnica] [portfelj] [cds spread (premija 
za zamjenu kreditnog rizika)] 

  Podaci o temeljnoj imovini dostupni su na sljedećim internetskim stranicama ili screen 
page: [umetnuti naziv imovine te odgovarajuće internetske stranice ili screen page]] 

  [U slučaju Strukturiranih obveznica koje su Obveznice povezane s kreditom: 
Obveznice su indeksirane ovisno o nastupanju ili nenastupanju okolnosti jednog ili više 
kreditnih događaja za jednog ili više referentnih subjekata [koji pripadaju indeksu]: 
[umetnuti naziv referentnog subjekta (ili više njih), vrstu transakcije, referentnu obvezu, 
red u prednosnom redu, referentnu cijenu i/ili ponder referentnog subjekta].] 

  [U slučaju Strukturiranih obveznica koje su Obveznice povezane s obveznicama: 
Obveznice su indeksirane ovisno o nastupanju ili nenastupanju jednog ili više 
obvezničkih događaja: [umetnuti naziv obveznice].] 

  [U slučaju Obveznica povezanih s portfeljem i Dinamičnog portfelja (ako je 
primjenjivo): Podaci o temeljnoj imovini („Portfelj”) i izmjeni njegovih komponenti 
(„Komponente Portfelja”), u skladu s uvjetima prihvatljivosti portfelja, dostupni su na 
sljedećem mrežnom mjestu: [umetnuti mrežno mjesto, kriterije prihvatljivosti portfelja i 
naziv savjetnika za ponderiranje] 

  [Nije primjenjivo. Obveznice nemaju nikakvu temeljnu imovinu te je otkup po dospijeću 
ili prijevremeni otkup jednak fiksnom iznosu manjem od 100 posto Određene 
Denominacije.]] 

 

Odjeljak D – Rizici 

D.2 

 

Ključne informacije o 
ključnim rizicima koji 
su svojstveni 
izdavatelju [i jamcu] 

Ulaganje u Obveznice podrazumijeva određene rizike koje bi trebalo procijeniti prije 
donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. 
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Grupa je osobito izložena rizicima koji su svojstveni njezinoj osnovnoj djelatnosti, 
uključujući sljedeće rizike:  

• Globalni gospodarski rizici: 

Globalno gospodarstvo i financijska tržišta i dalje su izložena visokoj razini 
nesigurnosti, koja može bitno i nepovoljno utjecati na poslovanje Grupe, njezino 
financijsko stanje i rezultate poslovanja. 

Na rezultate Grupe mogu utjecati izloženosti regionalnog tržišta. 

Grupa posluje u visokokonkurentnim sektorima, a među ostalim i na svojem 
nacionalnom tržištu. 

 

• Kreditni rizici: 

Grupa je izložena rizicima druge ugovorne srane i koncentracijskim rizicima. 

Strategijama Grupe za zaštitu od rizika ne mogu se spriječiti svi rizici gubitka. 

Na rezultate poslovanja i financijsko stanje Grupe moglo bi nepovoljno utjecati 
značajno povećanje rezervacija ili neprimjerene rezervacije za kreditne gubitke. 

• Tržišni rizici:  

Dugotrajni pad financijskih tržišta ili smanjena likvidnost na takvim tržištima mogu 
otežati prodaju imovine ili manevriranje trgovinskim položajima i moglo dovesti do 
bitnih gubitaka. 

Zbog nestabilnosti financijskih tržišta, Grupa može pretrpjeti značajne gubitke u 
svojim aktivnostima trgovanja i ulaganja. 

Financijska stabilnost i postupanja drugih financijskih institucija i sudionika na 
tržištu moglo bi nepovoljno utjecati na Grupu. 

Grupa tijekom tržišne recesije može ostvariti niže prihode od posredništva i drugog 
poslovanja koje se temelji na provizijama i plaćanju naknada. 

. 

• Operativni rizici: 

Sustav Grupe za upravljanje rizicima možda neće biti učinkovit te može Grupu 
izložiti neutvrđenim ili nepredviđenim rizicima, koji bi mogli dovesti do značajnih 
gubitaka. 

Propadanje poslovanja, prestanak postojanja ili ograničenja kapaciteta koji utječu 
na institucije s kojima Grupacija posluje, ili pak pad ili povreda sustava 
informacijske tehnologije Grupe, mogli bi dovesti do gubitaka. 

U pripremi svojih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim 
standardima financijskog izvještavanja koje je Europska unija usvojila Grupa se 
pouzda u pretpostavke i previđanja koja, ako su netočna, mogu značajno utjecati 
na njezine financijske izvještaje. 

Sposobnost Grupe da privlači i zadrži kvalificirane rednike, kao i značajne 
promjene u regulatornom okviru u odnosu na radnike i naknadu, mogu bitno 
nepovoljno utjecati na njezinu radnu učinkovitost. 

U slučaju stjecanja od strane Grupe, Grupa možda neće biti sposobna provesti 
postupak integracije na troškovno učinkovit način ili dostići očekivane pogodnosti. 

Grupi mogu nastati gubici kao rezultat nepredviđenih ili katastrofalnih događaja, 
uključujući terorističke napade ili prirodne katastrofe.  

• Rizici povezani sa strukturiranim kamatnim stopama i tečajnom stopom: 
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Promjene u kamatnim stopama mogu nepovoljno utjecati na poslovanje Grupe u 
sektoru bankarstva i upravljanja imovinom. 

Fluktuacije tečajnih stopa mogle bi nepovoljno utjecati na rezultate poslovanja 
Grupe. 

• Rizik u odnosu na likvidnost:  

Grupa ovisi o pristupu financiranju i drugim izvorima likvidnosti koji mogu biti 
ograničeni iz razloga na koje Grupa ne može utjecati. 

• Rizici povezani s nesukladnošću sa zakonskim propisima i rizici u odnosu na 
ugled, rizici u odnosu na parnične postupke  

Šteta nanesena ugledu Grupe mogla bi naštetiti konkurentnom položaju Grupe. 

Grupa je izložena pravnim rizicima koji bi mogli nepovoljno utjecati na njezino 
financijsko stanje ili poslovne rezultate. 

Na Grupu se primjenjuje sveobuhvatni nadzorni i regulatorni okvir u svakoj od 
zemalja u kojima posluje te bi promjene u tom regulatornom okviru mogle 
značajno nepovoljno utjecati na poslovanje i troškove Grupe, kao i na financijsko 
i gospodarsko okružje u kojemu posluje.  

Mogao bi se izmijeniti ili prestati primjenjivati određeni broj iznimnih mjera koje 
poduzimaju vlade, središnje banke i regulatori. 

• Drugi rizici: 

Rizici povezani s provedbom strateškog plana Grupe.  

Kreditna sposobnost i kreditni rejtinzi Izdavatelja mogu utjecati na tržišnu 
vrijednost Obveznica.  

Nadolazeći izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije mogao bi nepovoljno 
utjecati na Grupu. 

[Umetnuti u slučaju da je riječ o SG Izdavatelju ili Izdavatelju SG Option Europe: 
Budući da je Izdavatelj dio Grupe, ti čimbenici rizika primjenjuju se na Izdavatelja.] 

[Izbrisati Element D.3 ako su Obveznice izvedeni instrumenti na koje se primjenjuje Prilog XII Uredbi] 

[D.3 Ključne informacije o 
ključnim rizicima 
svojstvenima za 
vrijednosne papire 

[Umetnuti ako je riječ o Obveznicama bez prethodno utvrđenog datuma dospijeća: U 
slučaju Obveznica koje nisu vremenski ograničene, trajanje Obveznica ovisi o 
opcijskom otkupu prema odluci Izdavatelja [ili Imatelja Obveznica, ovisno o slučaju]. 
Mogućnost opcijskog otkupa od strane Izdavatelja na prethodno utvrđeni datum 
vjerojatno će nepovoljno utjecati na tržišnu vrijednost Obveznica. Potencijalni ulagači 
trebali bi razmotriti rizik ponovnog ulaganja s obzirom na druga ulaganja dostupna u 
vrijeme otkupa. [Ako ne postoji sekundarno tržište, ulagači možda neće moći prodati 
Obveznice.] [Nadalje, takav opcijski otkup mogao bi Imatelje Obveznica spriječiti u 
ostvarivanju koristi koje bi mogli imati od učinka temeljnog instrumenta (odnosnih 
instrumenata) u cjelokupnom prvotno predviđenom razdoblju, što bi se odrazilo na iznos 
kamata.]] 

  [Umetnuti ako su Obveznice podložne otkupu po opciji Izdavatelja: Mogućnost 
opcijskog otkupa od strane Izdavatelja, na prethodno utvrđeni datum, vjerojatno bi 
nepovoljno utjecao na tržišnu vrijednost Obveznica. Potencijalni ulagači trebali bi 
razmotriti rizik ponovnog ulaganja s obzirom na druga ulaganja dostupna u vrijeme 
otkupa. [Nadalje, takav opcijski otkup prema isključivoj odluci Izdavatelja mogao bi 
spriječiti Imatelje Obveznica u ostvarivanju koristi koje bi mogli imati od učinka 
temeljnog instrumenta (odnosnih instrumenata) nakon otkupa u okviru korištenja takve 
opcije, što bi se odrazilo na iznos kamata.] 
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  [Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama s fiksnom stopom: Ulaganje u Obveznice s 
fiksnom stopom uključuje rizike povezane s fluktuacijom tržišnih stopa, što bi moglo 
nepovoljno utjecati na vrijednost tih Obveznica.] 

  [Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama s promjenjivom stopom: Obveznice s 
promjenjivom kamatnom stopom (kamatnim stopama) mogu biti nestabilna ulaganja.] 

[Umetnuti samo ako je riječ o obrnutim Obveznicama s promjenjivom stopom: Obrnute 
obveznice s promjenjivom stopom nestabilnije su ne samo zato što se povećanjem 
referentne stope povećava kamatna stopa Obveznica, već i zato što to može također 
odražavati povećanje prevladavajućih kamatnih stopa, što dodatno nepovoljno utječe 
na tržišnu vrijednost tih Obveznica.] 

[Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama bez kupona: Promjene u tržišnim kamatnim 
stopama može imati značajno veći utjecaj na cijene Obveznica bez kupona negoli na 
cijene običnih Obveznica, zbog toga što su diskontirane cijene izdavanja značajno ispod 
nominalne vrijednosti.] 

 

[Umetnuti samo ako je riječ o Strukturiranim kamatama: Plaćanja u odnosu na kamate, 
bilo po njihovom dospijeću ili na neki drugi način, na Obveznice se izračunavaju u 
odnosu na određenu odnosnu imovinu, povrat Obveznica temelji se na promjenama u 
vrijednosti temeljne imovine, koja može fluktuirati. Potencijalni ulagači trebali biti svjesni 
da te Obveznice mogu biti nestabilne i da možda neće primiti nikakve kamate.] 

[Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama s dvojnom valutom: U slučaju Obveznica s 
dvojnom valutom, iznos plative glavnice i/ili kamata ovise o kretanju tečajnih stopa ili su 
plativi u jednoj ili više valuta koje mogu biti različite od valute u kojima su Obveznice 
denominirane. Stoga ulaganje u Obveznice s dvojnom valutom može sa sobom nositi 
slične tržišne rizike kao izravna devizna ulaganja. Stoga bi potencijalni ulagači o tome 
morali voditi računa.] 

[Umetnuti ako je riječ o Djelomično plaćenim Obveznicama: U slučaju Djelomično 
plaćenih Obveznica, cijena izdanja plativa je u više uplata. Ako se ne podmiri bilo koji 
naredni plativi dio, ulagatelj bi mogao izgubiti dio svojeg ulaganja ili cjelokupno 
ulaganje.] 

[Umetnuti ako je riječ o Osiguranim Obveznicama koje je izdao SG Izdavatelj: U slučaju 
Osiguranih Obveznica, nema jamstva da će ovrhom odgovarajućeg  [založnog prava]  
[paušalne naknade], sredstva iz kolaterala dostupna za raspodjelu (ili vrijednost imovine 
obuhvaćene kolateralom koja je dostupna za isporuku) bit će dostatna kako bi se 
podmirili svi iznosi plativi ulagateljima. Ako postoji bilo kakav manjak u iznosima koji su 
plativi ulagatelju, tada taj ulagatelj nema daljnjih potraživanja prema Izdavatelju, već 
prema Jamcu u odnosu na takve iznose.] 

  [Uvjeti Obveznica mogu sadržavati odredbe prema kojima po nastanku određenih 
tržišnih poremećaja može doći do kašnjenja u namirenju Obveznica ili uvođenja 
određenih izmjena. Nadalje, u slučaju nastanka okolnosti kojima se nepovoljno utječe 
na temeljni instrument (temeljne instrumente), u skladu s uvjetima Obveznica Izdavatelj 
ima pravo [zamijeniti temeljni instrument (temeljne instrumente) s novim temeljnim 
instrumentom (temeljnim instrumentima,], prekinuti izloženost temeljne imovine i 
primijeniti referentnu stopu na prihod ostvaren do datuma dospijeća Obveznica [i 
ponuditi Imateljima Obveznica mogućnost da prijevremeno otkupe svoje Obveznice na 
temelju tržišne vrijednosti tih Obveznica], odgoditi datum dospijeća Obveznica [, 
prijevremeno otkupiti Obveznice na temelju tržišnih vrijednosti tih Obveznica][,] [ili] 
[oduzeti od bilo kojeg plativog iznosa povećanje troška za zaštitu od rizika][, i u svakom 
slučaju bez prethodne suglasnosti Imatelja Obveznica].] 
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[Jamstvo se smatra općom i neosiguranom ugovornom obvezom isključivo Jamca 
(odnosno nikakvih drugih osoba). Sva plaćanja Obveznica također ovise o kreditnoj 
sposobnosti Jamca.] 

[Potencijalni ulagatelji u Obveznice koji ostvaruju koristi od Jamstva trebali bi imati na 
umu da u slučaju neplaćanja od strane Izdavatelja pravo Imatelja Obveznica bit će 
ograničeno na [(i)] iznose dobivene potraživanjima na temelju Jamstva u skladu s 
njegovim uvjetima, te nemaju pravo pokrenuti nikakav sudski ili bilo kakav drugi 
postupak ili imati potraživanja prema Izdavatelju [(ii) i, isključivo u odnosu na Osigurane 
Obveznice, na iznose dobivene ovrhom odgovarajućeg [Ugovora o zasnivanju založnog 
prava] [Instrumenta osiguranja]].] 

[Jamstvom se isključivo jamči plaćanje te nije riječ o jamstvu za izvršavanje od strane 
Izdavatelja ili za nikakve druge njegove obveze temeljem Obveznica na koje se Jamstvo 
odnosi.] 

[Société Générale postupa kao izdavatelj u okviru Programa, kao Jamac za Obveznice 
koje je Izdavatelj izdao te kao pružatelj instrumenata za zaštitu od rizika Izdavatelju. 
Stoga će ulagači osim kreditnog rizika Jamca također biti izloženi operativnim rizicima 
zbog toga što Jamac nije samostalan u preuzimanju svojih dužnosti i obveza u njegovu 
svojstvu Jamca i pružatelja instrumenata za zaštitu od rizika.] 

[Moguće sukobe interesa i operativne rizike koji proizlaze iz takve nesamostalnosti 
dijelom se namjerava ublažiti činjenicom da će različiti odjeli unutar Jamca biti 
odgovorni za provedbu Jamstva te pružanje instrumenata za zaštitu od rizika te da svaki 
odjel funkcionira kao zasebna operativna jedinica, odvojena kineskim zidom 
(informacijskim barijerama) kojom upravljaju različiti rukovodni timovi.] 

Izdavatelj [i Jamac] i bilo koje od [njihovih] [njegovih] društava kćeri i/ili [njihovih] 
[njegovih] povezanih društava, u vezi s [njihovim] [njegovim] drugim poslovnim 
aktivnostima, mogu posjedovati ili steći bitne informacije o temeljnoj imovini. Takve 
aktivnosti i informacije mogu imati nepovoljne posljedice za Imatelje Obveznica. 

Izdavatelj [i Jamac] i bilo koje od [njihovih] [njegovih] društava kćeri i/ili [njihovih] 
[njegovih] povezanih društava mogu postupati u drugim svojstvima u odnosu na 
Obveznice, poput stvaratelja tržišta, agenta za izračun ili agenta. Stoga može doći do 
mogućeg sukoba interesa. 

  U odnosu na  ponudu Obveznica, Izdavatelj [i Jamac ] i/ili [njihova] [njegova] povezana 
društva mogu sklopiti jednu ili više transakcija zaštite od rizika u odnosu na predmetnu 
imovinu ili povezane izvedenice, što može utjecati na tržišnu cijenu, likvidnost ili 
vrijednost Obveznica. 

Tijekom životnog vijeka Obveznica, tržišna vrijednost tih Obveznica može biti niža od 
uloženog kapitala. Nadalje, nesolventnost Izdavatelja [i/ili Jamca] može za rezultat imati 
potpuni gubitak uloženog kapitala.] 

  [Reguliranje i reforma „minimalnih preduvjeta“ (eng. benchmarks) može nepovoljno 
utjecati na vrijednost Obveznica povezanu s ili koja upućuje na takve „minimalne 
preduvjete“.] 

[Buduće ukidanje LIBOR-a može nepovoljno utjecati na vrijednost Obveznica s 
promjenjivom stopom koje upućuju na LIBOR.] 

 

[Izbrisati Element D.6 ako su Obveznice dužnički instrumenti na koje se primjenjuje Prilog V Uredbi ili ako su 
Obveznice dužnički instrumenti na koje se primjenjuje Prilog XIII Uredbi] 
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[D.6 Ključne informacije o 
ključnim rizicima koji 
su svojstveni 
vrijednosnim 
papirima te rizik koji 
upozorava na učinak 
da bi ulagači mogli 
izgubiti vrijednost 
njihova cjelokupnog 
ulaganja ili njegova 
dijela 

[Umetnuti ako je riječ o Obveznica bez prethodno utvrđenog datuma dospijeća: U 
slučaju Obveznica koje nisu vremenski ograničene, trajanje Obveznica ovisi o 
opcijskom otkupu prema odluci Izdavatelja [ili Imatelja Obveznica, ovisno o slučaju]. 
Mogućnost opcijskog otkupa od strane Izdavatelja na prethodno utvrđeni datum 
vjerojatno će nepovoljno utjecati na tržišnu vrijednost Obveznica. Potencijalni ulagači 
trebali bi razmotriti rizik ponovnog ulaganja s obzirom na druga ulaganja dostupna u 
vrijeme otkupa. [Ako ne postoji sekundarno tržište, ulagatelji možda neće moći prodati 
Obveznice.] [Nadalje, takav opcijski otkup mogao bi Imatelje Obveznica spriječiti u 
ostvarivanju koristi koje bi mogli imati od učinka odnosnog instrumenta (odnosnih 
instrumenata) u cjelokupnom prvotno predviđenom razdoblju.]] 

[Umetnuti ako su Obveznice podložne otkupu po opciji Izdavatelja: Mogućnost 
opcijskog otkupa od strane Izdavatelja, na prethodno utvrđeni datum, vjerojatno bi 
nepovoljno utjecao na tržišnu vrijednost Obveznica. Potencijalni ulagatelji trebali bi 
razmotriti rizik ponovnog ulaganja s obzirom na druga ulaganja dostupna u vrijeme 
otkupa. [Nadalje, takav opcijski otkup prema isključivoj odluci Izdavatelja mogao bi 
spriječiti Imatelje Obveznica u ostvarivanju koristi koje bi mogli imati od učinka 
odnosnog instrumenta (odnosnih instrumenata) u cjelokupnom prvotno predviđenom 
razdoblju.] 

[Umetnuti ako su Obveznice podložne automatskom prijevremenom otkupu: U odnosu 
na Obveznice može biti predviđen automatski prijevremeni otkup povezan s određenom 
okolnošću. Stoga se time Imatelje Obveznica može spriječiti u ostvarivanju koristi koje 
bi mogli imati od učinka temeljnog instrumenta (temeljnih instrumenata) u cjelokupnom 
prvotno predviđenom razdoblju.]  

  [Umetnuti samo ako je riječ o Strukturiranim obveznicama (osim Obveznica povezanih 
s Jamstvom ili Obveznica povezanih s povlaštenim dionicama): Uvjeti Obveznica mogu 
sadržavati odredbe prema kojima po nastanku određenih tržišnih poremećaja može 
doći do kašnjenja u namirenju obveznica ili uvođenja određenih izmjena. Nadalje, u 
slučaju nastanka okolnosti kojima se nepovoljno utječe na temeljni instrument (temeljne 
instrumente), u skladu s uvjetima Obveznicama izdavatelj može [zamijeniti temeljni 
instrument (temeljne instrumente) s novim temeljnim instrumentom (temeljnim 
instrumentima,] prekinuti izloženost temeljne imovine i primijeniti referentnu stopu na 
prihod ostvaren do datuma dospijeća Obveznica [i ponuditi Imateljima Obveznica 
mogućnost da prijevremeno otkupe svoje Obveznice na temelju tržišne vrijednosti tih 
Obveznica], odgoditi datum dospijeća Obveznica [, prijevremeno otkupiti Obveznice na 
temelju tržišnih vrijednosti tih Obveznica][,] [ili] [oduzeti od bilo kojeg plativog iznosa 
povećanje troška za zaštitu od rizika][, i u svakom slučaju bez prethodne suglasnosti 
Imatelja Obveznica]. 

[Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama povezanim s jamstvom ili Obveznicama 
povezanim s povlaštenim dionicama: U slučaju nastanka okolnosti koje utječu na 
temeljni instrument (temeljne instrumente), u skladu s uvjetima Obveznica Izdavatelj 
može prijevremeno otkupiti Obveznice na temelju omjera između vrijednosti temeljne 
imovine na datum na koji je došlo do poremećaja i njezine početne vrijednosti, bez 
suglasnosti Imatelja obveznica.] 

[Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama s fiksnom stopom: Ulaganje u Obveznice s 
fiksnom kamatnom stopom uključuje rizike povezane s fluktuacijom tržišnih stopa, što 
bi moglo nepovoljno utjecati na vrijednost tih Obveznica.] 

  [Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama s primjenjivom stopom: Obveznice s 
promjenjivom kamatnom stopom (stopama) mogu biti nestabilna ulaganja.]  

[Umetnuti samo ako je riječ o Strukturiranim obveznicama koje nisu Obveznice 
povezane s kreditom (osim ako se u primjenjivim Konačnim uvjetima utvrđuje da je 
Referenca Proizvoda 3.10.3) ili Obveznice povezane s obveznicama: Plaćanja (bilo u 
odnosu na glavnicu i/ili kamate te bilo po dospijeću ili drugačije) na Obveznice 
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izračunavaju se u odnosu na određenu temeljnu imovinu, a povrat Obveznica temelji se 
na promjenama u vrijednosti temeljne imovine, koja može fluktuirati. Potencijalni ulagači 
trebali biti svjesni da te Obveznice mogu biti nestabilne i da možda neće primiti nikakve 
kamate te da mogu izgubiti svu svoju glavnicu ili njezin značajni dio.] 

[Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama povezanim s kreditom: Plaćanja (bilo u 
odnosu na glavnicu i/ili kamate te bilo po dospijeću ili drugačije) na Obveznice povezano 
je s nastupanjem ili nenastupanjem jedne ili više okolnosti kreditnog događaja u odnosu 
na jedno ili više referentnih subjekata. Ako agent za izračun utvrdi da je nastupila jedna 
ili više okolnosti kreditnog događaja, obveza Izdavatelja da plati glavnicu na datum 
dospijeća bit će zamijenjena: (i) obvezom plaćanja drugih iznosa (fiksnih ili izračunatih 
upućivanjem na vrijednost imovine relevantnog referentnog subjekta koja se može 
isporučiti i koja u svakom slučaju može biti manja od nominalne vrijednosti Obveznica 
na određeni datum), i/ili (ii) obvezom dostave imovine koja se može isporučiti. Nadalje, 
na obveznice povezane s kreditom na koje se plaća kamata (kamate) možda se više 
neće zaračunavati kamate na datum kada se utvrdi okolnost kreditnog događaja ili 
ranije.] 

  [Umetnuti samo ako je riječ o Obveznicama povezanim s obveznicama: Plaćanja (bilo 
u odnosu na glavnicu i/ili kamate te bilo po dospijeću ili drugačije) na Obveznice 
povezano je s nastupanjem ili nenastupanjem jedne ili više okolnosti obvezničkog 
događaja u odnosu na jednu ili više obveznica. Ako agent za izračun utvrdi da je došlo 
do jedne ili više okolnosti obvezničkog događaja, obveza Izdavatelja da plati glavnicu 
na datum dospijeća bit će zamijenjena obvezom plaćanja drugih iznosa (fiksnih ili 
izračunatih upućivanjem na vrijednost odnosne obveznice, koja u svakom slučaju može 
biti manja od nominalne vrijednosti Obveznica na određeni datum). Nadalje, na 
Obveznice koje su povezane s obveznicama na koje se plaća kamata (kamate) možda 
se više neće zaračunavati kamate na datum kada se utvrdi okolnost obvezničkog 
događaja ili ranije.] 

[Umetnuti samo ako je Obveznice moguće otplatiti fizičkom dostavom: U slučaju da se 
u Obveznicama predviđa dostava bilo kakve imovine koja se može isporučiti po otkupu, 
dostava  takve imovine koja se može isporučiti može ovisiti o primjenjivim zakonskim 
propisima i praksom te time Izdavatelju neće nastati nikakva odgovornost ako 
odgovarajućem Imatelju obveznica nije u mogućnosti dostaviti ili osigurati dostavu takve 
imovine koja se može isporučiti zbog takvih primjenjivih zakonskih propisa ili prakse. 
Svaki imatelj Obveznice trebao bi imati na umu da će se, ako se Obveznice mogu 
otkupiti fizičkom dostavom imovine koja se može isporučiti, za imatelja Obveznice 
smatrati da je primio na znanje i prihvatio tu činjenicu te da je sam preispitao i procijenio 
svoju sposobnost i ovlasti za primanje takve imovine koja se može isporučiti te da se 
nije oslanjao na bilo kakvu izjavu Izdavatelja, Agenata za plaćanje, društva Société 
Générale kao Jamca ili Agenta za izračun u odnosu na Obveznice, ili povezanih 
društava Société Générale, u odnosu na tu stvar. [Neće se dostavljati udjeli u društvu 
Société Générale ili bilo kojem od njegovih povezanih društava. Ako se dostavi udio u 
društvu Société Générale ili bilo kojem od njegovih povezanih društava, takav udio u 
društvu Société Générale bit će razmjerno zamijenjen jednakovrijednim iznosom u 
gotovini.] 

  [Umetnuti ako je riječ o Obveznicama s dvojnom valutom: U slučaju Obveznica s 
dvojnom valutom, iznos plative glavnice i/ili kamata ovise o kretanju tečajnih stopa ili su 
plativi u jednoj ili više valuta koje mogu biti različite od valute u kojima su Obveznice 
denominirane. Stoga ulaganje u Obveznice s dvojnom valutom može sa sobom nositi 
slične tržišne rizike kao izravna devizna ulaganja. Stoga bi potencijalni ulagači o tome 
morali voditi računa.] 

[Umetnuti ako je riječ o Djelomično plaćenim Obveznicama: U slučaju Djelomično 
plaćenih Obveznica, cijena izdavanja plativa je u više uplata. Ako se ne podmiri bilo koji 
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naredni plativi dio, ulagatelj bi mogao izgubiti dio svojeg ulaganja ili cjelokupno 
ulaganje.] 

[Umetnuti ako je riječ o Osiguranim obveznicama koje je izdao SG Izdavatelj: U slučaju 
Osiguranih obveznica nema jamstva da će ovrhom odgovarajućeg  [založnog prava]  
[paušalne naknade], sredstva iz kolaterala dostupna za raspodjelu (ili vrijednost imovine 
obuhvaćene kolateralom koja je dostupna za isporuku) bit će dostatna kako bi se 
podmirili svi iznosi plativi ulagačima. Ako postoji bilo kakav manjak u iznosima koji su 
plativi ulagaču, tada taj ulagač nema daljnjih potraživanja prema Izdavatelju, već prema 
Jamcu u odnosu na takve iznose.] 

  [Jamstvo se smatra općom i neosiguranom ugovornom obvezom isključivo Jamca 
(odnosno nikakvih drugih osoba). Sva plaćanja Obveznica također ovise o kreditnoj 
sposobnosti Jamca.] 

[Potencijalni ulagatelji u Obveznice koji ostvaruju koristi od Jamstva trebali bi imati na 
umu da u slučaju neplaćanja od strane Izdavatelja pravo Imatelja Obveznica bit će 
ograničeno na [(i)] iznose dobivene potraživanjima na temelju Jamstva u skladu s 
njegovim uvjetima, te nemaju pravo pokrenuti nikakav sudski ili bilo kakav drugi 
postupak ili imati potraživanja prema Izdavatelju [(ii) i, isključivo u odnosu na Osigurane 
Obveznice, na iznose dobivene ovrhom odgovarajućeg [Ugovora o zasnivanju založnog 
prava] [Instrumenta osiguranja]]. 

[Jamstvom se isključivo jamči plaćanje te nije riječ o jamstvu za izvršavanje od strane 
Izdavatelja ili za nikakve druge njegove obveze temeljem Obveznica na koje se Jamstvo 
odnosi.] 

[Société Générale postupa kao izdavatelj u okviru Programa, kao Jamac za Obveznice 
koje je Izdavatelj izdao te kao pružatelj instrumenata za zaštitu od rizika Izdavatelju. 
Stoga će ulagatelji osim kreditnog rizika Jamca također biti izloženi operativnim rizicima 
zbog toga što Jamac nije samostalan u preuzimanju svojih dužnosti i obveza u njegovu 
svojstvu Jamca i pružatelja instrumenata za zaštitu od rizika.] 

[Moguće sukobe interesa i operativne rizike koji proizlaze iz takve nesamostalnosti 
dijelom se namjerava ublažiti činjenicom da će različiti odjeli unutar Jamca biti 
odgovorni za provedbu Jamstva te pružanje instrumenata za zaštitu od rizika te da svaki 
odjel funkcionira kao zasebna operativna jedinica, odvojena kineskim zidom 
(informacijskim barijerama) kojom upravljaju različiti rukovodni timovi.] 

  Izdavatelj [i Jamac] i bilo koje od [njihovih] [njegovih] društava kćeri i/ili [njihovih] 
[njegovih] povezanih društava, u vezi s [njihovim] [njegovim] drugim poslovnim 
aktivnostima, mogu posjedovati ili steći bitne informacije o odnosnoj imovini. Takve 
aktivnosti i informacije mogu imati nepovoljne posljedice za Imatelje Obveznica.  

Izdavatelj [i Jamac] i bilo koje od [njihovih] [njegovih] društava kćeri i/ili [njihovih] 
[njegovih] povezanih društava mogu postupati u drugim svojstvima u odnosu na 
Obveznice, poput stvaratelja tržišta, agenta za izračun ili agenta. Stoga može doći do 
mogućeg sukoba interesa. 

U odnosu na  ponudu Obveznica, Izdavatelj [i Jamac ] i/ili [njihova] [njegova] povezana 
društva mogu sklopiti jednu ili više transakcija zaštite od rizika u odnosu na predmetnu 
imovinu ili povezane izvedenice, što može utjecati na tržišnu cijenu, likvidnost ili 
vrijednost Obveznica. 

  Tijekom životnog vijeka Obveznica, tržišna vrijednost tih Obveznica može biti niža od 
uloženog kapitala. Nadalje, nesolventnost Izdavatelja [i/ili Jamca] može za rezultat imati 
potpuni gubitak uloženog kapitala. 

[Reguliranje i reforma „minimalnih preduvjeta“ (eng. benchmarks) može nepovoljno 
utjecati na vrijednost Obveznica povezanu s ili koja upućuje na takve „minimalne 
preduvjete“] 
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[Buduće ukidanje LIBOR-a može nepovoljno utjecati na vrijednost Obveznica s 
promjenjivom stopom koje upućuju na LIBOR.] 

Ulagači bi trebali imati na umu činjenicu da bi mogli pretrpjeti potpuni ili 
djelomični gubitak svojeg ulaganja.] 

 

Odjeljak E – Ponuda 

[Izbrisati Elemente E.2b i E.3 ako su Obveznice dužnički instrumenti na koje se primjenjuje Prilog XIII Uredbi] 

[E.2b Razlozi za ponudu i 
korištenje sredstava 

[Neto prihod od svakog izdavanja Obveznica koristit će se za potrebe općeg financiranja 
grupe Société Générale, što uključuje ostvarivanje dobiti.] [Navesti pojedinosti o svakom 
drugom korištenju prihoda] 

E.3 Opis uvjeta ponude [Obveznice nisu predmet javne ponude u Europskom gospodarskom prostoru.] 

[Jurisdikcija (jurisdikcije) Javne ponude: [Navesti zemlju (zemlje) ponude]  

Razdoblje Ponude: [Navesti razdoblje Ponude]  

Cijena Ponude: [Navesti cijenu ponude] 

Uvjeti kojima podliježe ponuda: [Navesti uvjete kojima ponuda podliježe] 

Cijena izdanja: [Navesti cijenu izdanja] 

E.4 Opis bilo kakvog 
interesa koji je bitan 
za izdanje/ponudu, 
uključujući sukobe 
interesa 

[Potrebno je navesti sažeti opis svih interesa, uključujući sukobe interesa, koji su bitni 
za izdanje/ponudu, u kojem se navode uključene osobe i priroda interesa.] [Osim 
naknada koje se plaćaju dealeru [dealerima], prema saznanjima Izdavatelja nijedna 
osoba uključena u izdavanje Obveznica nema interes bitan za ponudu.] 

E.7 Procijenjeni troškovi 
koje Izdavatelj ili 
ponuditelj naplaćuje 
ulagaču 

[Nije primjenjivo. Izdavatelj ili ponuditelj ne zaračunavaju nikakve troškove ulagteljima.] 
[Troškovi koji se zaračunavaju ulagateljima jednaki su [navesti iznos ili postotak, ovisno 
o slučaju.]] 

 


