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Livrarea acestui document nu imp
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Emitentul nu
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date suplimentare
publicarea prospectului.
Distribuirea acestui document
oferta, vânzarea sau livrarea de Valori Mobiliare în
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de lege. Persoanele care se
în posesia acestui
document sunt îndemnate
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anumitor
privind oferta, vânzarea sau livrarea Valorilor Mobiliare distribuirea acestui
document sau a altor materiale referitoare la emisiunea Valorilor Mobiliare, ru
din Prospectul de
referitoare la
de
Nici o pe
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de cele incluse în
Prospectul de
iar în cazul în care au fost transmise astfel de
ele nu trebuiesc
private ca fiind autorizate de
Emintent.
În cazul în care
sunt furnizate de
o
parte, emitentul
reproducerea lor cu acurate e
nici un fapt nu a fost omis
încât
la
neclare sau confuze, în limitele în care Emitentul poate
din
publicate de
parte.
Acest prospect de
trebuie fie citit
cu toate documentele încorporate ca
va fi citit înteles ca când respectivele documente ar face parte din Prospectul de
Emitentul nu
acest document poate fi distribuit legal sau
Valorile
Mobiliare pot fi oferite legal, respectând orice prevedere sau
în orice
ie, nu
responsabilitatea faciliteze o astfel de distribuire sau
În mod special, nicio
nu a fost
de
Emitent, care permit oferirea Valorilor Mobiliare sau
sau distribuirea acestui Prospect sau
alt material în
cu Valorile Mobiliare în orice
în care astfel de
sunt necesare. Nicio
vânzare sau livrare de Valori
Mobiliare sau distribuirea
materiale informative în
cu Valorile Mobiliare nu se
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poate face într-o
sau dintr-o
cu
ce
sunt în conc
cu orice lege regulament aplicabile în caz contrar Emitentul neputând fi
responsabil. Pentru o descriere a anumitor
în oferirea, vânzarea livrarea Valorilor
Mobiliare distribuirea acestui document a altor materiale referitoare la emisiunea de Valori
mobiliare
la
în Prospectul de
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1.

A.1

Rezumat

Avertismente

Acest Rezumat trebuie citit ca fiind o introducere a Prospectului de B
întocmit de BRK Financial Group SA,
ectarea acestui rezumat, ci pe
din România
suplimente, Termeni
ini
Emitentul sau persoanele care au întocmit acest

celelalte p

A.2

Acordul
emitentului
privind
utilizarea

Emitentul
reglementate din ca
rev
5

intermediari
MiFID) pentru
Valorilor Mobiliare, cu

Prospectului

art 27(2) din
Regulamentul nr 1/2006 al ASF.
Prospectul poate fi furnizat investitorilor numai impreuna cu toate
suplimentele emise p
website-ul
Bursei de Valori Buc
www.bvb.ro)
-ul Emitentului
www.brkfinancialgroup.ro
În eventualitatea primirii unei oferte din partea unui Intermediar
Financiar,
acest
Intermediar Financiar le va furniza
termenii ofertei în

B.1

Denumirea

BRK Financial Group S.A.

denumirea
emitentului
B.2

94
Sediul social În
sub denumirea de SVM Broker SA, BRK Financial Group SA
forma
cu dispozitiile legale în vigoare.

a
emitentului,
temeiul

activitatea
e
fost
constituit.

în ,,Societate de Servicii de Investitii Financiare
PJR01SSIF/120072.
devenit SSIF BRK Financial Group SA.

BRK Financial Group SA
J12/3038/1994
Napoca, România, tel +40364401709.

B.3
6

-

B.4a
B.4b

O descriere a
oric
cunoscute
care
i
Emitentul
ramura de
activitate în
care acesta

B.5

Descrierea
grupului

BRK Financial Group
Din cadrul grupului fac parte SAI Broker, societate de administrare a
99,98% din capitalul social, Facos, unde ine
89.69% din capitalul social, Confident
ri, având o
Minesa

B.6
B.7
B.8
B.9

Previziuni de
profit

B.10

Rezerve în
raportul de
audit

viziuni legate de profit.

B.11
B.12

financiare

BRK Financial
Group S.A., a a cum au fost acestea înregistrate la 31 decembrie 2015,
respectiv 31 decembrie 2014 :
7

legate de
Emitent,
privire la
mo
semnificative
financiare a
Emitentului.

31 Dec. 2015

31 Dec. 2014

Active totale

86,045,531

86,312,268

continue

11,108,454

21,782,651

Profit înainte de impozitare

-2,738,164

-1,352,631

-2,738,164

-1,352,631

(dupa impozitare)

0

0

Profitul perioadei

-2,738,164

-1,352,631

Alte elemente ale rezultatului
global

4,647,500

-1,436,322

Total rezultat global aferent
perioadei

1,909,336

-2,788,953

Valori în RON

upte

Perspectivele emitentului nu au suferit o deteriorare semn

B.13

O descriere a
evenimentelo
r importante
din
emitentului
care sunt,
într-o mare
relevante
pentru
evaluarea
sale.

B.14

B.5 plus

; Emitentul nu este dependent de subsidiarele sale.

8

Emitentului
de alte
cadrul
grupului
B.15

O descriere a
principalelor

BRK Financial

Group o constituie

emitentului

elor structurate.
instrumente financiare.
Începând cu anul 2015, BRK Financial Group
B.16

BRK Financial Group SA este
i
7%.

B17-B50

N

Valori Mobiliare
C.1

categoria
valorilor
mobiliare

Valorile mobiliare vor fi emise

.

Valorile mobiliare vor fi identificate prin nr. ISIN publicat în tabelul

9

C.2

Moneda
Valorilor
Mobiliare
emise

C.3

N

C.4

N

Moneda de decontare a Valorilor mobiliare emise este Leul românesc
(RON).

C.5

transfer
C.6

N

C.7

N

C.8

Drepturi
conexe
valorilor
mobiliare,
inclusiv

aplicabile
acestor
drepturi

Drepturi conexe Valorilor Mobiliare
Pentru Certificate Turbo:

-

De a exercita Valorile Mobiliare la Maturitate.

Emitentul are dreptul de a închide anticipat Emisiunile de Valori
Mobiliare (închidere la cererea Emitentului).

Pentru Certificate cu Capital Protejat:

10

Statutul Valorilor Mobiliare

Val
pari passu
ile legale.

Emitentul are dreptul de a închide anticipat Emisiunile de Valori
C.9

N

C.10

N

C.11

Admiterea la

pie

reglementate sau pe segmente nereglementate
-

C.12

N

C.13

N

C.14

N

C.15

Descrierea
modului în
care Valorile

Certificatele Turbo long îi dau posibilitatea investitorului de a profita
11

Mobiliare sunt
afectate de
activului
suport
Certificatele Turbo Short îi dau posibilitatea investitorului de a
ntrvaloarea activului suport scade, valoarea certificatului Turbo Short
un certificat si

sunt certificate, în cazul c

suport, iar capitalul investit este protejat întremisiune. O gam

sunt certificate, în cazul c

capitalul investit este protejat întrgam

indici
12

capitalul investit este protejat într-

indici.

C.16

nii
Finali pentru fiecare Emisiune.

C.17

C.18

Descrierea
procedurii de
decontare a
Valorilor
Mobiliare

compensare pentru creditarea conturilor din Sistemul de compensare
i Mobiliare.

Descrierea
de gestionare a
beneficiilor
generate de
instrumentele
derivate

Emitent

-o
-

C.19

ul final de
rt.

activului
suport
C.20

O descriere a
tipului de
a locului în
care pot fi

Pentru Certificate Turbo:
-

Indici

Pentru Certificate cu capital protejat:
-

dici
13

privind
activele suport.

C.21

N

C.22

N

-

- Riscuri
D.1

N

D.2

riscurile
principale
specifice
emitentului.

globale,

negativ d
financiare la nivel global sau de alte riscuri geopolitice.
Emitentului ar putea afecta negativ afacerile derulate,

-

asupra valorii valorilor mobiliare ale companiei.
Lipsa de lichiditate poate reprezenta un risc major, din cauza

-

r
necesarului de lichiditate.

14

-

Valoarea diferitor instrumente financiare înregistrate la
a de-a
lungul timpului sau se pot dovedi a nu fi precise.

atrage person

-

-

u subiectul unor

D.3
D.4
D.5
D.6

Riscuri
specifice
valorilor
mobiliare

p

Suport, volatilitatea Activului Suport, fluctua
gradul de solvabilitate al Emitentului.

Riscuri specifice tipului de activ suport de care sunt legate Valorile

ale viitoare.

15

activului suport va avea un efect mai mare asupra valorii Valorilor

activului suport va avea un efect mai mic asupra valorii Valorilor

vo

-

-

-

nentelor dintr-

16

activului suport. Emitentul nu
activului suport.

ite obiectivelor

Dimensiunea Emisiunii nu este un indicator pentru lichiditate.
asumate,

ui. În cazul unui astfel de
eveniment, Emitentul poate închide emisiunea de Valori Mobiliare sau

Valorilor Mobiliare.

sale.
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Oferta
E.1
E.2a
E.2b

Motivele
ofertei,

estimata a
fondurilor
o
E.3

O descriere a
ofertei

E.4

Descrierea
tuturor
intereselor care
emisiunea,
un coflicte de interes legate de Valorile Mobiliare.
inclusiv a celor
Emitentul poate intra în posesia unor
conflictuale.

-un anumit moment de timp
sa
E.5
E.6

18

E.7

Estimarea
cheltuielilor
percepute de la
investitor de

19

2. Factori de risc
Emisiunile de produse structurate se vor realiza în conformitate cu prevederile legale
îndeplini obliga

. Emitentul

de aconsidera riscurile de de

.
rospectul de
rul de cont, avocatul, contabilul sau al

Valorile mobiliare.

1.Factori de risc care pot afecta Emitentul

BRK Financial Group S.A.
Rezulta

factori pe care Emitentul nu îi

BRK Financial Group

20

Rezultatetele BRK Financial Group S.A sunt strâns legate de abilitatea companiei de a
identifica si gestiona riscul
eres între membrii compartimentelor
administrative, de conducere sau de supraveghere
2. Factori de risc

certificatele

2.1 Factori de risc legat de toate tipurile de certificate

i a informa

(e)

21

Valoarea de pia
. De
de un tip în

Valorilor Mobiliare în orice mo

:

(a)Valoarea activului suport. Pre

, orice
modificare a valorii de pi
(b)Rata dobânzii
. O varietate
de factori pot influen a ratele dobânzilor.
(c)Volatilitatea
cum ar fi elemen
d)Ratele de schimb valutar
.
(e)Perturbare.
eve

22

Condi

modul

(f)Solvabilitatea.
Emitentului.
ntru Valorile Mobiliare

Valori Mobiliare nu ar fi listate. Cu toate
.

dute în
orice moment pe pi

De
ultat ca De

23

iare ca pe un instrument de

componen

Activul suport.

oricare din afilia

te posibil ca serviciile

de a exercita Valorile Mobiliare
a)

rcita automat.
b)

Valori mobiliare care poate f

24

exe
. Valorile mobiliare

posibilitate de întârziere.
c)

specificat de Valori Mobiliare la un moment dat. Astfel, De

liare

or

d)
În cazul Valorilor Mobiliare c

Orice astfel de întârziere între momentul de exercitare

-

i

de parcurs.

,

25

,

aplica la un momentul dat.

Î
sau taxe guvernamentale de
Emitentul, nici o alt
re

.

de Valorile mobiliare a
a de hedging în raport cu Valorile Mobiliare, poate în mod
, închide emisiunea de Valori Mobiliare înaintea termenului

c

teme de

26

interschimbabile cu titluri definitive doar în eventualitatea în care are loc închiderea Sistemelor

principalului (valorii nominale)
alte sume se vor face prin Sistemul de Compensare respectiv.
depozitar sau un custode al unui depozitar din partea Sistemului de Compensare, sau, în cazul

Astfel,

numai în concordan
relevant.
Riscurile asociate cu de
În cazul în care investitorul apel
Valorilor mobiliare sau printr-

furnizorul respectiv de servicii de custodie sau Sistemul respectiv de Compensare. Nici Emitentul,
nici afilia

sau omisiunile furnizorului respectiv de

servicii,
serviciul oferit de orice furnizor de servicii de custodie sau Sistem de Compensare.

investitori
Relevant

27

principalului (valorii nominale)
de valori mobiliare. Investitorii poten
taxele ce vor fi aplicate pentru respectivele Valori Mobiliare.

a) Investi
b) Titlurile
c)

ce

De
Schimbarea cadrului legal

sau factori suplimentari asupra valorii Valorilor Mobiliare. O astfel de evaluare nu este o
recomandare de c

2.2 Factori de risc

Certificatele cu capital protejat

Certificatele cu capital protejat într-

28

cestea,
investito
a)
ile Mobiliare;
b)

la maturitate;
c)

În cazul unei r

d)

Orice facilitate d

e)

Dobânda p

mai multor Active Suport
f)
Termenii Fi

, iar investitorii

Mobiliare sunt legate.
2.3 Factori de risc

Certificatele Turbo

Certificatele Turbo sunt fie:

cazul în Activul suport atinge un nivel predeterminat. În urma unui astfel de eveniment, pentru

29

baza
evolu iei
De

inferior valorii de
tori,
. Prin urmare,

suport. Acesta
rapor
.
este atins ,
În cazul în
care valoarea Activului suport scade, valoarea

-

elor.
2.4

Factori de risc referitori la Valorile Mobiliare legate de un activ suport

Emitentul poate emite Valori Mobiliare legate de unul sau mai multe Active Suport care pot fi

30

-

ii,
i bursa de valori pe care se

(v) când Valorile Mobiliare sunt legate de un Activ Suport au un multiplicator sau levier
mai mic sau mai mare decât unu, efec

în ac

a Activului Su
la care se expun printr-o
particulare.

at în Termenii

Acolo unde Termenii Finali prec

sau negativ) de acest Activ Suport, orice

31

În contrast cu
Valorii de

b) De
lui suport. Emitentul poate alege

în alt mod drep
derivate legate de Activul suport.
-o

-

Alte evenimente de pertubare legate de Activul Suport sunt evenimente ce determi

32

calcul, poate face a
asupra valorii Valorilor Mobiliare.
e)
Activul Suport
are sau poate decide
închiderea/ necesitatea închiderii Emisiunii, î
de Activul Suport, (ii) fuziunea
delistarea Activului Suport.

legate de Activul Suport sau a altor evenimente de perturbare
eveniment de perturbare, poate

anticipat.

Mobiliare. În cazul în
oate ajunge
chiar la zero.
Urmând o astfel de

, s-

au investit în Valorile Mobiliare.

33

g)
t sunt corectate

dvers asupra Valorilor Mobiliare.
h) Riscuri asociate Valorilor Mobiliare legate de un co de active support

exemplu, toate componentele

er

negative a altora
produsului respectiv.
(iii)
componente.
ificarea valorii unei an

dau Emitentului dreptu

34

ui.

abi
dividend.

ev
: (A) divizarea,
unilor, (B) un dividend extraordinar, (C)
: (I) delistarea

preluare care poate rezul
la o ajustare, Emitentul poate,

valorii Valorilor Mobiliare.
35

(iv) Pierderea

cele mai multe Valori Mobiliare legate de

Valorilor Mobiliare nu vor participa la dividendul sau a
-

activ suport.

b) Riscuri asociate indicilor
(i)
Mobiliare
-

de factori interni, cum sunt nivelul

r
future

în componentele sale

Investitorii svalorii indicelui s-

-

Inv

-un indice.
(iii)
le

niile

ar investi direct în aceste componente.
Perturbare a indicelui ar
putea avea un impact negativ asupra Valorilor Mobiliare
icelui ori poate face

36

(v) Ap
La identificarea unui eveniment de ajustarea a indicelui, Emitentul are libertatea de a face anumite
: (A)
închiderea
Valorilor Mobiliare.

decât ale altor clase de active

, programe

pot fi produse într-

În concluzie, pre

mod
negativ valoarea Valorilor Mobiliare

37

parcursul unei zile de tran

Valorilor Mobiliare.

legislative, care se pot schimba în moduri în care pot
mo
(iv)

tranza
ective.

38

un conflict de
. Agentul de calcul poate face

tiv suport, pe care

interese, ce poate avea un efect pozitiv sau negativ asupra
Valorilor Mobiliare.
:
referitoare la activul suport
strumente legate de activul suport
tul activului suport.

e

ntul activului suport

Emitentul po
gate de emisiunea de Valori

39

eri în decontarea
respectivelor Valori Mobiliare.

at
privire la Valorile Mobiliare, activul suport sau instrumente derivate legate de acesta. Emitentul
n decizia de a investi sau nu în Valorile
Mobiliare.
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Documente încorporate ca referin

e la momentul la care acest Prospect a fost aprobat de
ASF

ale IFRS Auditate ale Emitentului pentru anul financiar
încheiat la 31 Decembrie 2015 (

iduale IFRS la 31 decembrie

2015)

Document/Capitol
Situa ia pozi iei financiare

Pagina de
referin
3

Situa ia rezultatului global

4

Situa ia modific rilor
capitalurilor proprii

6

Situa ia fluxurilor de trezorerie

8

Note la situa iile financiare
Raportul auditorului financiar

41

10
Anexa

încheiat la 31 Decembrie 2016
2016)

IFRS Neauditate ale Emitentului pentru anul financiar
(
iduale IFRS la 31 decembrie

Document/Capitol
Situa ia pozi iei financiare
Situa ia

Pagina de
referin
2
3

rezultatului global
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4. R
Vânzarea

/ sau

de

poate face obiectul unor

Emitentul poate din când în când solicita ASF
membre ale

competente din statele

ului Economic European o notificare privind aprobarea acestui Prospect. Fiecare

beneficiar al acestui Prospect
obligat

le furnizeze

în anumite jurisdic .

fiecare De

de Valori Mobiliare emise pe baza lui este

respecte toate legile în vigoare, regulamentele
oferte,

sau

directivele din jurisdic

de Valori Mobiliare, sau cu privire la de

sau distribuie Prospectul, orice alt material care este oferit, sau orice Termeni Finali, Emitentul
nevând nici o responsabilitate pentru aceasta.
În rela

fiecare stat membru al

Economic European, care a implementat Directiva

European privind prospectele, cu efect de la
(Directiva 71/2003) este
o

inclusiv la data la care Directiva privind prospectul

în aplicare în acel Stat Membru, Emitentul nu a

nu va face

de Valori Mobiliare care fac obiectul celor prezentate în Prospect, completat prin Termenii

Finali, în rela

altfel decât conform Articolului 3(2) al Directivei privind prospectul în a
din respectivul Stat Membru sau, când este cazul, aprobat în alt
autoritatea competent
e

(b) în orice moment

o entitate

care este un investitor calificat

Directiva privind prospectul;

43

cum este definit în

(c) în orice moment, la mai

de 100 de investitori sau, în cazul în care statul membru respectiv

a pus în aplicare

relevante din Directiva UE 73 din 2010 de modificare a Directivei

2003/71/CE, persoane fizice sau juridice (altele decât investitorii
în Directiva privind prospectul), sub rezerva de a
Dealer-ilor

de

acordul prealabil al Dealer-ului sau

Emitent pentru orice astfel de

(d) în orice moment, în orice alte

astfel cum sunt

care

sau
sub

articolului 3 (2) din

Directiva privind prospectul,
cu

ca nici o

solicite Emitentului

de Valori mobiliare

de la litera (b) la (d) de mai sus

nu

publice un prospect în conformitate cu articolul 3 din Directiva privind

prospectul sau de a suplimenta un prospect în conformitate cu articolul 16 din Directiva privind
prospectul.
În sensul prezentei

expresia a oferi Valori mobiliare

public cu privire la oricare

dintre Valorile Mobiliare descrise in Prospect, în orice Stat Membru,
orice

prin orice mijloace de

Mobiliare care
sau subscrierea lor,

suficiente privind

fie oferite, astfel încât
fiind subiect al

ofertei

a Valorilor

unui investitor
prin

Directiva privind prospectul într-un Stat Membru,
la Directiva 2003/71/EC

comunicarea în

legate de

expresia Directiva privind prospectul se

amendamentele aferente, inclusiv Directiva de amendare din

2010, puse în aplicare în Statele Membre),

include orice

membru, iar Directiva de amendare din 2010 se

de implementare din Statul

la Directiva 2010/73/EU.

Emitentul poate include alte restric

Valorile Mobiliare nu au fost si nu vor fi înregistrate în conformitate cu
Statelor Unite (Securities Act)

pot include Valori mobiliare la

a
care sunt subiectul

fiscale a Statelor Unite. Valorile Mobiliare nu opt fi oferite, vândute sau livrate în Statele
Unite sau, în contul sau beneficiul persoanelor din Statele Unite.
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5. Informa ii generale
Autorizare

pentru emisiunea de produse structurate
Consiliul de Administra

16.03.2017

conformitate cu statutul Emitentului. Toate consim

Listare

, pentru a
fi admise la tranzac

.

Documente disponibile
Pe to

(a) cel mai recent Statut al Emitentului
(b) situa
(c) toate viitoarele

financiare consolidate ale Emitentului;

(e) Termenii finali aplicabili

sunt
accesibile pe pagina de internet http://www.brkfinancialgroup

45

,

Sediul social al Emitentului
-Napoca, Cal. Mo ilor, nr. 119, 400370, România.
Sistem
Depozitarul Central SA, Bvd. Carol I, nr 34-

De
Simbolul de tranzac

Informa
(a)

finali aferen
(b)

e este specificat altfel
Termenii Finali specifici seriilor de emisiune de Valori Mobiliare.

46

(c)

(d)

(e)

-emisiune
-emisiune.

(f) Descrierea valorilor mobiliare
Certificatele Turbo long îi dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma unei pie
-

Certificatele Turbo Short îi dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma
-

Pierdere
, va

Certificatele cu capital p

sunt certificate,
ar capitalul investit

47

este protejat întrCertificatele cu capital p

sunt certificate, în
ar capitalul investit

este protejat întrCertificatele cu capital p

sunt certificate, în
apitalul investit

este protejat într-

(g)

te

Î
ve

48

6.

1. Statutul

sunt tratate pari passu
.
2. Închiderea

a emisiunii

a)

a emisiunii de Valori Mobiliare

În astfel de circumstan e,

sale de hedging legate de Valorile Mobiliare
.
b)
Produsului sau în Termenii Finali, de a î
-o
:
(dintr-o serie de emisiune) a Valorilor Mobiliare care nu sunt în posesia
Emitentului este

; sau

(ii) procentul dintreste mai mic de 5%.
,

49

sale de hedging legate de Valorile Mobiliare
.

hedging, ori o schi

c
necesare acoperirii riscului legat emisiunea de Valori Mobiliare sau (ii) pentru a recupera valoarea
unor astfel de active.

recupereze valoarea unor astfel de active.

i de a

obiliare
emise în termeni viabili din punct de vedere economic pentru Emitent.
d

-

:

50

impune pierderi materiale sau cheltuieli suplimentare pentru Emitent).

eveniment

,
,
sale de hedging legate de Valorile Mobiliare
.

3
a i la momentul transmiterii notific rii relevante.
legis

(c) prin publicarea sa, notificarea
4. Perturbare de Hedging
(a) Notificare. Emitentul trebuie, cât m
:

51

(b) Evenimentul de întrerupere a Hedging-ului are loc în cazul în care, Emitentul care
a devenit nepractic sau indezirabil

Motivele pentru o astfel de determinare din partea Emitentului pot include, dar nu sunt limitate la,

exclusiv din
Emitentului sau a furnizorului de hedging; sau
(ii)
(iii) o schimbare a cadrului legal sau a regulamentelor în vigoare; sau
-o

de acord

intre într-o

vor intra într-

(c)

-

ului:
emisiunea de Valori Mobiliare. În acest caz Emitentul va p
de pia

i Valoarea de

;

valorii activului suport prin eliminarea instrumentului
steze termenii

52

ivire la o returnare
principalului (valorii nominale)
în nici un fel obliga

a valorii minime asigurate din

(d)

în cazul în car

5.
(a) Achizi . Emitentul sau orice afiliat poate
-o negociere pr
-

-emise sau

b)Viitoare emiteri. Emitentul ar

6
(a)
cule conform acestor Condi
-

dovedirii unei erori,

53

Mobiliare, nu se poate da n

(iii) Calculele
ui în care este altfel precizat în Termenii
Finali.
(iv)
implementare
pentru a optimiza întregul proces.
(b)

De
astfel încât

eze interesele De

Substituiri
(a) Substituirea Emitentului
De
cu:
Substituentul
luni înaintea unei astfel de

(ii) oricare De
substituiri, are dreptul de a renun

Valorile Mobiliare de
54

Î

b) Schimbarea sediului
, printr8. Taxare
,
in
este cazul,

,

a altor

legi în vigoare care se refera la necesitatea deducerii sau re
orice alte taxe). De
mobiliare

9
(a) Redenominarea

, dar cu notificarea

-se unor condi

55

Eur
termeni din Condi

.
(b)

ilor dar cu

notificarea De

,

Tratatul.
(c) Chetuieli de conversie Euro.

(d)

. În acest document,

Data de ajustare

în conversia monedei originale

Monetare.
Tratatul

56

10
(a)

-

(b) Agentul de Calcul. Emintentul sau un alt Agent de Calcul specificat în Termenii Finali, va
avea îndatoririle specifice
sit

Emitentului (în cazul în care Agentu

11
,
Valorile Mobiliare, sunt g

Mobiliare.
(c)Subparagraful (b) este doar spre beneficiul De
De

57

12

Statele Unite (inclusiv posesiunile lor).
n
Agentului de Compensare.

13
a)

ent al

deducerea cheltuielil

58

(ii)
pertur
d) Plata într-

14

.Î
, discount-urilor
sau rabaturi-lor

se
. Emitent

în Valorile Mobiliare.
15. Evenimente de N
Un eveniment de

este declarat în cazul în care unul sau mai multe

evenimente dintre cele mai jos enum

:

(a)

principalului (valorii nominale)

în
(b)

59

(c)

pentru lichidarea Emitentului (excluzând o lichidare pentru
BRK Financial Group S.A sau

Valorile Mobiliare),
atunci orice De

16
De
de

legi sau regulamente ale

) aflate în afara
sau
de Valorile Mobiliare emise.

a
emis moneda

60

Mobiliare.
include, orice ter

este moneda
emisiune;
inere a uneia sau mai multor:

futures, alte derivate sau FOREX.
(ii) împrumuturi de Valori mobiliare, sau

alorile Mobiliare.

Valoarea de

c
dere a hedgingului legat de Valorile Mobiliare.
sau un nivel

minim asigurat de

-ul de

decât valoarea

a principalului (valorii nominale)

dobânzii sau cupoanelor, valoare determin
costurile de închidere a hedgingului Emitentului legat de Valorile Mobiliare.
la o zi (alta
Agentul de compensare,

61

decontare
acest sens

62

7.

7.1

Certificatele Index Turbo

,,Agent de compensare
Emitent în Termenii Fina

compensare pe care

Emitentul îl poate aproba.

,

seriilor de emisiune;
isiunii de Valori mobiliare la solicitarea
Emintentului.

63

a
de Valorile mobiliare;

(a)

;î

(b)
(c)
la 360;

de pert
i. În acest caz (a) ultima zi din cele

Data de decontare
loc decontarea.

seriilor de emisiuni.
Data emisiunii

64

Emitentul

BRK Financial Group

-

Napoca, ac

Eveniment de Atingere a Barierei
(a) pentru certificatele Turbo Long apare în cazul în care nivelul Indicelui, în orice moment, în
orice Zi de tranzac

cu caracteristici identice ;
(b) pentru certificatele Turbo Short apare în cazul în care nivelul Indicelui, în orice moment, în
orice Zi de tranzac

ice ;

seriei de emisiune;
Exercitare

de agentul de calcul, având în vedere moneda sursei de finan
.

Multiplicatorul

ului Valorilor Mobiliare emise, cu
pre unitar
65

Sponsorul Indicelui.

repre

atingerea barierei
de calcul în perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discre

ul de referin

înseamn

este altfel specificat în Termenii Finali aplicabili,

core

66

inând cont de orice costuri suplimentare
de finan are sau de hedging ce

(în cadrul valorii

suplimentar (de exemplu) poa
suport sub nivelul de exercitare).

hedging.

depozitele în moneda

-

sau overnight.
Rata de schimb valutar

în care este evaluat activul

suport

l.

Termeni Finali

conformitate cu u
Pentru certificatele Index Turbo Long:
67

(a) La exercitare: [(Pre Final de Referin

- Valoarea de Exercitare) + Prima
Emitentului
Valoarea
Valoarea de
zero.
Pentru certificatele Index Turbo Short:
(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare

Pre ul Final de Referin

- Pre
Emitentului
(c) În urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea

Valoarea de

zero.
este caz
zecimale.

ii
(ajustate cu Divizorul Indicelui)

68

Dividende

Valori mobiliare
nebancare, titluri de capital negociabile,
eviden
zi în care Spon
de închidere al Indicelui conform regulilor sale;
Zi de tranzac

a Valorilor Mobiliare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;
a)
pi

. Valorile
înregistrate în sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se
va realiza prin transfer între titularii de conturi la Agentul de Compensare, în conformitate cu
ei nume este înregistrat în sistemul Agentului de
regulamentele Agentului de compensare.

69

3.
(a) Lansare, Maturitate, Pre de emisiune
Certificatele Index Turbo vor fi emise în concordan

Finali.
Pre ul ini ial de emisiune va fi calc
actualizat în concordan

iile pie ei:

Pentru Certificatele Index Turbo Long:
Pre ini

Valoarea de exercitare) +

Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Index Turbo Short:
Pre ini ial de emisiune = [(Valoarea de exercitare
Rata de schimb valutar
Finali.
inând cont de orice costuri suplimentare de finan are sau
de hedging.
(b) Exercitare. Î

-a închis emisiunea la Cererea

Emitentului, valorile mobiliare
(c) Atingerea Barierei. În urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
a de tranzac ionare a
Valo

de
i Finali relevan i pentru

emisiune.

70

(d) Cererea Emitentului. În cazul în care nu s-a atins Bariera, Emitentul are dreptul de a închide

(e) Decontarea în bani. Î

m
m

m

i

rea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.
(f)

.

(g) Notificare.
Compensare.
(h)

a Valorilor mobiliare se supune
ici Emitentul nici vreun Agent

depunerii tuturor e

aplicabile.

(i)
puse obliga
cerin

legale aplicabile.

71

(a) Perturbarea Pie
Valori Mobiliare de apari
apare atunci când: (i) un moratoriu general este declarat fa
(ii) survine o
ticipan
contracte
toare la Indicele relevant. În oricare dintre evenimente,
act
(b)

(i)
publicat de un succesor al Sponsorului Indicelui, sau (B): este înlocuit de un indice successor,

(ii)

i de Evaluare, la Atingerea

Barierei sau înainte, sau în momentul Cererii Emitentului pentru închiderea emisiunii, succcesorul
în alt fel
Indicele; sau (B) în sau înainte
Barierei, sau la Data Cererii Emitentului de închidere a emisiunii,
ul Final de Referin
Pre ul de referin

ul de Referin
inând cont de componentele Indicelui.

(iii) D

, are

ul de calcul trebuie
necesare.

72

(A) dividende sau o alocare

sau alte instrumente
ea emitentului egal sau

propor ional cu aceste instrumente acordate de
drepturi sau warranturi sau alte active, ce pot fi achizi ionate la mai pu in decât pre ul pie ei;
iu
(C) alocarea unui dividend extraordinar;
(D) o distribuire de dividende în numerar în valoare

din valoarea de

iunilor
(E) orice alt eveniment similar având un efect de diluare sau concentrare a valorii teoretice a
ac iunilor.

de a distribui De

73

7.2

Certificat

pentru aceste Certificate Turbo este

în Termenii Finali

.
,,Agent de compensare
Emitent în Term

compensare pe care

Emitentul îl poate aproba.

de und
.

contracte options sau futures sau alte derivate pe Activul Suport

seriilor de emisiune;
isiunii de Valori mobiliare la solicitarea
Emintentului.

a
de Valorile mobiliare;

(a)

;î

74

(b)
(c)
la 360;

d
entului. În acest caz (a) ultima zi din cele

Data de decontare
loc decontarea.

seriilor de emisiuni.
Data emisiunii

Emitentul

BRK Financial Group

-

Napoca, ac

75

Eveniment de Atingere a Barierei
(a) pentru certificatele Turbo Long apare în cazul în care nivelul Activului Suport, în orice
moment, în orice Zi de tranzac

ntelor financiare cu caracteristici
identice;
(b) pentru certificatele Turbo Short apare în cazul în care nivelul Activului Suport, în orice
moment, în orice Zi de tranzac

cu caracteristici
identice ;

seriei de emisiune;
Exercitare

de agentul de calcul, având în vedere moneda sursei de finan

ile de
.

Multiplicatorul

ului Valorilor Mobiliare emise, cu
unitar

76

Nivel de B
Activului Suport de
Agentul de calcul.
la (dar excluzând) data

atingerea barierei
calcul în perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discre

inând cont de orice costuri suplimentare
de finan are sau de hedging ce

suport sub nivelul de exercitare).

hedging.
ul de referin

Activului

Suport
a

T

la Ora
77

) o valoare

depozi

-

sau overnight.
Rata de schimb valutar

în care este evaluat activul

suport

gentul de calcul.

Termeni Finali

Pentru certificatele Turbo Long:
(a) La exercitare: [(Pre Final de Referin

- Valoarea de Exercitare) + Prima
Emitentului ) sau
Valoarea
Valoarea de
zero.

78

Pentru certificatele Turbo Short:
(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare

Pre ul Final de Referin

(b

- Pre

Emitentului
(c) În urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea

Valoarea de

zero.

zecimale.
a Activului Suport
Activului Suport +
ii.
Valori mobiliare . D
nebancare, titluri de capital negociabile,
eviden

sunt prelua
Zi de tranzac

;
a Valorilor Mobiliare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;
a)

79

. Valorile

i

înregistrate în sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se
va realiza prin transfer între titularii de conturi la Agentul de Compensare, în conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

3.
(a) Lansare, Maturitate, Pre de emisiune
Certificatele Turbo vor fi emise în concordan
menii Finali.
Pre ul ini
actualizat în concordan

iile pie ei:

Pentru Certificatele Turbo Long:
Pre ini

V

Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Turbo Short:
Pre ini ial de emisiune = [(Valoarea de exercitare
Rata de schimb valutar

80

inând cont de orice costuri suplimentare de finan are sau
de hedging.
(b) Exercitare. Î

-a închis emisiunea la Cererea

(c) Atingerea Barierei. În urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
închide în mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cump

a de tranzac ionare a
de
i pentru

emisiune.
(d) Cererea Emitentului. În cazul în care nu s-a atins Bariera, Emitentul are dreptul de a închide

(e) Decontarea în bani. Î

m
m

(ii

i

m

barierei.
(f)

.

81

(g) Notificare.
Compensare.
(h)

de compensare.
c

(i)
fi efectuate în conformitate cu regul
cerin

legale aplicabile.

Valori Mobiliare de apari

unui fenomen de perturb
un moratoriu general este declarat fa
(ii) survine o
, întrerupere sau perturbare a participan

,

; sau (B) cu

derivate referitoare la Activul Suport
-

82

comercial.
5. Efectul Termenilor Finali
Termenii

83

7.3

pentru aceste Certificate Turbo

,,Agent de compensare
compensare pe care
Emitentul îl poate aproba.

.

contracte options sau futures sau alte derivate pe Activul Suport

seriilor de emisiune;
isiunii de Valori mobiliare la solicitarea
Emintentului.

a
de Valorile mobiliare;

84

) ultima zi din cele

Data de decontare
loc decontarea.

seriilor de emisiuni.
Data emisiunii

Emitentul

BRK Financial Group

-

Napoca, ac

Eveniment de Atingere a Barierei
(a) pentru certificatele Turbo Long apare în cazul în care nivelul Activului Suport, în orice
moment, în orice Zi de tranzac

ristici
identice;

85

(b) pentru certificatele Turbo Short apare în cazul în care nivelul Activului Suport, în orice
moment, în orice Zi de tranzac

identice ;

seriei de emisiune;
Exercitare

Multiplicatorul

ului Valorilor Mobiliare emise, cu

valo

unitar

atingerea barierei
calcul în perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discre

86

Termenii Finali aplicabili,
la Ora
au în numele Agentului
) o valoare

ul de referin

Activului Suport
,d

entru Agentul de C

inând cont de orice costuri suplimentare
de finan are sau de hedging ce

vestitorului (în cadrul valorii

suport sub nivelul de exercitare).

hedging.
Activului Suport de
Agentul de calcul.
Rata de schimb valutar

în care este evaluat activul

suport

87

Termeni Finali

Pentru certificatele Turbo Long:
(a) La exercitare: [(Pre Final de Referin

- Valoarea de Exercitare) + Prima
Emitentului
Valoarea
Valoarea de
zero.
Pentru certificatele Turbo Short:
(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare

Pre ul Final de Referin

V
- Pre
Emitentului

sau

(c) În urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea

Valoarea de

zero.

88

zecimale.

Valori mobiliare . D
nebancare, titluri de capital negociabile,
eviden

;
Zi de tranzac

a Valorilor Mobiliare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;
a)
ontare.

89

. Valorile
înregistrate în sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se
va realiza prin transfer între titularii de conturi la Agentul de Compensare, în conformitate cu

compensare sa
regulamentele Agentului de compensare.

3.
(a) Lansare, Maturitate, Pre de emisiune
Certificatele Turbo vor fi emise în concordan

Pre ul ini
actualizat în concordan

ndi iile pie ei:

Pentru Certificatele Turbo Long:
Pre ini ial de emisiune = [(Valoarea activului suport
schimb valutar
Pentru Certificatele Turbo Short:
Pre ini ial de emisiune = [(Valoarea de exercitare Valoarea
schimb valutar

inând cont de orice costuri suplimentare de finan are sau
de hedging.

90

(b) Exercitare. Î

-a închis emisiunea la Cererea

(c) Atingerea Barierei. În urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
a de tranzac ionare a
de
i pentru
emisiune.
(d) Cererea Emitentului. În cazul în care nu s-a atins Bariera, Emitentul are dreptul de a închide

(e) Decontarea în bani. Î
urmare a unui eveniment de atin

m
(ii) Va

m

i

m
barierei.
(f)

.

(g) Notificare.
Compensare.
91

(h)
ul nici vreun Agent

(i)
cerin

legale aplicabile.

. Agentul de calcul trebuie
Valori Mobiliare de apari
un moratoriu general este declarat fa
(ii) survine o
,

; sau (B) cu

privire la
derivate referitoare la Activul Suport
-

92

comercial.
5. Efectul Termenilor Finali

7.4

Certificatele cu capital protejat

specifi
calcul.
Cost crescut al hedgingului
comisioane (altele decât cele de
riscului legat de emisiunea de Valori Mobiliare
Cursul de schimb valutar relevant
activul suport

în care este evaluat

Data emisiunii

ului.

93

acest lucru în Termenii Finali.

vul suport, în
inali.

a) Delistarea;
b) Fuziunea;

Eveniment de ajustare

se refer

emis sau distribuirea

:

de

;

b) Distribuirea de dividen
provenite dintr-

;
e calcul a valorii activului suport

d) Orice al

produsului structurat
:
a) Perturbarea sursei de preluare a valorii activului suport

94

multora

c
d) Perturbare a modului de impozitare.
Evenimente de per

este precizat în Termenii Finali.
c

costuri materiale crescute

în îndeplinirea oblig

Moneda activului suport

ni.
este de opt

.

Perturbarea monedei relevante
evenimente :

edei relevante prin
mijloace legale, sau (ii) face imposibil transferul monedei relevante din conturile aflate în centrul
financiar principal al monedei relevante sau în afara acestuia.
ntru întreaga valoare pe care

95

poate afecta direct sau indirect proprietatea asupra monedei relevante sau transferul liber al
acesteia

g) orice alt eveniment asem

apare atunci când: (a) un moratoriu general este declarat fa
(b)
survine o suspend
participan

, (i

mai mul

le active suport;

sau (ii
sau alte derivate referitoare la activul suport
-

Valorilor Mobiliare.
Perturbare a hedgingului
acoperirii

t
Perturbarea sursei de preluare a activului suport

ul exprimat pe unitatea de cantitate a activului suport, determinat

96

a formulei de calcul

uri, aco

activului suport precizat în Termenii Finali.
itate.

2. Forma
. Valorile Mob
înregistrate în sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se
va realiza prin transfer între titularii de conturi la Agentul de Compensare, în conformitate cu
legis
ei nume este înregistrat în sistemul Agentului de
l Valorilor Mobiliare în conformitate cu
regulamentele Agentului de compensare.
i

c

închidere

regulament
97

i. Nici Emi
i
Valorile Mobiliare.

moneda d
, Emitentul, Agentul de
calcul sau orice alt agent nu va fi responsabil pentru erori sau omisiuni în calculele legate de

4.
în cadrul activului suport, Agentul de calcul va
valorii teoretice a

5.

, Agentul de calcul
Mobiliare

calificarea evenimentului ca fiind de perturbare
al
98

permis de zile de perturbare,

aloarea Valorilor Mobiliare;

, se va lua în calcul

(ii) Agentul de Calcul va lua în considera
6.

a) solicita Agentului de
egate de Valorile Mobiliare
la care va avea loc ajustarea; sau
b) î

ajustare nu va produce rezultate rezonabile comercial,

La constatarea unui eveniment ex
luate.
7
corectat suc

determinarea valor
99

8
lua
a)
vigoare; sau
otifica
a emisiune urmând a fi

v

9.

a din variantele

-

(PAS) unei singure valori mobiliare

100

Acolo unde în Termenii Finali se s
activului suport, aceasta se va calcula astfel:

(PAS)

componente:

ului:

101

în Termenii Finali

final

.
initial

-

cu Mecanismul de Calcul

.

re(i)

sau valoarea

[(i)]

specificat
.
ea activului suport la Ora

ri pe care

102

la Ora

care Agentul de ca

103

8.

Impozitarea

România

ali
î

Codul fiscal

, ca atare. Sub
,

Prin urmare,
de mai jos se

la impozitarea ambelor tipuri de venit în conformitate cu

tratatele de

impozitare aplicabile.

de capital nu este definit ca atare în Codul Fiscal
exprimat o
o

cu privire la

faptul

nici un

fiscale române nu

chestiune. Prin urmare, nu

-au

în notificare nici

tipul de venit care îi revine unui investitor este supus vreunui impozit pe
ri de capital din România.

sunt impozitabile. În conformitate cu
mobiliare" atât în Codul Fiscal cât
anume Legea 297/2004 cu
inclusiv titlurile de trezorerie cu

în

privind pia a de capital

în vigoare),
atât sub cât
104

peste un an,

alte titluri de valoare,
pe

de

capital, sunt incluse în categoria

mobiliare"

sunt, prin urmare, impozabile în România

în conformitate cu regulile aplicabile acestor titluri. Astfel,
Valorilor mobiliare de

de capital

prin

persoanele fizice rezidente din punct de vedere fiscal în

România, sunt supuse impozitului pe venit în România.
Conform normelor actuale, în

de încadrarea veniturilor provenite din
conform Codului fiscal, un impozit de 16%

pe câstigurile de capital.
Conform actualului Cod fiscal,

de capital

de

o

în România sunt supuse impozitului pe profit la cota standard de 16% (care se
asupra veniturilor persoanelor juridice române la nivel global), deoarece nu
a

de capital
de capital

în România.

din

de Valori mobiliare de

nerezidente, se supun de asemenea
drept venituri

din România,

persoane fizice

aceste venituri sunt calificate

în

Ar putea exista argumente care ar
România

impozitare

faptul

nu sunt emise în România)

care acesta

nu ar trebui

impozitarea

Valorile mobiliare nu au nici o

prin urmare,

cu

de capital aferent ( în cazul în

fie considerat drept un venit din surse

de capital ar trebui

fie

de la caz la caz, în

de

specifice ale
Nu

impozitare pentru

sau cadouri în România. În cazul în care Valorile mobiliare

sunt acordate unei persoane fizice gratuit din partea unui angajator, valoarea lor poate fi
impozitului românesc pe venit (16%)

or la

sociale aferente.

Mai mult, în cazul în care acordarea de Valorilor mobiliare se

din punct de vedere

juridic sub

fie

de

posibilitatea ca tranza

un notar public.
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de

9.

Forma Termenilor Finali

A. Forma Termenilor Finali pentru Certificatele Turbo
Termeni Finali
Serie: [Index]

Turbo [Long][Short][Nr]

Indice Activ Suport: [ ] (Bloomberg: [ ])
ISIN Activ suport: [ ]
Moneda finan
Data Emisiunii: [ ]

Pre de emisiune: [ ]
Volum: [ ]
Valoare de exercitare: [ ]
BRK Financial Group SA][ ]
Agent de calcul: [BRK Financial Group SA][ ]
Listat pe Bursa de Valori: [ ]
Prima zi de tranzac ionare: [ ]
Ultima zi de tranzac ionare: [ ]
Cheltuieli de admitere la tranzac ionare:[ ]
Depozitarul Valorilor Mobiliare: [ ]
Sistem de compensare: [ ]
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Alte informa ii: []
B. Forma Termenilor Finali pentru Certificatele cu capital protejat
Termeni finali
Serie: [Denumire certificat]capital protejat [procent capital protejat]

Data emisiunii: []
Finale: []
Termeni referitori la activul suport:
i
pentru activul
suport

Activul suport
(i)
(ii)[ Sponsorul indicelui] [Emitent]: []
(iii) Bursa de valori: []

Pondere (%)

Moneda activului suport: []

mecanism:[se
]
ntru cursul valutar: []
]
Valoarea de exercitare: []
Termeni generali:
Agent de calcul:[BRK Financial Group] []
BRK Financial Group][]
Agent de compensare: [Depozitarul Central SA] []
Agent de decontare: [Depozitarul Central SA] []
Depozitarul Valorilor mobiliare: [Depoziatarul Central SA][]
Listare: [ValorileMobiliare vor fi list
107

Cheltuieli legate de listare: []

[
privire la pe
[
[

, indicarea locului de unde
]
]
][nu este cazul]
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10.
Emitentul

responsabilitatea pentru

Conform
a se asigura
realitatea

con

în acest Prospect de

convingerilor Emitentului (care a luat toate
astfel este cazul)
nu omit nimic de

rezonabile pentru

în acest document sunt în conformitate cu
afecteze semnifica

.

BRK FINANCIAL GROUP SA

_________________________________

_________________________________

Darie Moldovan

Adrian Pop
Director General
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