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4fa / tt or tn/{Aprobat de ASF prin Decizia Nr

Investitorii in valorile mobiliare prezentate in Prospectul de Baz6, ar trebui si se asigure cI
inteleg specificaliile Valorilor Mobiliare gi expunerea la riscurile asociate Valorilor Mobiliare.
Pretul de pia([ sau valoarea acestora pot fi volatile qi detindtorii de Valori Mobiliare pot suferi
pierderea intregii investi(ii.
Valorile mobiliare nu au fost qi nu vor fi inregistrate in temeiul legii Valorilor Mobiliare
"Securities Act" din 1933, cu amendamentele ulterioare din Statele Unite, qi nu pot fi exercitate,

oferite, vdndute, transferate sau livrate, direct sau indirect, pe teritoriul Statelor Unite sau, in
contul qi beneficiul persoanelor din Statele Unite ale Americii.

Viza de aprobare aplicatd pe prospectul de ofertd publicd sau, dupd caz, pe documentul de
ofertd nu ore valoare de garonlie Si nici nu reprezintd o altd formd de apreciere a A.S.F. cu
privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea
prezenta tranzacliile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.
Decizia de aprobare certificd numai regularitatea prospectului/documentului de ofertd in
privinla exigenlelor legii Si ale normelor adoptate tn aplicarea acesteia

d$sF.
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T#oa^rAcest Prospect de Bazd, reprezinti un prospect de bazd. in sensul articol

Regulamentul (UE) 201711129 ("Regulamentul Prospectului") qi al art. 2l din
CNVM (actualmente A.S.F.) nr. I /2006.

BRK Financial Group SA ("Emitentul") igi asumi responsabilitatea pentru informafiile
prezentate in acest document. In concordan{I cu cunogtintele gi convingerile emitentului (care a
luat toate mdsurile rezonabile pentru a se asigura de acest lucru) informaliile con[inute in acest
document sunt in conformitate cu realitatea qi nu omit nimic de naturd sI afecteze intelesul
acestor informa(ii. Se va solicita Bursei de Valori Bucureqti, admiterea la tranzaclionare gi

listarea la Bursa de Valori Bucureqti pdn[ la expirarea a l2 luni de la data publicdrii Prospectului
de BazI. in plus, Valorile Mobiliare pot fi listate sau admise la tranzacfionare, dupl caz, pe orice
bursd sau pia{d specificatd in Termenii Finali relevanti. Emitentul poate emite, de asemenea
Valori Mobiliare nelistate.

Emitentul nu a autorizat reprezentarea sa ori furnizarea de orice fel de informalii cu
privire la emitent sau orice valoare mobiliari. Nici livrarea acestui document, nici livrarea
oriclrui alt document al programului, sau fumizarea de infonnalii in cadrul unei tranzaclii cu
Valorile Mobiliare, in nici o circumstan[d, nu va fi interpretatl ca o recomandare din partea
emitentului de a realiza vreo tranzac{ie cu Valoarile mobiliare emise. Fiecare poten[ial investitor
care analizeazd, achizi{ia de Valori Mobiliare, trebuie s[ ia o decizie bazatd pe cercetdri
intreprinse de el insuqi in legdturd cu riscurile asociate acestor tranzaclii.

Livrarea acestui document nu implic[ in nici un moment cI informatiile conlinute nu au
suferit modific6ri dupi data emiterii Prospectului de Baz6. Emitentul nu inten[ioneazd sd

fumizeze date sup I imentare dupi pub I icarea prospectului.
Distribuirea acestui document gi oferta, vdnzarea sau livrarea de Valori Mobiliare in

anumite jurisdic[ii poate fi restrictionati de lege. Persoanele care se afld in posesia acestui
document sunt indemnate sd se informeze asupra unor astfel de restricfii. Pentru o detaliere a

anumitor restricfii privind oferta, vdnzarea sau livrarea Valorilor Mobiliare qi distribuirea acestui
document sau a altor materiale referitoare la emisiunea Valorilor Mobiliare, vI rugim sI
consultali sectiunea din Prospectul de BazI referitoare la "Restricfii de vdnzare".

Nici o persoani nu a fost autorizatd in a da informatii diferite fa{d de cele incluse in
Prospectul de Bazd, iar in cazul in care au fost transmise astfel de informatii, ele nu trebuiesc
private ca fiind autorizate de citre Emintent.

in cazul in care informa{iile sunt furnizate de citre o ter[6 parte, emitentul confirmd
reproducerea lor cu acuratele gi cd nici un fapt nu a fost omis aqa incAt s[ conducd la informatii
neclare sau confuze, in limitele in care Emitentul poate si discearnl din informatiile publicate de

aceastl te(6 parte.
Acest prospect de bazd trebuie sd fie citit impreun[ cu toate documentele incorporate ca

gi referinf[ qi va fi citit qi inteles ca gi cdnd respectivele documente ar face parte din Prospectul
de Baz[.

Emitentul nu garanteazd cd acest document poate fi distribuit legal sau cI Valorile
Mobiliare pot fi oferite legal, respectdnd orice prevedere sau cerinti in orice jurisdictie, gi nu iqi
asum[ responsabilitatea sd faciliteze o astfel de distribuire sau ofert6. in mod special, nicio
acfiune nu a fost intreprinsi de cdtre Emitent, care s6 permitd oferirea Valorilor Mobiliare sau

detinerea sau distribuirea acestui Prospect sau oricdrui alt material in leglturd cu Valorile
Mobiliare in orice jurisdic[ie in care astfel de ac(iuni sunt necesare. Nicio ofert6, vinzare sau

livrare de Valori Mobiliare sau distribuirea oricdror materiale informative in legdturl cu Valorile
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Mobiliare nu se poate face intr-o anumit[ jurisdicfie sau dintr-o anumitl jurisdicfie cu
circumstanlelor ce sunt in concordan[I cu orice lege qi regulament aplicabile qi in caz

Emitentul neput6nd fi ftcut responsabil. Pentru o descriere a anumitor restric(ii in
vdrzarea qi livrarea Valorilor Mobiliare gi distribuirea acestui document gi a altor materiale
referitoare la emisiunea de Valori mobiliare vi ruglm sI consulta{i secliunea "Restricfii la
Ydnzare" in Prospectul deBazd.
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L. Rezumat

Rezumatele sunt sbucilrate modular, ln conformitate cu fuiexa )fill a

CE nr. 486120L2 de modificare gi completare a regulamentului CE

Componentele rezumatului poarti denumirea de "Elemente" gi sunt numerotate tn cadrul a

cinci Secliuni (A-E).

In sihralia ln care un Element este necesar a fi prezent ln rezumat datoritii tipului de

emitent sau rralori mobiliare emisg este posibil sii nu existe informalii relevante referitoare

la acel Elemen! caz ln care va aplrea menliunea "Nu se aplicl".

Secliunea A - lntroducere gi avertismente

A.1 Avertismente Acest Rezumat trebuie citit ca fiind o introducere a Prospectului de

Bazi intocmit de BRK Financial Group SA, iar orice decizie de

investifie ar trebui sI fie bazatl nu doar pe conspectarea acestui

rezumat, ci pe infelegerea intregului prospect, aprobat de c6tre

Autoritatea de Suprveghere Financiarl din Romdnia. in cazul in care o

problemd legatd de Prospectul de Bazd, inclusiv documentele

incorporate ca referinfd, suplimente, Termeni Finali sau Tabele de

OfertI este adusi in fafa unei instanfe din Spafiul Economic European

gi din afara Romdniei, iniliatorul reclamant trebuie sa suporte costurile

aferente traducerii prospectului de baz6,.

Emitentul sau persoanele care au intocmit acest Rezumat pot fi fdcute

rispunzitoare pentru confinutul Rezumatului, inclusiv traduceri ale

acestuia, dar doar dacl este inqelitor, inexact sau contradictoriu in
raport cu celelalte pirfi ale prospectului, sau daci el nu furnizeazd, in
raport cu celelalte pirfi ale prospectului, informa{iile esenfiale pentru a

ajuta investitorii si decidi dacd investesc in astfel de valori mobiliare.

A.2 Acordul
emitentului
privind
utilizarea

Emitentul igi dA acordul ca Prospectul sI fie utilizat de cdtre toate

instituliile reglementate din cadrul Uniunii Europene ;i intermediari

financiari autoriza{i conform Directivei 2004139|EC (MiFID) pentru

revdnzarea ulterioard ;i plasamentul final al Valorilor Mobiliare, cu

nr. 809
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Prospectului

deBazd,

condilia ca Prospectul si fie valabil, in conformitate cu art 27

Regulamentul nr 112006 al ASF.

Prospectul poate fi furnizat investitorilor numai impreuna cu toate

suplimentele emise pAnI la acel moment. Toate suplimentele la
Prospectul de Bazd, sunt publicate in format electronic pe website-ul
Bursei de Valori Bucuregti (www.bvb.ro) ;i pe website-ul Emitentului
www.brkfi nancialgroup.ro

in eventualitatea primirii unei oferte din partea unui Intermediar
Financiar, investitorii trebuie si cunoascl faptul cI acest

Intermediar Financiar le va furniza informafii privind condi(iile qi

termenii ofertei in momentul in care va fi flcuti acea ofert5.

Sectiunea B - Emitent qi eventuali garanti

8.1 Denumirea

social6 gi

denumirea

comerciall a

emitentului

BRK Financial Group S.A. -,,Emitentul"

8.2 Sediul social

Ei forma
juridicd

a

emitentului,
legislalia in
temeiul

cdreia iEi

desfbqoarl

activitatea

emitentul qi

fara in care a

fost

constituit.

Infiinlatd ca societate pe acfiuni cu capital privat la data de 26.10J994
sub denumirea de SVM Broker SA, BRK Financial Group SA
functioneazi in prezent pe piafa de capital din Romania in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

in urma Deciziei CNVM nr. 3098/10.09.2003, denumirea societI{ii a

fost ulterior schimbatd in ,,Societate de Servicii de Investitii Financiare
Broker SA" qi a fost inscris[ in Registrul ASF ca gi intermediar, cu nr.

PJROlSSIF/120072,

Prin Autorizalia ASF nr. 25 din 24.02.2016, denumirea societd{ii a

devenit SSIF BRK Financial Group SA.

BRK Financial Group SA iqi desfdgoard activitatea pe perioadd

nedeterminati, este inregistrati la Registrul Come(ului Cluj, cu nr.

J121303811994 qi are sediul social la adresa Calea MoJilor, nr 119,

Cluj-Napoca, Romdnia, tel +4036440i7 Og.

8.3 Nu se aplicd
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B.4a Nu se aplicd

Astr
x.

T

B.4b O descriere a

oriciror
tendinp
cunoscute

care

influen!eazi

Emitentul;i
ramura de

activitate in
care acesta

funcIioneazi

Nu se aplicl; nu se cunosc tendinfe
ramllra de activitate in care acesta func{ioneazd

care si afecteze Emitentul gi

8.5 Descrierea

grupului
este o societate listatl la Bursa de Valori

Bucuregti, avdnd participa(ii in mai multe companii listate gi nelistate.
Din cadrul grupului fac parte SAI Broker, societate de administrare a
investiliilor, unde deline 99,g9yo din capitalul social, Facos, unde
deline 89.69% din capitalul social, confident - broker de asiguriri,
avdnd o participafie de 98% Ei Minesa - Insitutul de cercetrri si
proiectlri miniere, din care de{ine 38.21yo,30% Firebyte SA.

BRK Financial Group

8.6 Nu se aplicd

8.7 Nu se aplicd

8.8 Nu se aplicd

8.9 Previziuni de

profit
nu a realizat previziuni legate de profit.Nu se aplici; Emitentul

8.10 Rezerve in
raportul de

audit

rezerye in raportul de audit referitor la
informafiile fi nanciare ale Emitentului

Nu se aplici; nu existi

8.11 Nu se aplicd

8.72 Informa{ii
financiare

legate de

Emitent,

Urmdtoarele date reprezinti informatii
Group S.A., aEa cum au fost acestea inregistrate la 3l decembrie 2017,
respectiv 3l decembrie 2016 :

financiare ale BRK Financial
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Declaralie cu

privire la

tendinfe gi

modificiri
semnificative

ale poziliei
financiare a

Emitentului.

Perspectivele emitentului nu au suferit o deteriorare semnificativ[ de

la data ultimei sale situalii financiare auditate gi publicate.

Nu a ap[rut nicio schimbare semnificativi in pozilia financiard a

Emitentului de la finalul ultimului exerciliu financiar auditat.

Valoriin RON 3l Dec. 201 3l Dec. 20

99,024

707

-t

Total rezultat global aferent

1 7

1 4 I

6 98 I 707

98 I-4,

0 0

398 707

I I 934

-3 1 7

0,770

Profit din acti continue

Profit inainte de

Profit din activitdti intrerupte

Alte elemente ale rezultatului

Profitul

Active totale
Total venituri din activititi
continue

8.13 O descriere a

evenimentelo

r importante

din evolufia

recentl a
emitentului

care sunt,

intr-o mare

mlsurd,

relevante

pentru

evaluarea

solvabilitilii
sale.

Nu se aplic6 ; nu existd astfel de evenimente.

1 Rezultate financiare propuse pentru aprobare in cadrul Adunarii GeneralS Ordinar5 a Aclionarilor din data de
24125.04.2078.
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8.14 B.5 plus

Dependenfa

Emitentului
de alte

entitalidin
cadrul

grupului

Nu se aplici ; Emitentul nu este dependent de subsidiarele sale

B.15 O descriere a

principalelor
activitetiale
emitentului

Activitatea principal[ a BRK Financial Group o constituie
intermedierea de servicii de investi{ii financiare pentru clienli de retail
gi institulionali prin intermediul sediului central, a sucursalei

Bucureqti, agen[iilor teritoriale gi a agentilor delega[i sau prin
platforma de tr anzaclionare onl i ne.

Din 2012 o activitate importantd in cadrul companiei este dezvoltarea,

tranzac[ionarea qi hedgingul produselor structurate.

O alta activitate principali este administrarea portofoliului propriu de

instrumente fi nanciare.

8.16 Actionari
importanfi

BRK Financial Group SA este listati la Bursa de Valori Bucureqti,

avdnd simbolul de tranzacfionare BRK (ISN: ROBRKOACNORO) gi

are peste 5000 de acfionari, dintre care semnificativ este SIF

Muntenia, cu o definere de 18.47o/o.

817-Bs0 Nu se aplicl

Sec[iunea C - Valori Mobiliare

c.1 Natura gi

categoria

valorilor
mobiliare

Valorile Mobiliare emise sunt de urmitoarele tipuri:

- Certificate Turbo cu activ suport indici, acfiuni, mirfuri qi

contracte futures pe mdrfuri
- Certificate cu capital protejat qi activ suport indici, actiuni,

mirfuri qi coguri de indici, actiuni sau mirfuri.
Valorile mobiliare vor fi emise in formi dematerializatd.

Valorile mobiliare vor fi identificate prin nr. ISIN publicat in tabelul
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c.2 Moneda

Valorilor
Mobiliare
emise

Moneda de decontare a Valorilor mobiliare emise este Leul romlift5$,
(RoN).

c.3 Nu se aplicd

c.4 Nu se aplici

c.5 Restrictiide
transfer

Nu se aplici; Valorile mobiliare emise sunt liber transferabile.

c.6 Nu se aplici

c.7 Nu se aplicl

c.8 Drepturi
conexe

valorilor
mobiliare,

inclusiv
clasificarea qi

restricIiile
aplicabile

acestor

drepturi

Forma qi continutul Valorilor mobiliare emise gi drepturile qi

obligatiile Emitentului qi a Delindtorilor vor fi guvernate qi

interpretate de cltre legisla(ia romdneascd.

Drepturi conexe Valorilor Mobiliare

Pentru Certificate Turbo:

Fiecare Valoare Mobiliar[ oferd De{indtorului dreptul de a

Primi valoarea de rlscumplrare la atingerea barierei, la
cererea Emitentului sau in urma exercitlrii
De a exercita Valorile Mobiliare la Maturitate.

Emitentul are dreptul de a inchide anticipat Emisiunile de Valori
Mobiliare (inchidere la cererea Emitentului).

Pentru Certificate cu Capital Protejat:

Legislafia aplicabill

10
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Fiecare Valoare Mobiliari oferl De]indtorului dreptul de a

- Primi la maturitate Valoarea FinalI de Rdscumpdrare

Valorile Mobiliare constituie obliga(ii negarantate gi nesubordonate

din partea Emitentului gi sunt tratate pari passu intre ele qi cu toate

celelalte obliga(ii negarantate gi nesubordonate ale Emitentului,

prezente gi viitoare, cu exceplia celor din prevederile legale.

Emitentul are dreptul de a inchide anticipat Emisiunile de Valori

Mobiliare qi de a modifica termenii qi condiliile.

Statutul Valorilor Mobiliare

Limitlri ale drepturilor

c.9 Nu se aplici

c.10 Nu se aplici

c.11 Admiterea la

tranzaclionare

Faptul ci o parte a produselor vor fi listate pe una sau mai multe

piefe reglementate sau nereglementate sau faptul c[ nu vor fi listate

va fi stipulat in Termenii Finali. Ca urmare a notificlrii de aprobare a

acestui prospect, Produsele pot fi admise la tranzaclionare pe piele

reglementate sau pe segmente nereglementate qi sau listate la burse

de valori din liri ale Spafiului Economic European qi oferite

publicului din (irile Spaliului Economic European in care s-a fdcut

notificarea.

Principala bursd vizatd pentru listare este Bursa de Valori Bucuregti.

c.t2 Nu se aplici

c.13 Nu se aplicl
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c.14 Nu se aplicd l't 4P
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c.15 Descrierea

modului in
care Valorile
Mobiliare sunt

afectate de

evolufia
activului
suport

Certificatele Turbo long ii dau posibilitatea investitorului dL{Ql

profita de pe urma unei piefe aflate in creqtere. in cazul in care

valoarea activului suport cre;te, qi valoarea certificatelor Turbo long

creqte intr-o manierl echivalentd, lu6nd in considerare orice rat[ de

schimb valutar aplicabili. Diferen(a dintre un certificat Turbo Long
qi un certificat simplu consti in faptul cI suma necesard pentru o

investi[ie care s5 poatd sd dea aceeaqi ratl de participare in activul

suport, este considerabil mai mic[.

Certificatele Turbo Short ii dau posibilitatea investitorului de a

profita de pe urma unei piefe aflate in declin. Aceste certificate

urmdresc evolufia activului suport intr-o manierl invers6. Daci
valoarea activului suport scade, valoarea certificatului Turbo Short

cregte intr-o manierl echivalentd, ludnd in considerare orice ratd de

schimb valutar aplicabili. Diferenla dintre un certificat Turbo Short

qi un certificat simplu const[ in faptul ci suma necesard pentru o

investilie care sd poatd si dea aceeagi ratd inversi de participare in
activul suport, este considerabil mai mic6.

Pierderea maximd in cazul certificatelor Turbo este suma investitd

inilial. O caracteristic6 a certificatelor Turbo este posibilitatea setirii
unei Bariere) care) in cazul in care va fi atinsd, va genera inchiderea

prematurd a emisiunii.

Certificatele cu capital protejat qi activ suport mlrfuri sau coquri
de mlrfuri sunt certificate, in cazul cdrora activul suport este sub

formd de mdrfuri sau coguri de mlrfuri, ddnd investitorului o

participatie in proporJie predefinitd in evolu{ia favorabild a activului
suport, iar capitalul investit este protejat intr-o propo(ie stabilitd la

emisiune. O gam6 largd de mdrfuri ar putea deveni activul suport in
raport cu un certificat cu capital protejat avdnd activ suport m[rfuri
sau coquri de mdrfuri.

Certificatele cu capital protejat qi activ suport ac{iuni sau coquri
de ac{iuni sunt certificate, in cazul cirora activul suport este sub

forml de actiuni sau coguri de actiuni, ddnd investitorului o
participa(ie in proporfie predefinitl in evolutia favorabild a activului
suport, iar capitalul investit este protejat intr-o propo4ie stabilitl la

emisiune. O gamd largi de ac{iuni ar putea deveni activul suport in
raport cu un certificat cu capital protejat av6nd activ suport ac[iuni

72
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suport indici ."u 
"\S{0,de indici sunt certificate, in cazul cdrora activul suport este sub

formi de indici sau coquri de indici, ddnd investitorului o participafie

in proporfie predefiniti in evolufia favorabili a activului suport, iar

capitalul investit este protejat intr-o proporfie stabilitI la emisiune. O
gaml largl de indici ar putea deveni activul suport in raport cu un

certificat cu capital protejat av6nd activ suport indici sau coquri de

indici.

c.16 Data expirdrii,
data finald de

referinti

Data maturitefii $i data evaluirii finale sunt specificate in Termenii
Finali pentru fiecare Emisiune.

c.t7 Descrierea

procedurii de

decontare a

Valorilor
Mobiliare

Pldlile vor fi efectuate de c6tre Emitent sau de citre Agentul de

compensare pentru creditarea conturilor din Sistemul de compensare

a Delinltorilor de Valori Mobiliare.

c.18 Descrierea

modalitllilor
de gestionare a

beneficiilor
generate de

instrumentele

derivate

Prin efectuarea de pl[1i prin Agentul de compensare, Emitentul va fi
eliberat de obliga(ia de plat[ pentru fiecare valoare astfel plltit[.
Emitentul se poate abate de la metoda de platd sus numit[, printr-o
notificare trimis[ Detindtorilor de valori mobiliare. in acest caz, plata

cltre Delinitori se va face printr-o altd metod6, men{ionatd in
notificarea transmisi.

c.19 Pre{ul de

exercitare qi

preful final de

referinli al

activului
suport

Pretul de exercitare va fi stabilit in Termenii Finali qi/sau Tabelul de

oferti pentru fiecare Emisiune.

in Termenii Finali, pentru fiecare Emisiune, se va indica sursa

Pre[ului finalde referinfI al activului suport.

c.20 O descriere a

tipului de

active suport gi

a locului in
care pot fi Contracte futures pe mlrfuri

Pentru Certifi cate Turbo :

Indici
Ac{iuni
Mdrfuri

13
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informa(iile
privind
activele suport

Pentru Certificate cu capital protejat:

Termenii Finali vor contine informatii precise referitoare la activele

suport utilizate, cum sunt cod ISIN, piala de tranzactionare,

emitentul, sponsorul indicelui, moneda de tranzaclionare.

Indici qi coquri de indici
Mdrfuri qi coquri de mlrfuri
Acliuni qi coquri de ac[iuni

c.2L Nu se aplicd

c.22 Nu se aplicd

Secliunea D - Riscuri

D.1 Nu se aplicd

D.2 Informaliide
bazl privind
riscurile
principale

specifice
emitentului.

Poten{ialii investitori ar trebui s[ retini faptul cd Emitentul este supus

anumitor riscuri, ftrd a se limita la instabilitatea piefelor financiare

globale, lipsa de lichiditate, deprecierea valorii definerilor, condilii
geopolitice, nalionalizare completd gi alte proceduri.

Astfel, urmdtorii factori de risc vor fi relevanfi pentru Emitent:

Afacerile Emitentului qi performanfele sale pot fi afectate
negativ de condiliile actuale sau viitoare economice qi

financiare la nivel global sau de alte riscuri geopolitice.
Un program de restructuriri ce ar putea fi derulate la nivelul
Emitentului ar putea afecta negativ afacerile derulate,
rezultatele opera{ionale, situa(iile financiare, nivelul
capitalurilor qi al lichidit[{ilor qi poate avea un impact negativ
asupra valorii valorilor mobiliare ale companiei.
Lipsa de lichiditate poate reprezenta un risc major, din cauza
inabilitetii Emitentului de a accesa surse de lichidiHli $i de
finan{are.
Veniturile qi situa{ia financiari a Emitentului pot fi afectate
negativ de deprecierea activelor sale datoritd condiliilor
proaste de pia[[.
Schimb[ri ale ratelor de dobdndd, ale ratelor de schimb
valutar, ale pre{urilor la obliga{iuni, ac[iuni gi mlrfuri,
volatilitatea qi alli factori de piafi vor afecta afacerile
Emitentului qi rezultatele operatiunilor
Performan{ele afacerilor Emitentului pot fi afectate in situa{ia
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in care capitalul s[u nu este gestionat corespunzdtor
rezultat al modificlrilor in adecvarea capitalului
necesarului de lichiditate.
Valoarea diferitor instrumente financiare inregistrate la
valoarea corectd este determinatd in funcfie de folosirea
anumitor ipoteze, judecdti gi estimlri care se pot schimba de-a
Iungul timpului sau se pot dovedi a nu fi precise.
Emitentul opereazd pe pie[e puternic competitive qi afacerile
gi rezultatele sale operafionale pot fi afectate negativ.
Emitentul poate fi afectat prin imposibilitatea de a refine sau
atrage personal cu experienfi in domeniu, incluzdnd aici
membri ai Consiliului de administrafie sau a Conducerii
executive gi poate avea de suferit in situalia in care nu este
menfinutd o bund relalie intre angajali.
Modificdri semnificative ale legislaliei, incluzdnd modificdri
ale Codului Fiscal in privinfa impozitelor qi taxelor, ce pot
avea un efect negativ asupra modului in care Emitentul igi
desfhqoard activitatea, rezultatele operafionale gi situalia
financiarS.
Emitentul este qi poate fi parte a unui litigiu sau subiectul
unor investigafii care pot avea impact asupra afacerilor sale.
Riscul operafional este inerent in afacerile Emitentului.

D.3 Nu se aplici

D.4

D.5 Nu se aplici

D.6 Riscuri

specifice

valorilor
mobiliare

Valoarea Certificatelor este expusl riscului de piafl qi altor factori gi

poate fi rnai mici decdt valoarea de achizilie. Mai mulli factori vor
influenla valoarea Valorilor Mobiliare, mulfi dintre aceqtia nefiind in
controlul Emitentului. Acegtia pot fi: modificarea valorii Activului
Suport, volatilitatea Activului Suport, fluctualii de curs valutar legate
de Valorile Mobiliare qi/sau Activul Suport, rate ale dob6nzilor sau

gradul de solvabilitate al Emitentului.

Riscuri specifice tipului de activ suport de care sunt legate Valorile
Mobiliare. Investitorii trebuie s5 se asigure c[ inteleg natura activului
suport qi termenii aplicabili fiecdrui tip de active suport qi in ce mod
fluctualiile valorilor acestora vor afecta valoarea Valorilor Mobiliare.
Performanfa trecuti a unui activ suport nu este un indicator pentru
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performantele sale viitoare.

Participafie mai mare de 100%. Orice creqtere sau descregtere a

valorii activului suport va avea un efect mai mare asupra valorii
Valorilor Mobiliare decdt in cazul unei participa[ii de 100% in
activul suport.

Participa(ie mai micd de 100%. Orice creqtere sau descreqtere a

valorii activului suport va avea un efect mai mic asupra valorii

Valorilor Mobiliare decdt in cazul unei participatii de 100% in
activul suport.

Levierul. Modificdrile pozitive sau negative ale valorii activului
suport vor avea un efect propor{ional mai mare asupra valorii
investitiei, astfel levierul avdnd potenlialul de a mdri cregterile sau

pierderile investi{iei.

Lipsa protecliei capitalului. in situa{ia in care capitalul nu este

protejat, evolutia adversd a valorii activului suport poate afecta in aqa

fel investilia inc6t valoarea ei sI ajungd Iazero.

Cursul valutar. Valoarea investiliei va fi inluen[atd atdt de evolu]ia

activului suport, dar gi de evolutia cursului de schimb dintre moneda

activului suport qi moneda investi{iei.

Pondere egald intr-un cog. Ponderea egald, a fiec[rei componente

dintr-un cog de instrumente financiare determind o influen[d egald, a

fiecireia dintre acestea asupra valorii investitiei.

Pondere inegald intr-un cog. Ponderea inegali a componentelor dintr-
un co$ de instrumente financiare determini ca o componenti s[ aibl
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ro influenfd dispropo(ionat mai mare sau mai mic[
investi[iei.

Detinltorii de Valori Mobiliare nu vor avea niciun drept asupra

activului suport. Emitentul nu este obligat sd de{inI activul suport.

Detinitorii de Valori Mobiliare nu vor avea niciun drept legal asupra

activului suport.

Valorile Mobiliare pot si nu fie potrivite pentru anumite categorii de

investitori. Valorile mobiliare ar putea sd nu fie potrivite obiectivelor
anumitor categorii de investitori, iar acegtia trebuie sd se asigure ci
Valorile Mobiliare sunt potrivite intereselor qi obiectivelor lor.

Ar putea sI nu existe o pia(d secundarl pentru Valorile Mobiliare,
investitorii neputdnd astfel sI iSi v6ndd delinerile de Valori
Mobiliare, sI fie nevoifi sd le pdstreze pdni la maturitate sau si le

v6ndd la un pret substanlial redus.

Dimensiunea Emisiunii nu este un indicator pentru lichiditate.

ActionAnd in concordantl cu obligafiile de market maker asumate,

Emitentul poate decide si emiti un numir mai mare de Valori
Mobiliare decdt cele care au fost inilialvdndute.

Evenimente legate de pozilia de hedging a Emitentului pot determina

inchiderea anticipati a emisiunii sau ajustiri aduse condiliilor
Valorilor Mobiliare. Pozilia de hedging a Emitentului poate fi
afectatl de insolvenfa contrapirfii de hedging, modificiri legislative
in (ara in care activeazd, contrapartea de hedging sau alte evenimente

care pot dezechilibra pozilia de hedging a Emitentului. in cazul unui
astfel de eveniment, Emitentul poate inchide emisiunea de Valori
Mobiliare sau sd modifice termenii gi condiliile in functie de

impactul avut asupra poziliilor de hedging. Astfel de modificdri pot
afecta negativ valoarea Valorilor Mobiliare.

t7
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Avertisment. Investitorii in Valorile Mobiliare
conqtienti ci ar putea sI piard[ integral sau pa(ial,
valoarea investiliei sale.

Sec(iunea E - Oferta

Nu se aplici

E.2a Nu se aplicd

E.2b Motivele
ofertei,

utilizarea qi

valoarea netl
estimata a

fondurilor
ob(inute.

Veniturile ob{inute din vAnzarea Valorilor Mobiliare vor fi utilizate
pentru acoperire riscurilor provenite din emisiuni qi pentru finan(area

activitefilor curente ale Emitentului.

E.3 O descriere a

condiliilor
ofertei

Nu se aplicl; Valorile Mobiliare nu sunt emise prin oferti public6.

E.4 Descrierea

tuturor
intereselor care

pot influenta

emisiunea,

inclusiv a celor

conflictuale.

Emitentul poate tranzacliona activul suport sau instrumente

financiare legate de activul suport in virtutea desfEqurdrii

operatiunilor sale obiqnuite pe contul propriu sau al clienfilor. Faptul

ci Emitentul poate de{ine instrumente financiare legate de activul
suport poate determina un coflicte de interes legate de Valorile
Mobiliare.

Emitentul poate intra in posesia unor informalii nepublice legate de

activul suport pe care nu este obligat sd le transmiti Detinltorilor. in
plus, Emitentul poate emite rapoarte de analiz[ legate de activul
suport. Astfel de activitdli pot conduce la conflicte de interes.

Pre(ul de vdnzare al Valorilor Mobiliare poate contine comisioane
care nu sunt transparente investitorilor in valoarea matematicd justl a

produselor . Aceast[ marjd, a Emitentului va fi determinatl de citre
acesta la discrefia sa absoluti.

Emitentul intentioneazd sd ofere cota{ii de vdnzare qi cump[rare
pentru fiecare emsiune realizatd., insl nu existi o obligalie legald in
acest sens. Trebuie inteles cI este posibil pentru investitori sI nu iqi
poatd vinde Valorile Mobiliare pdnd la maturitate, intr-un anumit
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moment de timp sau la un anumit pre{.

E.5 Nu se aplicd qI

E.6 Nu se aplicd

E.7 Estimarea

cheltuielilor
percepute de la

investitor de

citre emitent

Emitentul nu va percepe de la investitori alte taxe in afara pre$lui de

cotare, in afara comisioanelor obiqnuite de tranzaclionare.
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2. Factori de risc

Emisiunile de produse structurate se vor realiza in conformitate cu p

pruden(iale.

Emitentul consideri cI existX urmltorii factori ce pot si ii afecteze capacitatea de a-gi

indeplini obligaliile cu privire la Vdorile Mobiliare emise. Emitentul considerl cI factorii

descrigi in continuare reprezinti principalele riscuri inerente legate de investifiile ln

Valorile Mobiliare emisg dar imposibilitatea Emitentului de a pllti dobffnzile, principalul,

sau alte sume in leglturi cu Valorile Mobiliare sau de a-gi indeplini alte obligatii de livrare

in legituri cu Valorile Mobiliare emise, se pot datora altor factori astfel cI Emitentul nu

poate considera riscurile de delinere a Valorilor Mobiliare prezentate mai ios ca fiind

qrhaustive. Poten(ialii investitori ar trebui si citeasci informaliile detaliate prezentate ln

Prospectul de BazI qi sI igi facl o imagine proprie inaintea lulrii unei decizii de investire.

Ar trebui de asemenea si igi consulte brokerul, managerul de cont, avocatul, contabilul

sau al{i consilieri financiari, juridici gi fiscali qi sI revizuiasci cu atenfie riscurile generate

de o investi(ie in Valorile mobiliare.

l.Factori de risc care pot afecta Emitentul

o Evolutia companiei depinde de mediul economic Ai poate fi afecatd de acesta

. Tendintele macroeconomice recente au influentl asupra afacerilor companiei

o Presiunea concurenlial[ in industria serviciilor financiare ar putea afecta in mod negativ

BRK Financial Group S.A.

o Compania poate fi afectat[ de scdderea valorii activelor

o Rezultatele tranzac[iilor pot fi volatile q depind de mulli factori pe care Emitentul nu ii

controleazI

o Se confrunti cu riscul investiliilor ficute in alte companii

r Compania este expusi riscului de lichiditate qi de piali
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BRK Financial Group S.A poate fi afectati de politica guvernamentall,

monetar[

o Compania este expusd riscului de pierderi datorate oricdrui fel de eroare de proceduri

interni, a angajatilor, sistemelor sau factorilor externi

o Modific[ri ale legislafiei sau regulamentelor pot afecta compania

o Modelul de afacere este dependent de diversificarea serviciilor qi produselor oferite

o Rezultatetele BRK Financial Group S.A sunt strdns legate de abilitatea companiei de a

identifica si gestiona riscul

o Exist[ riscul de aparilie a conflictelor de interes intre membrii compartimentelor

administrative, de conducere sau de supraveghere

2. Factori de risc in leglturi cu certificatele

2.1 Foctori de risc legat de toate tipurile de certiJicate

Valorile Mobiliare pot si nu fie o investifie potriviti pentru to{i investitorii. Fiecare

potenfial investitor in Valorile Mobiliare trebuie sd decidl pentru sine dacl acest tip de investilie

i se potrivegte. in mod particular, ar trebui:

a) s[ aibl suficiente cunoqtin{e qi o experien(d vast[ pentru a face o evaluare obiectiv[ a Valorilor

mobiliare, a meritelor qi riscurilor de a investi in acestea gi a informaliilor incorporate ca

referinfi in acest Prospect de bazi sau orice Termeni Finali care se aplici;

(b) se aibi cunoqtintele necesare qi sd aibd acces la instrumentele de analizd adecvate pentru a

evalua, in contextul situaliei sale financiare, o investifie in Valorile Mobiliare qi impactul pe care

aceastea le vor avea asupra portofoliului siu in ansamblu;

(c) s[ dispuni de suficiente resurse financiare qi de lichiditatea necesarl pentru a suporta toate

riscurile unei investitrii in Valori Mobiliare;

(d) s[ infeleag[ in detaliu termenii emisiunii de Valori Mobiliare gi si fie familiarizat cu

comportamentul oriclrui indice relevant qi a piefelor financiare;

(e) s[ fie in m[surl sI evalueze (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii

posibile care ar putea surveni privind ratele dobdnzilor qi alli factori economici care ar putea

afecta investiliile sale qi capacitatea sade a suportariscurile. Un poten{ial investitornu artrebui

sd investeascl in instrumente financiare complexe dacd nu are expertiza (fie a sa, fie impreunl

cu un consilier financiar) s[ evalueze modul in care Valorile Mobiliare evolueazd in condigii

a
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care se schimbd, efectele asupra Valorilor Mobiliare gi impactul pe care aceastd

va avea asupra portofoliului in ansamblu a potenlialului investitor.

Valoarea de pia(I a Valorilor mobiliare poate fluctua

Valoarea de piatd a Valorilor Mobiliare poate cre$te sau descregte intre data de cumplrare qi data

exercitirii sau data expirdrii (in funclie de caz). Delindtorii de Valori Mobiliare trebuie si ia in

considerare qi o pierdere totald a investiliei lor (cu excep(ia cazului in care valorile mobiliare

sunt de un tip in care capitalul este protejat). Potenlialii cumpdritori trebuie sb se asigure, prin

urmare, cI au infeles pe deplin natura Valorilor Mobiliare inainte de a investi in acestea.

Mai mulli factori, dintre care mulli pe care Emitentul nu ii poate controla, vor influen(a valoarea

Valorilor Mobiliare in orice moment, incuzdnd urmitorii:

(a)Valoarea activului suport. Prelul de piald al Valorilor Mobiliare este de atteptat in orice

moment si fie afectat de schimbiri ale nivelului Activului suport de care Valorile Mobiliare

sunt legate. Este imposibil de anticipat in ce fel nivelul Activului suport relevant va evolua

in timp. Factori care pot contribui asupra valorii Activului suport sunt rata profitului,

pozilia financiard gi perspectivele emitentului Activului suport sau a componentelor sale.

Poten{ialii investitori trebuie sI inteleagd de asemenea cd deqi valoarea de piata a Valorilor

Mobiliare este direct legati de Activul suport gi va fi influenfatd (pozitiv sau negativ) de

acesta, orice modificare a valorii de piap poate si nu fie comparabild qi poate fi

disproportionati.

(b)Rata dobflnzii. Investiliile in Valori Mobiliare pot implica riscul ratei dobdnzii, in funclie de

moneda in care este denominat Activul suport qi emisiunea de Valori Mobiliare. O varietate

de factori pot influenta ratele dobdnzilor.

(c)Volatilitatea. Termenul se referi Ia frecvenla actuali gi anticipatd a amplorii modificlrilor

pre{ului de piald, pornind de la Activul suport. Volatilitatea este afectatl de o serie de factori,

cum ar fi elemente macroeconomice,tranzacfii speculative, cererea qi orferta de opfiuni, futures

qi alte pie{e de instrumente derivate.

d)Ratele de schimb valutar. Acestea ar putea, in anumite circumstanfe, sd fie afectate de factori,

cum ar fi fluctua{ii ale ratelor de schimb intre orice monede in care se poate face vreo platd in

Iegdturd cu Valorilor Mobiliare gi orice moneda in care Activul suport este tranzacfionat.
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(e)Perturbare. DacI se specificl in Condiliile produsului, Agentul de calcul poate

eveniment disturbator pe piagd a avut loc la un moment dat, un eveniment de aj

delistare. O astfel de situa(ie poate afecta valoarea Valorilor mobiliare gi/sau poate

decontarea acestora. Potenfialii cumpirdtori ar trebui sd revizuiascl Condiliile, sI verifice modul

in care astfelde dispozilii se aplicl pentru Valorile Mobiliare emise.

(f)Solvabilitatea. Orice persoan[ care achizilioneazd, Valori Mobiliare se bazeazd, pe

solvabilitatea Emitentului.

Ar putea si nu existe o piatl secundarl pentru Valorile Mobiliare

Potentialii investitori trebuie sd fie dispuqi sI definI Valori Mobiliare pe intreaga perioadd de

viali a produselor. Natura qi amploarea oricirei pie{e secundare a Valorilor Mobiliare nu poate

fi estimati. Ca o consecinfi, orice persoan[ care intentioneazd s[ definl Valori Mobiliare ar

trebui si ia in considerare riscul de lichiditate.

in cazul in care Valorile Mobiliare sunt listate sau cotate pe o bursI, acest lucru nu implica o

lichiditate mai mare sau mai micl dec6t dacl aceste Valori Mobiliare nu ar fi listate. Cu toate

acestea, in cazul in care Valorile Mobiliare nu sunt listate sau cotate, poate exista o lips[ de

transparenfi in ceea ce privegte informafiile de pre!.

Lichiditatea poate fi, de asemenea, afectatd gi de restricliile legale. Emitentul poate afecta

lichiditatea Valorilor Mobiliare prin achizifionarea gi definerea pe cont propriu de Valori

Mobiliare in timpul tranzac[iondrii pe pia]a secundard. Orice astfel de Valori Mobiliare pot fi
revdndute in orice moment pe pia!6. in eventualitatea in care Emitentul doreqte si ofere acces qi

pe piata secundari, acesta va avea dreptul de a impune condiliile pe care le considerd, a fr
necesare, printre care gi:

a)setarea unei dimensiuni a diferentei dintre prelurile de cumplrare qi v6nzare dupl propriile

considerente, in funcfie de gradul de risc perceput de Emitent ca fiind direct determinat de

participarea pe piata secundarl.

b) condi[iile de piafd normale disponibile la datarespectivl;

c) limitarea numirului de Valori Mobiliare pentru care Emitentul este dispus sd ofere acces pe

piafa secundarl.

o
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Definitorii trebuie si refin[ cI impunerea oricareia dintre condiliile de mai sus

sever disponibilitatea oric[reia dintre aceste pie(ele secundare qi poate avea ca

Definitorii sd incaseze ca gi contravaloare a Valorilor Mobiliare semnificativ mai p

decAt dac[ acestea ar fi fost riscumplrate la maturitate/expirare. Ca parte a strategiei de

emisiune, market making gi/sau tranzacfionare, Emitentul poate emite mai multe Valori

Mobiliare decat cele ce urmeazE a fi cumpirate sau subscrise de investitori.

Cumplrarea Valorilor Mobiliare ca strategie de acoperire a riscului poate sa nu fie
eficientl

Orice persoan[ care inten{ioneazi sd foloseascl Valorile Mobiliare ca pe un instrument de

acoperire a riscului trebuie s[ recunoascl riscul de corelare. Valorile Mobiliare nu pot fi o

acoperire perfectd pentru instrumente care au la bazd, Activul Suport sau pentru un portofoliu

care are in componenfi Activul suport.

Mlsurile intreprinse de cltre Emitent pot afecta valoarea Valorilor Mobiliare

Emitentul qi / sau oricare dintre afiliafii sli pot desflqura activiteti care iille minimizeazl riscurile

legate de Valori Mobiliare. in plus, in leglturl cu oferirea de Valori Mobiliare, Emitentul qi / sau

oricare din afiliagii sdi poate/pot deschide pozilii de hedging avdnd ca obiect Activul suport.

Emitentul gi / sau afilialii sii pot intra in tranzaclii cu Activul suport, acestea putdnd afecta pre{ul

de piatd, lichiditatea sau valoarea Valorilor Mobiliare. Emitentul gi/sau afilialii sdi iqi pot

schimba pozisia de hedging pe durata de viali a Valorilor mobiliare fie prin efectuarea de

tranzaclii cu activul suport sau produse derivate ce au la bazl Activul suport. Mai mult, este

posibil ca serviciile de analizd, pe care Emitentul qi/sau afiliafii sii le furnizeazd in cadrul

opera(iunilor lor curente sd aibd un impact advers asupra Valorii activului suport.

Pot exista limitiri privind dreptul Delinetorilor de a exercita Valorile Mobiliare

a) Certificatele cu maturitate fixi
Dac[ este specificati o Dat[ de Evaluare Finald in Termenii Finali, titlurile de valoare nu vor fi
emise pe perioadi nedeterminatd, iar definltorii nu vor avea drept de exercitare. Certificatele

care con{in ca specifica[ie o zi finald de evaluare, vor avea o maturitate fixatd gi se vor exercita

automat.
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b) Valoarea maximi de exercitat. 4Se
Daci in Termenii Finali este specificat, Emitentul are opliunea de a stabili un

Valori mobiliare care poate fi exercitat la o anumitd,datd,, qi in concordanfi cu

si limiteze numirul de Valori mobiliare exercitabile de citre o persoand sau persoane (fie

ci acgioneazi sau nu concertat) la o astfel de dati. Numdrul Valorilor mobiliare care pot fi

exercitate la o astfel de dat[ va fi redus p6ni in momentul in care acest numlr total nu va mai

depIgi numirul maxim specificat (cu excepfia cazului in care Emitentul decide altfel), in funclie

de Valorile mobiliare care au aceasti opliune specificati in Termenii Finali. Valorile

mobiliare care ar fi trebuit s[ fie exercitate la o anumiti datI, insl nu au fost, vor fi exercitate in

mod automat la urmltoarea datl specificat[ ca fiind o astfel de dati, fdc6nd subiectul aceleiagi

limitari maxime de exercitare gi posibilitate de intdrziere.

c) Valoarea miniml de exercitat

d) Pot aplrea intffrzieri in efectuarea decontirii

in cazul Valorilor Mobiliare care fac subiectul unei exercitiri, este posibil si existe un decalaj

intre momentul in care de[initorul Valorilor Mobiliare dI instrucfiuni de exercitare gi momentul

in care suma de bani corespunzitoare exercitdrii (in cazul in care Valorile Mobiliare se

deconteazl in bani) este determinatd. in cazul livrlrilor fizice, poate exista o int6rziere dupl

exercitare, pAni la livrarea efectivd in contul Definltorului. Orice astfel de int6rziere intre

momentul de exercitare gi determinarea valorii sumei de bani sau livrare va fi specificat in

Condilii. Cu toate acestea, int6rzierea ar putea fi semnificativ mai lungi. Din cauza acestui

decalaj este posibil ca suma si creascl sau sd descreasci faflde suma iniliall, care s-ar fi primit

dacl nu ar fi existat acegti pagi de parcurs.

Egecul de a livra anumite certificiri cerute prin Condifiile produsului poate rezulta in

pierderea sau imposibilitatea primirii valorilor de bani sau livririlor de instrumente

datorate pentru Valorile mobiliare.
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DacI este astfel precizat in Condilii, un Delinltor trebuie si solicite exercitarea unui numlr

minim specificat de Valori Mobiliare la un moment dat. Astfel, Delindtorii cu mai puline Valori

Mobiliare decdt numirul minim specificat, ori vor trebui sd le vAndI pe acestea ori sI cumpere

Valorimobiliare suplimentar, suportdnd costurile de tranzaclionare in frecare caz.



Poten{ialii cumpirltori ar trebui si revizuiasci condiliile pentru a stabili dac5, gi

astfel de dispozilii se aplicd pentru Valorile Mobiliare.

Pot exista taxe de plltit de cltre investitori

Potenlialii cumplr[tori gi vdnz[tori de Valori Mobiliare ar trebui sI fie conqtienfi de faptul cI ar

putea fi obliga(i s[ pl5teasc[ taxe de timbru sau alte taxe qi impozite, in conformitate cu legislafia

qi practicile din tara in care Valorile Mobiliare sunt transferate. Cumplrltorii potenfiali care au

orice fel de indoiali cu privire la situalia lor in privinla taxelor gi impozitelor ar trebui s[ iqi

consulte propriii consilieri fiscali. in plus fafi de aceasta, potenfialii cumpiritori ar trebui s[ fie

congtien(i de faptul cI reglementirile fiscale qi aplicarea lor de cltre autoritelile fiscale

competente se modificd periodic. Prin urmare, este imposibil si se prevadd taxele qi impozitele

care se vor aplica la un momentul dat.

Nu se fac compenslri pentru relineri

tn cazul in care plllile pentru Valori Mobiliare sunt sau devin obiectul unei refineri sau deduceri

cerute de lege gi sunt legate de taxe prezente sau viitoare, obligalii sau taxe guvernamentale de

orice naturi, Emitentul va re(ine sumele necesare sau va face deducerile necesare, dupl caz, qi

nici Emitentul, nici o alt[ parte te(I nu vor pl6ti sume adilionale De(inltorilor in compesarea

acestor refineri sau deduceri.

Emisiunea de Valori mobiliare poate fi inchisi inainte de data expirlrii
in cazul in care Emitentul stabilegte cd indeplinirea obligafiilor sale legate de Valorile mobiliare

a devenit in totalitate sau in parte ilegald sau impracticabili, sau considerl ci nu mai este legal

sau practicabil s[ igi mentin[ pozilia de hedging in raport cu Valorile Mobiliare, poate in mod

discrelionar gi ftrI nici o obligalie, inchide emisiunea de Valori Mobiliare inaintea termenului

specificat inilial. in cazul in care Emitentul inchide in avans emisiunea de Valori Mobiliare, va

pl6ti Definitorilor respectivelor Valori Mobiliare o sumi determinatd de citre Agentul de

Calcul ca valoare justi de pia(d mai pulin costurile necesare inchiderilor poziliilor de hedging

aferente.
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Riscurile asociate Valorilor Mobiliare definute in forml globall

Valorile mobiliare vor fi inilial de(inute de cltre sau in numele unuia sau mai multor S

Compensare specificate in Termenii Finali, fie sub forma unor titluri globale la purt[tor

interschimbabile cu titluri definitive doar in eventualitatea in care are loc inchiderea Sistemelor

relevante de Compensare, fie in formi dematerializatd, in funcfie de regulile sistemelor de

Compensare. Atdta timp cdt orice Valori Mobiliare sunt fie de{inute de cdtre sau in numele unui

sistem de Compensare relevant, plI(ile principalului (valorii nominale), a dobdnzii (daci existl),

precum qi orice alte sume se vor face prin Sistemul de Compensare respectiv.

Riscul este ca purtdtorul sau, dupd caz, de[indtorul inregistrat al titlurilor globale, de obicei un

depozitar sau un custode al unui depozitar din partea Sistemului de Compensare, sau, in cazul

titlurilor in forma dematerializat[, un Sistem de Compensare relevant qi nu De(initorul insugi, sd

fie tratat ca unic detinitor al Valorilor mobiliare, finAndu-se cont de dobinzi gi orice alte sume

plitibile pentru Valorile mobiliare sau orice valori mobiliare care trebuie livrate. Astfel,

defin[torii de Valori mobiliare sunt obligafi s[ se informeze cu privire la practicile Sistemulul de

Compensare in legdturd cu Valorile mobiliare in formi global[ sau dematerializate. Valorile

mobiliare care sunt detinute de cItre, sau in numele unui Sistem de Compensare sunt

transferabile numai in concordanli cu regulile gi procedurile impuse in vigoare ale Sistemului de

Compensare relevant.

Riscurile asociate cu delinerileln anstodie

in cazul in care investitorul apeleazd la un furnizor de servicii de custodie pentru pistrarea

Valorilor mobiliare sau printr-un Sistem de Compensare, investitorul va incasa pl6gi legate de

principal, dobAndi(daci este cazul), sau alte sume datorate, sau valori mobiliare de livrat,

ce se pot aplica. in acest caz investitorul va fi expus Ia riscul de credit qi de faliment privind

furnizorul respectiv de servicii de custodie sau Sistemul respectiv de Compensare. Nici

Emitentul, nici afilialii sii nu vor fi responsabili pentru acfiunile sau omisiunile fumizorului

respectiv de servicii, sau a Sistemului respectiv de Compensare, qi nici nu vor asigura sau

garanta cu privire la serviciul oferit de orice furnizor de servicii de custodie sau Sistem de

Compensare.

Rentabilitatea unei investifii in Valori Mobiliare va fi afectati de taxele suportate de

investitori
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Rentabilitatea totald a investitiei in orice Valoare Mobiliari va fi afectatl de

percepute de cdtre furnizorul de servicii de custodie qi / sau Sistemul de Compensare

utilizat de investitor. O astfel de persoan[ sau institutie poate percepe comisioane pentru

deschiderea qi funclionarea unui cont de investilii, transferuri de Valori Mobiliare, servicii de

custodie qi platn a dob6nzii, a principalului (valorii nominale) qi a altor sume sau pentru livrarea

de valori mobiliare. Investitorii potenfiali ar trebui, prin urmare, se se intereseze in legdturi cu

taxele ce vor fi aplicate pentru respectivele Valori Mobiliare.

Cadrul legal poate limita anumite investi(ii

Activitetile de investilii ale unor investitori sunt restrictionate de anumite legi sau reglementdri

legale ale anumitor autoritdgi. Fiecare potenfial investitor trebuie si igi consulte consilierii

financiari pentru a stabili daci gi in ce mlsuri:

a) Investi{ia in Valori Mobiliare este o investi{ie legali pentru ei,

b) Titlurile de valoare pot fi utilizate ca o garanfie pentru diferite tipuri de imprumut

c) Alte restricfii ce se aplici.

ModificIri, renunflri gi substitufii

Emitentul poate decide si facd modificiri ale Valorilor Mobiliare, fdrd" consimfdmdntul

Defin[torilor, ceea ce poate afecta interesul De]inltorilor.

Schimbarea cadrului legal

O schimbare a cadrului legal sau a jurisdicliei poate afecta Valorile Mobiliare in diferite moduri.

Evalulrile riscului de credit pot sI nu reflecte toate riscurile

Evalulrile pot s[ nu reflecte impactul potential al tuturor riscurilor legate de structurd, de pia[i,

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

recomandare de cumpirare,vdnzare sau menfinere a Valorilor Mobiliare gi poate fi revizuitl sau

retrasl de agenfia de evaluare la orice moment.
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2.2 Factori de risc tn legiiturd cu Certi/icstele cu capital protejat

Asumdd faptul cI Emitentul nu se afl6 in incapacitate de platl in privinfa

Certificatele cu capital protejat intr-o propo4ie stabiliE la emisiune, care nu sunt

anticipat gi sunt pdstrate p6nd la maturitate vor pl6ti detinitorilor valoarea de capital stabilit[ ca

fiind protejat[, indiferent de evolu{ia Activului Suport de care sunt legate. Cu tote acestea,

investitorii trebuie s[ [in6 cont de urmitoarele:

a) Definitorii trebuie s[ cunoascl riscul ca Emitentul si intre in faliment sau in incapacitate

de plati in legiturl cu Valorile Mobiliare;

b) Pentru astfel de Valori Mobiliare, facilitatea de "capital protejat" este aplicabil[ numai

daci acestea sunt plstrate pAnI la maturitate; daci Valorile Mobiliare sunt v6ndute de un

Definltor inainte de aceasta, prelul vdnz[rii poate fi mai mic dec6t valoarea protejatd a

capitalului programat[ la maturitate;

c) in cazul unei rlscumplriri anticipate neplanificate, Definltorii pot primi o valoare

semnificativ mai mici decdt valoarea protejati a capitalului la maturitate.

d) Orice facilitate de "capital protejat" este aplicabil[ numai principalului sau valorii

nominale a certificatului; orice investitor care pllteqte mai mult dec6t aceasti valoare (a

capitalului protejat) are riscul de a pierde valoarea investi[iei pletite in plus.

e) Dobinda plStitn pentru Valorile Mobiliare poate fi dependentl de performan{a unuia sau

mai multor Active Suport qi nu va fi protejatd la fel ca gi principalul.

f) Valorile mobiliare pot avea capitalul pa(ial protejat, in funcfie de specificaliile din

Termenii Finali, aqadar o parte din principal sau valoarea nominal[ nefiind protejat[, iar

investitorii ar putea pierde o parte a investifiei lor, in functie de performanta activului suport de

care Valorile Mobiliare sunt legate.

2.3 Factori de risc tn legdturd cu Certificotele Turbo

Valorile mobiliare sub form[ de Certificate Turbo long sau short implicl anumite riscuri.

Certificatele Turbo sunt fie:

(i)instrumente de investitii fErn o scadenfd fix[ sau vreo dat[ de expirare, care pot fi exercitate de

cltre Delinitor, sau

(ii)instrumente cu scaden{I fixi sau o dati de expirare, care vor fi exercitate automat dupi Data

Evaluirii Finale.
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Ambele, atdt emisiunile certificatelor turbo pe perioadd nedeterminate cet $i a celor cu

pot fi inchise de cdtre Emitent in urma Solicitlrii Emitentului qi pot fi inchise in mod

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

certificatele turbo se pldtegte o valoare in functie de nivelul activului suport valut6, marft, indice

(inclusiv indicele qi elementele sale constitutive), actiune, obligafiune sau alte produse pe baza

cirora sunt construite certificatele. Investitorii trebuie sI fie congtienfi de faptul ci intreaga

investilie poate fi pierdutl datoritd evoluliei nefavorabile a Activului suport. Pre{ul la care un

Defindtor va putea s[ v6ndI certificatele turbo poate fi la un nivel substangial inferior valorii de

piafi a certificatelor turbo de la data emiterii dacd, la acel moment, in completarea altor factori,

valoarea Activului suport se afli la un nivel nefavorabil.

Suma necesari investifiei intr-un certificat turbo care si ofere aceeagi rati de participare in

Activul suport ca gi o investilie directd in Activul suport este considerabil mai micd. Prin

urmare, cdgtigul procentual in cazul unei creqteri a Activului suport(turbo long) sau a unei

sc5deri a Activului suport (turbo short) qi pierderea procentuali in cazul in care Activul suport

scade sau, respectiv cre$te, este mai mare la certificatele Turbo decdt in cazul unei investilii

directe in activul suport. Acesta este efectul de levier. Investitorii trebuie sE fie conqtien(i de

faptul c[ efectul de levier in cazul cerificatelor Turbo ar putea duce la un cdqtig sau pierdere

procentuall mai mare raportat la investifie decit ar fi posibil in cazul unei investilii directe in

Activul suport. Pierderea maxim[ a investitorului este egall cu sum[ investite inilial.

O caracteristici a certificatelor Turbo este posibilitatea setlrii unei Bariere care, dacl este atins6,

va duce Ia inchiderea anticipatl a emisiunii. Certificatele Turbo short permit investitorului si
profite de pe urma pietelor in declin. EIe urmiresc invers evolufia Activului suport. in cazul in

care valoarea Activului suport scade, valoarea certificatului turbo short va creqte intr-o manieri

echivalentd, lin6ndu-se seami de orice ratl de schimb valutar aplicabili. Certificatele Turbo long

permit investitorului si profite de pe urma cregterii piefelor.

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

a) Generalitili

Emitentul poate emite Valori Mobiliare legate de unul sau mai multe Active Suport care pot fi
oricare din urmitoarele: mlrfuri, indici, acfiuni sau co;uri ale acestora.
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Valoarea de pia(i a unei emisiuni cu un anume Activ Suport va fi influenfatd de

factori independenli de solvabilitatea Emitentului, incluzdnd, dar frrd a se limita la:

(i) valoarea qi volatilitatea unui Activ Suport relevant;

(ii) cdnd Activul Suport este o ac{iune sau col de acliuni, dividendul qi rezultatele

financiare qi previziunile acestora pentru emitentul Activului Suport;

(iii) lichiditatea Activului Suport pe piafa secundari;

(iv) evenimentele economice, financiare qi politice dintr-una sau mai multe jurisdiclii,

incluzdnd factori care afecteazl piefele financiare in general qi bursa de valori pe care se

tranzac(ioneazd Activul Suport;

(v) c6nd Valorile Mobiliare sunt legate de un Activ Suport au un multiplicator sau levier

mai mic sau mai mare decdt unu, efectul modificlrii Activului Suport asupra valorii Valorilor

Mobiliare va fi sporit sau diminuat in consecinfl;

Pre(ul la care un De{initor va putea s[ vAndI Valorile Mobiliare poate fi substanfial mai redus

decAt valoarea lor la Data Emisiunii, dac[ in acel moment gi in concurentl cu orice alt factor,

valoarea Activului Suport este mai mic[, egall sau insuficient mai mare decdt cea de la Data

Emisiunii. Valoarea Valorilor Mobiliare va fluctua incepdnd de la Data Emisiunii. Evolufia

istoric[ a Activului Suport nu trebuie vdzutd ca un indicator pentru performanta acestuia in

perioada in care Valorile Mobiliare vor fi legate de acest Activ Suport. in consecinfd, poten{ialii

investitori trebuie sI iqi consulte consultanlii financiari qi legali despre riscurile la care se expun

printr-o investifie in Valorile Mobiliare gi oportunitatea investitiei in lumina circumstanfelor lor

particulare.

Poten{ialii investitori in Valorile Mobiliare trebuie si infeleagd riscurile tranzac[iilor cu Valorile

Mobiliare qi trebuie si ia decizia de a investi numai dupl evaluarea riguroas[, aldturi de

consultanlii lor, a oportunitetii investitiei in ftrnc{ie de situatia lor financiari, a informa(iilor

cuprinse in acest document gi a informafiilor privitoare la Activul Suport (specificat in Termenii

Finali relevan(i) in funcfie de care este calculatd valoarea Valorilor Mobiliare.

q
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Acolo unde Termenii Finali precizeazd unul sau mai multe Active Suport, Valorile

relevante vor reprezenta o investifie legatl de performan]a pre]ului Activului

rentabilitatea investitiei lor va depinde de performan{a acelui Activ Suport.

Potenfialii investitori trebuie sd cunoasc[ faptul ci at6ta timp c6t Valorile Mobiliare sunt legate

de un anume Activ Suport qi va fi influenfat (pozitiv sau negativ) de acest Activ Suport, orice

modificare a pre(ului Activului Suport poate fi dispropo4ionat reflectat[ in pre{ul Valorilor

Mobiliare, care poate fi volatil. Este imposibil de prezis variatia in timp a pre(ului Activului

Suport. in contrast cu o investifie directd in Activul Suport, Valorile Mobiliare reprezintd dreptul

de a primi la maturitate Valoarea de Riscumplrare, calculati in funcfie de performan(a Activului

Suport. Termenii Finali vor oferi informafii precise cu privire la determinarea Valorii de

Riscumplrare la Maturitate.

Potenfialii investitori trebuie sI consulte Condi(iile Produsului, inclusiv Termenii Finali

aferenfi pentru a cunoagte care este Activul Suport gi a infelege cum este determinatl

Valoarea de Rlscumplrare a Valorilor Mobiliare gi cind este aceasta plltit5, inainte de a

lua decizia de a cumplra Valori Mobiliare legate de un Activ Suport.

b) Delinltorii nu au drepturi de proprietate asupra Activului suport

Valorile mobiliare nu oferi dreptul de proprietate asupra Activului suport. Emitentul poate alege

sI nu de{ini participafii in cadrul Activului suport sau contracte derivate ce au la bazl Activul

suport. Nu existl nici o restricfie pentru Emitent gi / sau a afilialii s[i de a vinde, gaja sau

instriina in alt mod drepturi, titluri de valoare sau interese ce au la bazi Activul suport sau orice

contracte derivate legate de Activul suport.

c) Un eveniment de perturbare a pl61ii poate conduce la o intdrziere a pl5fii gi la o plati intr-o

monedd altemativi

Dacd posibilitatea de perturbare a plIlii este specificat[ in cadrul Termenilor Finali qi daci

Emitentul constatd c[ Moneda Decont6rii nu este disponibild pentru a realiza o plat[ pentru

Valorile Mobiliare, are loc un "Eveniment de perturbare a pli1ii". Plata va fi amdnati pdnd la
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incetarea evenimentului. Dacd evenimentul continul maimult de 180 de zile

data notificirii evenimentului, Emitentul poate face plata intr-o monedl alternativl la o

conversie determinatl de Emitent, dupi deducerea cheltuielilor aferente rezolvlrii evenimentului

de perturbare a pl[(ii.

d) Aparifia altor evenimente de perturbare

Alte evenimente de pertubare legate de Activul Suport sunt evenimente ce determind un cost

crescut pentru men(inerea poziliilor de hedging ale Emitentului in legiturl cu Valorile Mobiliare,

inclusiv schimbiri de legislalie sau alte modificiri care nu sunt in controlul Emitentului $i a

agenlilor s[i. Daci aceste evenimente sunt aplicabile conform Termenilor Finali, Agentul de

calcul, poate face anumite determinlri, la discrefia sa, pentru (i) a face ajust[ri termenilor

Valorilor Mobiliare qi/sau (ii) inchiderea anticipatd a Emisiunii , determiniri care pot avea un

efect advers asupra valorii Valorilor Mobiliare.

e) Determinlri fEcute de Agentul de Calcul la aparilia unor evenimente de perlurbare in raport cu

Activul Suport

Daci Agentul de calcul determind cI un eveniment de ajustare in legdturl cu Activul Suport a

avut loc, Agentul de calcul poate modifica termenii gi condiliile Valorilor Mobiliare sau poate

decide inchiderea/ necesitatea inchiderii Emisiunii, in conformitate cu termenii prevlzufi pentru

fiecare Emisiune. Exemple de astfel de ajustlri pot fi, fdrd, a se limita la: (i) evenimente

corporative legate de Activul Suport, (ii) fuziunea unui emitent din cadrul Activului Suport cu o

alti entitate, (iii) delistarea Activului Suport.

f) Emisiunea de Valori Mobiliare poate fi inchisi anticipat datorit[ unor evnimente de perturbare

legate de Activul Suport sau a altor evenimente de perturbare

Dacd Emitentul constatd aparilia unui eveniment de perturbare legat de Activul Suport sau a altui

eveniment de perturbare, poate la discre{ia sa, sd inchidl Emisiunea de Valori Mobiliare

anticipat. Daci Emisiunea este inchisl anticipat Emitentul va pldti Defin[torilor o Valoare de

riscumpdrare calculati ca gi valoarea justd de piafd pentru Valorile Mobiliare imediat inainte de

inchiderea Emisiunii, mai putin costurile Emitentului cu inchiderea poziliilor de hedging legate

de Valorile Mobiliare. in cazul in care Valorile Mobiliare oferl o protecfie miniml a capitalului,

Valoarea calculatd de Riscumpirare va fi cel putin egal[ cu valoarea prezentd a capitalului
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protejat. Valoarea de Riscumplrare poate fi mai mic[ decdt investifia iniliall a

poate ajunge chiar lazero.

Urm6nd o astfel de Riscumpdrare neplanificatd, s-ar putea ca investitorii sI nu poat[ sI

reinvesteascl fondurile provenite din rdscumpirare in aceleagi condilii ca gi in momentul in care

au investit in Valorile Mobiliare. Cumplrdtorii de Valori mobiliare trebuie si evalueze riscul de

reinvestire in lumina altor investilii disponibile la acel moment.

g) Corec(ii la pre(urile sau nivelurile publicate

in eventualitatea in care pre[urile sau nivelurile publicate ale Activului Suport sunt corectate

ulterior publicdrii lor de citre o entitate responsabil[ cu publicarea acestora, Emitetul va lua in

considerare ajustirile ftcute in determin[rile pe care le face in legituri cu Valorile Mobiliare.

Astfel de determiniri pot avea un efect advers asupra Valorilor Mobiliare.

h) Riscuri asociate Valorilor Mobiliare legate de un coq de active support

Urmitoarele riscuri sunt asociate Valorilor Mobiliare legate de un cog de active suport:

(i) Dacd componentele coqului sunt puternic corelate, orice modificare a performanfei acestora

va genera un efect puternic asupra valorii Valorilor Mobiliare. Corelalia componentelor coqului

indic[ un grad de interdependenf[ a acestora in ceea ce priveqte performanla lor. Daci, spre

exemplu, toate componentele fac parte din acela;i sector economic din aceeaqi (ari, un nivel

pozitiv ridicat al corel[rii poate fi int6lnit. Valorile trecute ale gradului de corelare nu pot fi

considerate ca indicator pentru corelare in viitor. Investitorii trebuie sl fie congtienfi ci, in ciuda

faptului cI activele suport pot sI nu fie corelate pe baza istoricului performanJelor lor, pot fi

influenfate toate negativ de un trend general de scidere a pietelor.

(ii) Evolufia negativ[ a unei componente a coqului poate anula evolutia pozitivi uneia sau mai

multor alte componente din cog.

Chiar qi in cazul unor evolufii pozitive ale unor componente din cadrul unui co;, datoritd

evolufiei negative a altora, performanla coqului poate fi una negativl, in funcfie de termenii qi

condiliile produsului respectiv.

(iii) Un cog mic de active sau unul cu ponderi inegale, va fi mai vulnerabil la evoluliile unei

singure componente.

r
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Performanta unui cog de active care include un numlr mic de componente va fi,

influen{atE mai puternic de modificarea valorii unei anume componente dec6t in

cu un numlr mai mare de active.

(iv) Modificarea componentei cogului poate avea un efect advers asupra performan(ei acestuia

Acolo unde termenii gi condiliile produsului dau Emitentului dreptul, in anumite circumstanfe,

si ajusteze componenfa cogului, investitorii trebuie si cunoasci faptul cI orice inlocuire a unei

componente a cogului poate avea o evolufie diferit[ decAt componenta originall, ceea ce poate

determina o evolufie adversi a cogului.

2.5 Factori de risc legali de tipul unui Activ Suport legat de Volorile Mobiliare

a) Riscuri asociate acliunilor

(i) Factorii ce influen{eazi performantele ac(iunilor pot avea o influenfl advers[ asupra

Valorilor Mobiliare. Performan{a unei ac(iuni este dependentl, pe l6ngi factori macroeconomici

cum sunt dob6nzile bancare, evoluliile piefelor de capital, evolu{iile cursurilor valutare, factori

politici, qi de factori interni, cum sunt nivelul vdnzlrilor, pozilionarea in piafd, riscul de credit,

abilitatea de a inova, abilitatea de a plstra persoane cheie, structura acfionariatului sau politica de

dividend.

(ii) Iniliativele unui emitent de acliuni pot afecta negativ Valorile Mobiliare. Emitentul de

acfiuni nu va fi implicat in niciun fel in vdnzarea de Valori Mobiliare qi nu va avea nicio

obligalie fa[I de detinltorii de Valori Mobiliare. Emitentul poate lua orice decizie cu privire la

acliunile emise de el, fbrd a urmiri interesele detindtorilor de Valori Mobiliare, ceea ce poate

afecta negativ evolufia acestora.

(iii) Determindrile fdcute de Emitent in anumite situafii in care se impun ajustiri pot avea

un efect advers asupra valorii Valorilor Mobiliare. Ajustdrile pot include : (A) divizarea,

consolidarea sau reclasificarea acfiunilor, (B) un dividend extraordinar, (C) riscumplrarea de

acfiuni de cltre emitent sau un afiliat al emitentului, (D) orice eveniment ce poate avea un efect

de diluare sau concentrare a valorii acfiunilor. Evenimentele extraordinare includ : (I) delistarea

acfiunilor de pe o bursd, (II) insolvenfa sau falimentul emitentului de acliuni, (III) un eveniment

de fuziune, ceea ce duce la consolidarea actiunilor cu cele ale unei alte entiteti, (IV)
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^{,nalionalizarea emitentului de ac{iuni sau transferul acliunilor cltre o institulie guve

(V) o ofert[ de preluare care poate rezulta in transferul acfiunilor cdtre o alti entitate.

Identificdnd un eveniment legat de acliuni care sd conduci la o ajustare, Emitentul poate,

la discrefia sa, s[ faci anumite determinlri care sI {inI cont de aceste evenimente, incluz6nd (l)
ajustdri la nivelul condiliilor Valorilor Mobiliare qi/sau (in cazul unui eveniment extraordinar)

inchiderea anticipati a emisiunii de Valori mobiliare, fiecare putdnd avea efecte negative asupra

valorii Valorilor Mobiliare.

(iv) Pierderea rentabilitetii dividendelor pentru cele mai multe Valori Mobiliare legate de

acfiuni.

Daci in Condiliile Produsului sau Termenii Finali nu este prevdzut altfel, Defindtorii

Valorilor Mobiliare nu vor participa la dividendul sau alte pl61i ftcute in leglturi cu Valorile

Mobiliare. Astfel, rentabilitatea Valorilor Mobiliare nu va fi egali cu rentabilitatea pe care

investitorul ar fi oblinut-o dacl ar fi investit direct in ac(iunile - activ suport.

b) Riscuri asociate indicilor

(i) Factorii ce influenfeazd performan[a indicilor pot afecta negativ valoarea Valorilor

Mobiliare

Indicii sunt compugi dintr-un portofoliu sintetic de actiuni sau alte active, iar din aceast[ cauzd,

performanfa lor este dependent[ de factori macroeconomici ce influen{eazi acliunile sau activele

componente ale indicelui, cum sunt sunt dobdnzile bancare, evolufiile pietelor de capital,

evoluliile cursurilor valutare, factori politici qi, in cazul ac{iunilor de factori interni, cum sunt

nivelul vdnzdrilor, pozilionarea in pia{i, riscul de credit, abilitatea de a inova, abilitatea de a

p[stra persoane cheie, structura ac[ionariatului sau politica de dividend.

(ii) Rentabilitatea investiliei in Valorile Mobiliare nu va fi aceeagi cu o investi{ie directl

in futures, opfiuni ale indicelui sau in componentele sale

Investitorii s-ar putea sI nu poat6 profita de orice schimbare a valorii indicelui. O schimbare a

valorii indicelui s-ar putea si nu se reflecte intr-o schimbare identici in cadrul Valorilor

Mobiliare. Investitorii nu vor primi dividende plltite de catre companiile incluse intr-un indice.

(iii) Pierderea dividendului corespunzdtor Valorilor Mobiliare legate de un indice

Regulile de funclionare ale unui indice pot stipula c[ dividendele distribuite de companiile

componente sd nu conduc[ la o cre$tere a valorii indicelui. in consecin{I, Definitorii de Valori

r
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Mobiliare legate de un astfel de indice vor pierde dreptul de dividend plStit de

indicelui gi vor avea o performantd mai scdzuti decdt dacd ar investi direct in aceste

(iv) O modificare a compozi{iei indicelui sau un eveniment de Perturbare a indicelui ar

putea avea un impact negativ asupra Valorilor Mobiliare

De[inltorul indicelui poate adduga, $terge sau inlocui componentele indicelui ori poate face

modificiri ale metodologiei de calcul a indicelui. Acestea pot afecta in mod advers evolufia

indicelui gi, in consecinfI, vor afecta gi valoarea Valorilor Mobiliare. De(initorul indicelui nu va

fi implicat in niciun fel in vdnzarea qi distribuirea Valorilor Mobiliare gi nu va avea nicio

obligalie fa(i de investitorii in Valorile Mobiliare. Actiunile sale nu vor lua in calcul interesele

investitorilor in Valorile Mobiliare gi ar putea afecta negativ valoarea Valorilor Mobiliare.

(v) Aparilia evenimentelor de ajustare a indicelui

La identificarea unui eveniment de ajustarea a indicelui, Emitentul are libertatea de a face

anumite determiniri gi ajustdri, incluzdnd : (A) modificiri ale condiliilor Valorilor Mobiliare

qi/sau (B) inchiderea anticipatl a Valorilor Mobiliare, fiecare putdnd avea un efect negativ asupra

valorii Valorilor Mobiliare.

c) Riscuri asociate mdrfurilor

(i) Prelul mirfurilor poate fi mai volatil dec6t ale altor clase de active

Preful mlrfurilor poate fi extrem de volatil. Pretul mirfurilor este influen{at de o varietate de

factori, incluzdnd modificirile in cerere gi oferti, vreme qi anotimpuri, programe

guvernamentale, politici nalionale gi internafionale, evenimente militare, economice sau atacuri

teroriste, programe fiscale qi modificlri ale cursurilor de schimb valutare. Piefele mirfurilor pot

avea intreruperi temporare datorate mai multor factori, incluzdnd lipsa de lichiditate, speculatori,

interventii ale guvernelor qi modificlri de legislafie.

Anumite {6ri in curs de dezvoltare, cum este China, au cipitat o pondere importantd in utilizarea

anumitor mlrfuri. Din acest motiv, dezvoltarea economici a acestor tiri poate influenfa

dispropo(ionat fa[6 de alte [[ri cererea pentru mirfurile respective.

Anumite mirfuri pot fi produse intr-un numdr limitat de [Iri qi pot fi controlate de un numir mic

de producdtori. Din acest motiv, evenimentele legate de aceste fdri sau producltori pot avea un

impact semnificativ asupra preturilor mirfurilor respective.

F
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in concluzie, preful mirfurilor poate fi mai volatil dec6t ale altor clase de active gi

mdrfuri poate fi mai riscantd decdt alte investilii. Circumstanfele descrise in acest

afecta negativ pre(urile mdrfurilor qi, in consecinti, pot afecta negativ qi valoarea Vr

Mobiliare cu activ suport mlrfuri.

(ii) Suspendarea sau intreruperea tranzacfionirii pe piefele de mirfuri pot afecta in mod

negativ valoarea Valorilor Mobiliare

Piefele de mdrfuri sunt subiectul unor intreruperi sau suspendiri temporare ale tranzac[iilor

datoritd mai multor factori, incluzAnd lipsa de lichiditate, modificlri legislative sau intervenfii

guvernamentale. in plus, pie(ele de derivate pot avea reguli care sI limiteze fluctualiile de pref pe

parcursul unei zile de tranzac\ionare. Aceste limitAri poartd denumirea de ,, Iimit5 zilnici de

varia[ie " , iar pre{urile de minim gi maxim sunt denumite ,, pre[ limita " . Daci prepl limita a

fost atins, tranzac(ionarea respectivului contract derivat va urma procedurile definite pentru pia(a

pe care este listat. Preturile limitd pot duce la suspendareatranzactionlrii contractelor derivate cu

respectivele mdrfuri, ceea ce poate afecta valoarea Valorilor Mobiliare.

(iii) Modfic[ri legislative

Mlrfurile sunt subiect al modificirilor legislative, care se pot schimba in moduri in care pot

influenta posibilitatea Emitentului de a-qi acoperi riscul legat de Valorile Mobiliare cu activ

suport mirfuri. Astfel de modificdri legislative pot duce la inchiderea anticipatl a emisiunii sau

la modifi carea condilii lor Valori lor Mobiliare.

(iv) Activ suport contracte futures pe m[rfuri

Certificatele pot avea ca qi active suport contracte futures pe m[rfuri qi nu marfa inslgi. Preful

contractelor futures se tranzac(ioneazd, cu o primi sau un discount fati de pre(ul mirfii relevante.

Aceast[ diferen{i se datoreazd anumitor factori cum este (a) nevoia de a ajusta preful datorite

unor cheltuieli (depozitare, transport, asigurdri) Si (b) a unor metode de evaluare a factorilor ce

afecteaztr pietele spot gi futures. Poate exista o diferenfi semnificativ[ intre lichiditatea pietei

spot gi futures. Astfel, un certificate cu activ suport un contract futures pe mlrfuri poate oferi o

rentabilitate diferit[ decdt daca ar avea ca gi activ suport marfa inslgi.
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(v) Tranzac(ionarea mlrfurilor pe piefe nereglementate

Contractele pe mirfuri pot fi tranzacfionate pe burse specializate, dar qi intre

sistem over the counter, sitem care poate fi mai putin reglementat sau nereglementat

tranzaclionarea over the counter poate sE nu se bucure de aceleagi caracteristici gi protec(ie,

precum contractele tranzaclionate pe piefele reglementate, putdnd si apard riscuri suplimentare

legate de lichiditate qi istoricul prelurilor pentru contractile respective.

2.6 Factori legoli de un potenlial conJlict de interese al Emitentului

a)Calcule Si determindri ficute de cdtre Emitent Si Agentul de calcul pentru Valorile Mobiliare

Atunci cdnd Emitentul ac{ioneazd qi in calitate de Agent de calcul, poate exista un conflict de

interese intre Agentul de calcul gi Defin6torii de Valori Mobiliare. Agentul de calcul poate face

anumite determin[ri, in virtutea condiliilor produsului gi a termenilor finali relevanfi, care si

influenfeze valoarea Valorilor Mobiliare. Agentul de calcul este reprezentantul Emitentului qi nu

al Detinltorilor.

Pe parcursul activitetii desfdqurate, orice persoani (Emitentul, Agentul de calcul, afilialii lor,

angajafi sau agenfi delegafi) poate si aibi interese sau pozilii referitoare la un activ suport, pe

care sI le tranzacfioneze. Aceste activititi pot sau nu si aib[ o influenf[ asupra Valorilor

Mobiliare, insi investitorii trebuie sd cunoasc[ faptul c[ atunci cdnd o persoan[ aclioneazl in

mai mult de o pozilie, poate exista un conflict de interese, ce poate avea un efect pozitiv sau

negativ asupra Valorilor Mobiliare.

Orice persoan[, din cele definite in acest paragraf, poate :

(i) s[ acfioneze ca qi agent al clienlilor, insl gi clienlii pot fi in conflicte de interes

referitoare la activul suport

(ii) sA de{in6 pozilii long sau short in instrumente legate de activul suport

(iii) se aibl rela{ii de afaceri cu emitentul activului suport.

(iv) sn primeascl retribufii pentru servicii prestate cltre emitentul activului suport

(v) sd tranzacfioneze ca gi market maker activul suport

(vi) sd fie creditor pentru emitentul activului suport

(vii) sa aibd interese multiple in leglturd cu emitentul activului suport
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b) Activildlile de hedging pot afecta negativ valoarea Valorilor rnobiliare

Emitentul poate avea activiteti care s[ minimizeze riscurile sale legate de Valorile

incluzdnd tranzaclii pe contul propriu qi delinerea de pozilii long sau short legate de

suport. Emitentul poate intra in tranzactii de hedging cu activul suport, legate de emisiunea de

Valori Mobiliare. Astfel de activitili pot afecta preful sau lichiditatea activului suport qi/sau a

Valorilor Mobiliare, qi care se pot dovedi a fi inverse interesului De{in[torilor. Emitentul este

posibil si iqi modifice pozilia de hedging pe parcursul duratei de via[6 a Valorilor Mobiliare, prin

tranzac[ii cu activul suport sau cu instrumente derivate legate de activul suport. Aceste tranzaclii

pot avea o influen{E negativd asupra valorii Valorilor Mobiliare qi/sau pot duce la intdrzieri in

decontarea respectivelor Valori Mobiliare.

c) Emilentul poate deline informalii confidenliale legate de Valorile Mobiliore Si de activul

suport

Emitentul (gi angajafii sii) poate, in virtutea statutului s6u, sI de{ind informafii confidenfiale cu

privire la Valorile Mobiliare, activul suport sau instrumente derivate legate de acesta. Emitentul

nu va fi obligat (sau ii poate fi interzis) sd dezvlluie aceste informa[ii Detindtorilor de Valori

Mobiliare, chiar dacl aceste informa{ii ar putea fi utile in decizia de a investi sau nu in Valorile

Mobiliare.
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3. Documente incorporate ca referinld

Prospectul trebuie citit gi interpretat impreund cu fiecare dintre Termenii Finali

de oferta) lega{i de Valorile Mobiliare oferite la momentul la care acest Prospect a fost aprobat

de cltre ASF gi urmitoarele p6(i ale documentelor descrise, care au fost publicate anterior sau

simultan cu Prospectul gi vor fi incorporate gi vor fi parte a Prospectului:

Situa(iile Financiare Individuale IFRS Auditate ale Emitentului pentru anul financiar

incheiat la 31 Decembrie20lT (SitualiiJinunciare unuale individuule IFRS la 31 decembrie

2017)

Document/Capitol Pagina de

referin!d
Situalia poziliei fi nanciare 7

Situatia rezultatului global 8

Situatia modificdrilor
capitalurilor proprii

10

Situalia fluxurilor de trezorerie t2

Note la situa(iile financiare 14

RaportuI auditorului fi nanciar Anexa
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Situa{iile Financiare Individuale IFRS Auditate ale Emitentului pentru anul

incheiat la 3l Decembrie20lT (SitualiiJinanciare anuale individuole IFRS lo 31

2017)

Document/Capitol Pagina de

referintb
Situalia poziliei financiare 7

Situa(ia rezultatului global 8

Situatia modificlrilor
capitalurilor proprii

10

Situa[ia fluxurilor de trezorerie t2

Note la situa{iile financiare t4

Raportul auditorului fi nanciar Anexa
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4. Restriclii la vinzare 4ss
oorori,

Z-

Ydnzarea qi / sau distribu{ia de notificdri poate face obiectul unor restric{ii in anumite j
Emitentul poate din cdnd in cdnd solicita ASF sd le fumizeze autoritdlilor competente din statele

membre ale Spaliului Economic European o notificare privind aprobarea acestui Prospect.

Fiecare beneficiar al acestui Prospect gi fiecare Defin[tor de Valori Mobiliare emise pe baza lui

este obligat si respecte toate legile in vigoare, regulamentele gi directivele din jurisdicfia in care

realizeazd cumplrlri, oferte, vinzdri sau livrlri de Valori Mobiliare, sau cu privire la defineri,

sau distribuie Prospectul, orice alt material care este oferit, sau orice Termeni Finali, Emitentul

nev6nd nici o responsabilitate pentru aceasta.

in relalia cu fiecare stat membru al Spatiului Economic European, care a implementat

Regulamentul European privind prospectele, cu efect de la qi inclusiv la data la care

Regulamentul privind prospectul (Regulamentul (UE) 2017lll29) este pusl in aplicare in acel

Stat Membru, Emitentul nu a ftcut qi nu va face o oferti de Valori Mobiliare care fac obiectul

celor prezentate in Prospect, completat prin Termenii Finali, in relalie cu publicul din Statul

Membru respectiv, cu exceplia cI poate face, cu efect de Ia data implementirii

Regulamentului privind prospectul, o ofertd de Valori Mobiliare:

(a) dacd termenii finali relativi la Valorile Mobiliare specificl faptul ci o oferti poate fi ftcuti

altfel decdt conform Articolului l(4) al Regulamentuluiprivind prospectul in acel stat membru (o

Oferte Neexceptatl), dupi data publiclrii unui prospect legat de aceste valori mobiliare care a

fost aprobat de cdtre autoritatea competenti din respectivul Stat Membru sau, c6nd este cazul,

aprobat in alt Stat Membru gi notificat cdtre autoritatea competentd din respectivul Stat Membru,

cu condilia ca orice astfel de prospect a fost ulterior completat de cdtre termenii finali pentru

Oferta Neexceptatl, in concordan{I cu Regulamentul privind prospectul, in perioada de inceput

gi final specificatd in termenii finali, dupi caz.

(b) in orice moment c[tre o entitate juridicE, care este un investitor calificat aga cum este definit

in Regulamentul privind prospectul;
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(c) in orice moment, la mai pu(in de 100 de investitori sau, in cazul in care

respectiv a pus in aplicare dispoziliile relevante din Regulamentul (UE) 201711129,

fizice sau juridice (altele decdt investitorii calificati astfel cum sunt definili in Regulamentul

privind prospectul), sub rezerva de a obtine acordul prealabil al Dealer-ului sau Dealer-ilor

desemnafi de cltre Emitent pentru orice astfel de ofertd; sau

(d) in orice moment, in orice alte circumstan[e care intr6 sub incidenfa articolului 1 (a) din

Regulamentul privind prospectul,

cu condilia ca nici o ofertd de Valori mobiliare men(ionatl de la litera (b) la (d) de mai sus sd nu

solicite Emitentului sd publice un prospect in conformitate cu articolul I din Regulamentul

privind prospectul sau de a suplimenta un prospect in conformitate cu articolul 23 din

Regulamentul privind prospectul.

in sensul prezentei precizdri, expresia a oferi Volori mobiliore cdtre public cu privire la oricare

dintre Valorile Mobiliare descrise in Prospect, in orice Stat Membru, inseamni comunicarea in

orice form[ qi prin orice mijloace de informa(ii suficiente privind condiliile ofertei qi a Valorilor

Mobiliare care urmeaz[ si fie oferite, astfel incdt si permitd unui investitor si decidl cumplrarea

sau subscrierea lor, qi fiind subiect al modific[rilor prin implementirile mlsurilor legate de

Regulamentul privind prospectul intr-un Stat Membru, $i expresia Regulamentul privind

prospectul se referi la Regulamentul (UE) 201711129.

Emitentul poate include alte restriclii de vAnzare in Termenii Finali legali de emisiunea de

Valori Mobiliare respectivd sau intr-un supliment la Prospect.

Valorile Mobiliare nu au fost si nu vor fi inregistrate in conformitate cu legislalia specificd a

Statelor Unite (Securities Act) qi pot include Valori mobiliare la purt[tor care sunt subiectul

legislaliei fiscale a Statelor Unite. Valorile Mobiliare nu opt fi oferite, vdndute sau livrate in

Statele Unite sau, in contul sau beneficiul persoanelor din Statele Unite.

5. Informatii generale
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Autorizare

conducerea executiv[ a Emitentului, in calitatea de reprezentant al

responsabili pentru emisiunea de produse structurate. Emisiunea de Valori Mobiliare a

aprobati de citre Consiliul de Administrafie al Emitentului, in conformitate cu o rezolulie datati

25.01.2018 gi in conformitate cu statutul Emitentului. Toate consimldmintele, aprobirile,

autorizirile sau alte cerinle ale tuturor autoritililor de reglementare necesare pentru

Emitent sub incidenfa legilor din RomAnia au fost date pentru emisiunea de Valori

Mobiliare.

Listare

Cererea va fi Idcuti la Bursa de Valori Bucuresti sau orice burs[ de valori pentru Valorile

Mobiliare emise p6ni la expirarea a 12luni de la data publiclrii prospectului in vigoare, pentru a

fi admise latranzaclionare gi listate la bursa de valori.

Documente disponibile

Pe toati durata validitllii Prospectului de BazI, pot fi oferite la sediul inregistrat al Emitentului,

in mod gratuit, urmltoarele documente:

(a) cel mai recent Statut al Emitentului

(b) situafiile financiare consolidate auditate, impreund cu rapoartele de audit,

(c) toate viitoarele situalii financiare consolidate ale Emitentului.

(d) o copie a Prospectului de BazI; gi

(e) Termenii finali aplicabili

Documentele sus menfionate, copii ale tuturor documentelor incorporate ca referinli sunt

accesibile pe pagina de internet http://www.brkfinancialgroup.rol qi pot fi obfinute, la cerere,

gratuit, prin adresd scrisl sau solicitare telefonicd.

Sediul social al Emitentului
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Sediul social al Emitentului se afli in cluj-Napoca, cal. Molilor, nr. 119, 400370,

Sisteme de compensare gi decontare

Depozitarul Central SA, Bvd. Carol I, nr 34-36, Bucuregti, Rom6niaa

sau orice alt sistem sau agent de compensare ce va fi aprobat de citre Emitent periodic qi

notificat Definitorilor de Valori mobiliare.

Simbolul de tranzaclionare, Numdrul Intemalional de Identificare a Valorilor Mobiliare alocat

de cdtre sistemele de compensare pentru fiecare serie emisi gi orice alte coduri specifice

pentru valori mobiliare, alocate de cdtre sistemele de compensare relevante vor fi
specificate in cadrul Termenilor Finali. Daci Valorile Mobiliare vor fi compensate prin

sisteme suplimentare sau alternative de compensare, informaliile suplimentare sau

alternative vor fi comunicate prin intermendiul Termenilor Finali. Tranzacfiile, in mod

normal, vor fi decontate nu mai devreme de doud zile lucritoare dupl data tranzacliei.

Informalii despre emisiunile de Vdori Mobiliare

(a) Condifii clrora le este supusi emisiunea

Ofertele prezentate sunt supuse unor conditii care sunt prezentate in Prospectul de BazI gi

Termenii finali aferenti.

(b) Suma minimi/maximl de investi(ie

Investitorilor li se cere sI aibd o implicare financiari in valoarea a minim o (l) Valoare

Mobiliari qi, ulterior, in multipli de o (1) Valoare Mobiliard, cu excepfia cazului in care este

specificat altfel in Termenii Finali. Nu exist[ o sumi maximl cu excep(ia cazului in care se

prevede altfel in Termenii Finali specifici seriilor de emisiune de Valori Mobiliare.

(c) Categorii de investitori clrora li se oferl Valorile mobiliare
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Valorile mobiliare sunt oferite at6t investitorilor de retail cdt qicelor calificafi.

(d) Cheltuieli qi taxe

Orice fel de cheltuiall sau taxd este precizatl in Condigiile Produsului gi in T
aferenti Seriei de emisiune qi va fi dedusl in mod corespunzitor.

(e) Informa(ii post-emisiune

Emitentul nu inten[ioneazd sd livreze informa]ii in perioada de post-emisiune.

(f) Descrierea valorilor mobiliare

Certificatele Turbo long ii dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma unei piefe

aflate in creqtere. in cazul in care valoarea activului suport cre$te, qi valoarea certificatelor Turbo

long cregte intr-o manierl echivalentd, luAnd ?n considerare orice ratd de schimb valutar

aplicabili. Diferen{a dintre un certificat Turbo Long qi un certificat simplu constd in faptul c6

suma necesarl pentru o investilie care s[ poat[ si dea aceeagi rati de participare in activul

suport, este considerabil mai mic6.

Certificatele Turbo Short ii dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma unei pie(e

aflate in declin. Aceste certificate urmlresc evolu{ia activului suport intr-o manieri inversl. DacI

valoarea activului suport scade, valoarea certificatului Turbo Short cregte intr-o manieri

echivalenti, ludnd in considerare orice ratd de schimb valutar aplicabild. Diferenta dintre un

certificat Turbo Short gi un certificat simplu consti in faptul ci suma necesari pentru o investifie

care sI poati s[ dea aceeagi ratd inversi de participare in activul suport, este considerabil mai

micd.

Pierderea maxim[ in cazul certificatelor Turbo este suma investiti in(ial. O caracteristicd a

certificatelor Turbo este posibilitatea setirii unei Bariere, care, in cazul in care va fi atinsd, va

genera inchiderea prematur[ a emisiunii.

Certificatele cu capital protejat gi activ suport mirfuri sau coguri de mlrfuri sunt

certificate, in cazul c5rora activul suport este sub formi de mdrfuri sau coquri de m[rfuri, d6nd

investitorului o participa{ie in propo(ie predefinitl in evolu}ia favorabila a activului suport, iar

capitalul investit este protejat intr-o propo4ie stabilitd la emisiune. O gamd largi de mirfuri ar
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putea deveni activul suport in raport cu un certificat cu capital protejat avdnd activ

sau coquri de mIrfuri.

Certificatele cu capital protejat qi activ suport ac(iuni sau coguri de acfiuni sunt

in cazul clrora activul suport este sub formi de acfiuni sau coquri de acliuni, d6nd investitorului

o participafie in proporfie predefinitl in evolufia favorabill a activului suport, iar capitalul

investit este protejat intr-o proporfie stabiliti la emisiune. O gam[ largi de ac{iuni ar putea

deveni activul suport in raport cu un certificat cu capital protejat avdnd activ suport actiuni sau

coguri de actiuni.

Certificatele cu capital protejat qi activ suport indici sau coguri de indici sunt certificate, in

cazul clrora activul suport este sub forml de indici sau coquri de indici, dAnd investitorului o

participatie in propo(ie predefiniti in evolu{ia favorabili a activului suport, iar capitalul investit

este protejat intr-o propo4ie stabilitd la emisiune. O gami largi de indici ar putea deveni activul

suport in raport cu un certificat cu capitalprotejat avdnd activ suport indici sau coguri de indici.

(g) Informa(ii de la o tertl parte

in cazul in care informafiile provin de la o ter!5 parte, Emitentul confirml faptul c[ aceste

informalii au fost reproduse cu acuratete qi cd atdta timp cAt Emitentul este conqtient gi capabil si
verifice datele publicate de ter[, nu existd lucruri care sI fi fost omise qi care si redea informagia

reprodusd neclar sau confuz.

6. Condilii generale
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Conditiile generale descrise se referi la Valori Mobiliarele mobiliare emise gi

imreuni cu Condiliile Produselor gi Termenii Finali.

l. Statutul

Valorile Mobiliare constituie obliga(ii negarantate qi nesubordonate din partea Emitentului qi

sunt tratate pari passu intre ele gi cu toate celelalte obligalii negarantate gi nesubordonate ale

Emitentului, prezente gi viitoare, cu exceplia celor din prevederile legale.

2. inchiderea neplanificatl a emisiunii

a) Emitentul va avea dreptul sd realizeze inchiderea neplanificatd a emisiunii de Valori Mobiliare

daci va determina cI activitatea sa a devenit parlial sau total ilegalS.

ln astfel de circumstanle, Emitentul va pllti fiecirui De{in[tor, in raport cu Valorile Mobiliare

definute de fiecare o sumd calculati ca find valoarea justi de piali a Valorilor Mobiliare imediat

dup[ o astfel de inchidere a emisiunii, mai pufin costurile Emitentului pentru inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, definitl ca qi Valoarea de Rdscumplrare

neplanificatl.

b) Emitentul va avea dreptul, dar nu qi obligalia, dacd, nu este altfel precizat in Condifiile

Produsului sau in Termenii Finali, de a inchide o anumiti emisiune de Valori Mobiliare daci va

determina la un anumit moment, ac{iondnd cu bun[ credin(i gi intr-o manierd rezonabild

comercial, cI :

(i) valoarea total[ (dintr-o serie de emisiune) a Valorilor Mobiliare care nu sunt in posesia

Emitentului este mai mici de 100 000 RON; sau

(ii) procentul dintr-o serie de emisiune de Valori Mobiliare ce nu se afl6 in posesia Emitentului

este maimic de 5%.

in astfel de circumstan{e, Emitentul va pliti fieclrui De{initor, in raport cu Valorile Mobiliare

de{inute de fiecare o sumd calculatd ca find valoarea just6 de pia!5 a Valorilor Mobiliare imediat

dupd o astfel de inchidere a emisiunii, mai pufin costurile Emitentului pentru inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, definiti ca gi Valoarea de Rdscumpirare

neplanificati.

r
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c) Emitentul va avea dreptul sd realizeze inchiderea unei emisiuni de Valori Mo

determina cI se aflI intr-o situalie de perturbare a hedgingului sau de cregtere a

hedging, ori o schimbare a capacitltii de finan{are in siguranfi a hedgingului.

Creqterea costului de hedging se referd la confruntarea Emitentului cu o creqtere materiali

(comparativ cu circumstanlele existente la Data Emisiunii) a valorii taxelor, cheltuielilor sau

altor costuri (mai pulin a comisioanelor de brokeraj) pentru a (i) cumplra, menfine sau vinde

active necesare acoperirii riscului legat emisiunea de Valori Mobiliare sau (ii) pentru a recupera

valoarea unor astfel de active.

Perturbarea hedgingului se referl la imposibilitatea Emitentului, dupi eforturi rezonabile

commercial sd (i) cumpere, menlin[, inlocuiascl sau sd vdndl active necesare acoperirii riscului

rezultat din indeplinirea obliga{iilor survenite din emiterea de Valori Mobiliare sau si (ii)
recupereze valoarea unor astfel de active.

Schimbarea capacitdlii de finan,tare in siguranli a hedgingului se referl la o schimbare materiald

(comparative cu circumstanfele existente la Data Emisiunii) in capacitatea Emitentului de a

cump[ra, menline, inlocui sau finanla in siguran{5 active specifice utilizate pentru acoperirea

parfialI sau totald a riscului legat de Valorile Mobiliare emise. Schimbarea capacitilii de

finan{are in siguran{i cuprinde in mod explicit inabilitatea de a finanla hedgingul pentru Valorile

Mobiliare emise in termeni viabili din punct de vedere economic pentru Emitent.

d) Se va considera c[ Emitentul nu qi-a incilcat obligafiile in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare

qi nu va fi rispunzdtor in fa(a De{inltorilor pentru intdrzieri ale unor pldli sau orice alte obligafii

legate de Valorile Mobiliare dacd, Emitentul constatd, action6nd cu bunl credinti qi intr-o

manier[ rezonabild comercial c[ acestea s-au datorat unor condilii de Fo(I MajorI, qi daci :

(i) Emitentul nu putea si evite efectul evenimentului de Fo(I Major6, av6nd in vedere

elementele cunoscute inainte apariliei evenimentului de Fo(d Majord qi sI ia mlsuri rezonabile;

(ii) Emitentul a luat mlsuri rezonabile de inliturare a efectelor evenimentului de Fo(6 Major[ gi

a incercat s[ igi indeplineasc[ obligaliile legate de Valorile Mobiliare (excluzAnd m[surile care ar

impune pierderi materiale sau cheltuieli suplimentare pentru Emitent).
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Emitentul va notifica De[indtorii despre natura gi circumstantele care au dus

evenimentului de Fo(I Majord.

DacI evenimentul de Fo(I Majord, dureazd, mai mult de trei luni de la aparilia sa, orice Definitor

poate solicita in scris Emitentului rlscumpirarea Valorilor Mobiliare pe care le deline.

in astfel de circumstan{e, Emitentul va pl[ti fiecirui De{initor, in raport cu Valorile Mobiliare

de{inute de fiecare, o sumd calculat[ ca find valoarea justd de piali a Valorilor Mobiliare imediat

dupl o astfel de inchidere a emisiunii, mai pufin costurile Emitentului pentru inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, definit[ ca gi Valoarea de Rtrscumpdrare

neplanificat[.

Plata se va face cdtre De{inltor aga cum va fi precizat in notificarea transmisd acestuia.

3. Notificlri

(a) Se va considera ci Defin[torii au fost notificali la momentul transmiterii notificlrii
relevante. Emitentul va asigura publicarea corespunzdtoare a notificdrilor intr-un mod care

respectl (i) regulile oricirei Burse de Valori pe care este listat[ sau ale altei autoritlti relevante

qi (ii) orice legislafie relevantd.

(b) Orice astfel de notificare emisl trebuie s[ fie livratl Ei Agentului de Compensare.

(c) prin publicarea sa, notificarea devine valid[ de la data primei publicrri.

4. Perturbare de Hedging

(a) Notificare. Emitentultrebuie, cdt mai cur6nd posibil, si dea instrucliuni Agentului de Calcul

in ceea ce priveqte notificarea Delinitorilor:

(i) cu privire la aparilia unui eveniment perturbator de hedging, gi

(ii) cu privire la consecintele unui astfel de eveniment perturbator.

(b) Evenimentul de intrerupere a Hedging-ului are loc in cazul in care, Emitentul care

ac[ioneazd cu bund credintd gi intr-o manierd rezonabild din punct de vedere comercial,

determini ci a devenit nepractic sau indezirabil, din orice motiv, s6: (i) de[in[, si achizilioneze,
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sI stabileasc[, s[ restabileascS, sd substituie sau sd men{ini o pozilie de hedging, r

realizeze, recupereze sau si transfere sumele provenite din orice astfel de tranzacfii sau acti

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

la, urmltoarele:

(i)Emitentul sau orice furnizor de hedging suporti, in mod direct sau indirect, o creqtere a valorii

impozitelor, taxelor, cheltuielililor cu condilia ca orice astfel de sum[ sd creasc6, exclusiv din

cauza deteriordrii solvabilitafli Emitentului sau a fumizorului de hedging; sau

(ii) orice lipsi de lichiditate de pe piatl; sau

(iii) o schimbare a cadrului legal sau a regulamentelor in vigoare; sau

(iv) un declin in ceea ce priveqte solvabilitatea uneia dintre p6(i cu care Emitentul a intrat intr-o

tranzaclie de tip hedging; sau

(v) indisponibilitatea general[ a: (A) participanfilor la piald care sd fie de acord sI intre intr-o

tranzac\ie tip heding sau (B) participan[ilor la pia{6, care vor intra intr-o tranzac\ie tip hedging in

condilii rezonabile comercial.

(c) Consecin{e. Emitentul poate hotdri in cazul apariliei unui eveniment de perturbare a

hedging-ului:

(i) sd inchidd emisiunea de Valori Mobiliare. in acest caz Emitentul va pl[ti fiecirui Definitor,

in funclie de delinerile fieciruia de Valori Mobiliare, o anumitl suml calculatd ca qi valoare

justl de piali, imediat dupl o astfel de inchidere, definitd ca qi Valoarea de Rlscump[rare

neplanificat6;

(ii) se faci o ajustare de buni credin(d a valorii activului suport prin eliminarea instrumentului

perturbator la valoarea sa justd de pia(d (care poate fi zero). in cazul unei astfel de elimin[ri,

Emitentul poate: (a) sd relind orice venituri rezultate astfel gi sd ajusteze termenii de plati qi / sau

de livrare in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare; sau (b) si reinvesteascd veniturile respective in

alte active dacd este specificat astfel in Condiliile produsului;
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(iii) se efectueze alte ajustiri la Condiliile produsului pe care le considerl

men(ine valoarea teoretic[ a Valorilor Mobiliare dupd ajust6rile efectuate in cazul Evenimentului

perturbator al hedgingului. in cazul in care existd anumite prevederi cu privire la o returnare

minimd a principalului (valorii nominale) la data de decontare,orice astfel de ajustiri nu vor

afecta in nici un fel obligalia de plati a Emitentului citre Delindtori a valorii minime asigurate

din principal qi/sau dobdnzi sau cupoane.

(d) Emitentul poate si faci ajustiri in cazul in care stabileqte ci a avut loc un eveniment care,

nefiind un eveniment de perturbare a hedgingului sau alt eveniment perturbator, este posibil si

aibd un efect material advers fa!5 de pozilia de hedging a Emitentului, Daci Emitentul face

modificiri ale Condiliilor produsului, va notifica Delindtorii 9i va face o ofertd de achizilie la

valoarea justi de piald (determinatd de agentul de calcul), mai pulin costurile de inchidere

a poziliilor de hedging aferente, a Valorilor mobiliare respective definute de acegtia,

menfinAnd-o pe o perioadd de cel pu(in 10 zile.

5. Achizifii ale Emitentului gi Emisiuni viitoare

(a) Achizitii. Emitentul sau orice afiliat poate achiziliona Valori Mobiliare la orice pre( de pe

pia(a deschisI, prin licitalie sau printr-o negociere privatl. Orice Valoare mobiliarl astfel

achizilionatd poate fi pIstrati, anulatl, re-emis6 sau rev6ndutd qi Valorile mobiliare astfel re-

emise sau revdndute vor fi considerate ca ftc0nd parte din seria originali de emisiune.

b)Viitoare emiteri. Emitentul are libertatea de a emite, liri consim{dmdntul Defindtorilor,

noi Valori Mobiliare care s[ fie consolidate gi sd facl parte din aceeaqi serie de emisiune cu cea

emisl inigial.

6. Determinlri gi modificlri

(a) Determinlri

(i) Orice fel de determinlri qi Calcule conform acestor Condipii vor fi ftcute de cltre Emitent qi

de cdtre Agentul de calcul cu buni-credinjl gi intr-o manierd rezonabild comercial. Toate aceste

determindri qi Calcule fdcute de cdtre Emitent gi Agentul de Calcul, in absenla dovedirii unei

erori, sunt definitive qi obligatorii.
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(ii) Degi se intentioneazd de citre Emitent qi Agentul de Calcul s[ fie folositl

descrisl in cadrul prezentelor Condilii pentru a face determindri in ceea ce pri

Mobiliare, nu se poate da nici o asigurare ci in circumstanle diferite nu va apirea

de a modifica metodologia.

(iii) Calculele efectuate de c[tre Emitent sau de cltre Agentul de Calcul in ceea ce privegte

Valorile Mobiliare se fac in zilele specificate, cu excepfia cazului in care este altfel precizat in

TermeniiFinali.

(iv) Datoriti considerentelor de sincronizare, nevoilor de procesare gi altor aspecte care ar putea,

in opinia Emitentului sau cea a Agentului de Calcul, sI fie relevante in ceea ce priveqte

implementarea modelelor de alocare, Emitentul sau Agentul de Calcul poate face unele ajustlri

pentru a optimiza intregul proces.

(b) Modificlri.

Emitentul poate face anumite modificlri ale prezentelor Condi;ii, ftrl consim(imdntul

Defindtorului. Aceste modific[ri: (i) pot fi de natur[ formali sau tehnic[; (ii) pot consta in

coreclia unei erori, sau (iii) de orice naturi astfel incdt s[ nu prejudicieze interesele

De[inltorilor.

Aceste modificdri vor fi transmise spre informare Definitorilor, dar netransmiterea sau

nerecepfionarea lor nu va afecta valabilitatea oriclrei modificdri.

7. Substituiri

(a) Substituirea Emitentului. Emitentul poate in orice moment, ftrd consim{im6ntul

Delinitorilor sd se substituie din calitatea de Emitent al Valorilor Mobiliare, in privinla oriciror

qi tuturor drepturilor, obligaliilor qi datoriilor legate de Valorile Mobiliare cu:

orice entitate ("Substituentul"), pentru care

(i)Emitentul va trebuie sd notifice Delinltorii cu cel pulin trei luni inaintea unei astfel de

substituiri, Si
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(ii) oricare Definitor, de la (qi inclusiv) data notificirii, pdnl la (inclusiv) data

substituiri, are dreptul de a renunfa la Valorile Mobiliare definute, frr[ nici o

preaviz. in acest caz Emitentul va pliti fiecirui Delindtor Valoarea de Rdscumpirare

neplanificati, in funclie de delinerile fieciruia de Valori Mobiliare.

b) Schimbarea sediului. Emitentul este obligat sI anunfe Delindtorii asupra schimblrii sediului

prin care aclioneazd, printr-o notificare in care s[ fie precizate detaliile legate de aceastl mutare.

8. Taxare

Emitentul nu va fi obligat sI pl[teascl nicio taxi, care poate apLrea ca rezultat al definerilor,

transferului sau exercitarea de orice Valori Mobiliare. in ceea ce priveqte fiecare Valoare

Mobiliar5, Delinltorul in catzd, trebuie si pllteascl toate cheltuielile astfel cum este previzut in

Condiliile Produsului. Toate pll{ile sau dacd este cazul, livrlrile, se supun legilor fiscale gi a altor

reglementlri (inclusiv legi in vigoare care se refera la necesitatea deducerii sau relinerii la sursd

de orice alte taxe). Delinitorul este responsabil sI pllteascl orice impozit sau tax[ in legltur6 cu

dreptul de proprietate qi / sau orice transfer, plati sau livrare in ceea ce priveqte Valorile

mobiliare detinute. Emitentul are dreptul, dar nu este obligat, si deduci sau s[ refini la sursl din

sumele pe care le are de plat6 aceste valori.

9. Ajustlri pentru Uniunea europeanl monetarl

(a) Redenominarea. Emitentul poate, frrd consimt[mdntul Definltorilor, dar cu notificarea

acestora aferenti, alege ca, incep6nd cu data de ajustare specificatl in notificare, anumie Valori

Mobiliare sd fie redenominate in euro. Aceastl decizie va avea urmltoarele efecte:

(i) in cazul in care valuta de decontare este unitatea monetard nationald a unei [iri care particip[

la a treia etap[ a Uniunii Europene Economice gi Monetare in conformitate cu Tratatul, moneda

de Decontare va fi consideratd o valoare in euro convertiti din moneda originald de decontare in

euro la o ratd de schimb stabilitd, supun6ndu-se unor condilii de rotunjire(daci este cazul)

cum ar fi rotunjiri pe care le considerd necesare Emintentul gi care pot fi specificate in
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notificare gi dupi data ajustirii, toate plifile pentru Valori Mobiliare vor fi

euro, referinlele la moneda de decontare fiind euro.

(ii) in cazul in care Condifiile specifici o ratd de schimb sau oricare dintre Condiliile

produsului sunt exprimate in unitatea monetari nafionali a unei (dri care participd la a treia

etapd, a Uniunii Europene Economice gi Monetare in conformitate cu Tratatul, o astfel de rat[ de

schimb sau orice termeni din Condiliile produsului vor fi exprimate sau convertite in euro la

rati de schimb stabiliti;

(iii)alte schimbdri vor fi precizate in Condigiile prospectului

(b) Ajustnri cu privire la condi(ii. Emitentul poate, fbrd consimfim6ntul Definltorilor dar cu

notificarea Definitorilor, face ajust[ri pe care le consideri necesare la Condifiile din prospect,

{indndu-se cont de a treia etapd, a Uniunii Europene Economice qi Monetare in conformitate

Tratatul.

(c) Chetuieli de conversie Euro. Agentul de Calcul sau orice alt Agent nu va fi rdspunzitor in

fala vreunui Delinitor sau alte persoane in legiturd cu vreun comision, cost, o pierdere sau o

cheltuial[ legati de, sau care rezult[ din transferul de euro, din orice conversie valutari sau

rotunjire efectuatd din aceasta cauzd.

(d) Definfii privind Uniunea Eurpoeanl Economicl gi MonetarI. in acest document,

urmltoarelor expresii li se vor atribui urmdtoarele semnifica(ii:

"Data de ajustare"este data specificati de Emitent in notificarea trimisl Definitorilor in ziua

sau dupi momentul in care, ca urrnare a acestei condi;ii, o lari igi modificd moneda nafional5

prin participarea la a treia etapi a Uniunii Europene Economice gi Monetare conform

Tratatului;

"Rata stabilitl" este rata folositi in conversia monedei originale sau, dupi caz,a monedei de

Decontare in euro, stabiliE de cltre Consiliul Uniunii Europene

"Unitatea monetarl nafionali" este unitatea de monedd a unei {dri, aga cum este aceasta

definitd cu o zi inaintea primei participdri a acelei {6ri in a treia etapi a Uniunii Europene

Economice giMonetare.
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"Tratatul" se referd la tratatul de constituire a Comunit[1ii Europene, cu

10. Agen(i

(a) Agent principal gi alli agenfi. Emitentul igi rezervl in orice moment dreptul sI modifice sau

sI rezilieze in orice moment numirea oricdrui Agent sau s[ numeascd agenfi ulterior, cu condilia

ca nici o retragere a Agentului principal sd nu intre in vigoare pdnd cdnd acesta nu este inlocuit.

Orice astfel de eveniment trebuie sd fie anunlat printr-o notificare. Orice Calcule sau determinlri

realizate de cltre un Agent in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare (cu exceplia cazului de eroare

evidentd) este definitiv5, irevocabi16 gi obligatorie pentru Definltori.

(b) Agentul de Calcul. Emintentul sau un alt Agent de Calcul specificat in Termenii Finali, va

avea indatoririle specifice unui Agent de calcul in legdturi cu Valorile Mobiliare cu excepfia

situa(iei in care Emitentul decide sd numeasci un alt Agent de Calcul conform cu prevederile de

mai jos. Agentul de Calcul ac\ioneaza exclusiv ca Agent al Emitentului qi nu igi asuml nici o

obligafie sau indatorire fa{I de Delinitori. Orice Calcul sau determinare in ceea ce privegte

Valorile Mobiliare efectuate de citre Agentul de Calcul (cu excepfia cazului de eroare evidentl)

este definitivi, irevocabild Ei obligatorie pentru Defin[tor. Agentul de Calcul poate, cu acordul

Emitentului (in cazul in care Agentul nu este qi Emitentul), delega oricare dintre obligatiile care

ii revin citre o te(i parte.

11. Cadru legal gi jurisdicfie

(a) Valorile Mobiliare qi orice obliga{ie necontractual[ care decurge din, sau se afl[ in legdturd

cu Valorile Mobiliare, sunt guvemate de gi se interpreteazd in conformitate cu legislalia

romdneascS.

(b) Instan(ele din Romdnia au competenfa exclusivd de a soluliona orice litigiu (incluzdnd orice

Iitigiu referitor la toate obligatiile necontractuale) care decurg din, sau sunt in leglturd cu Valori

Mobiliare.
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f#gcdhp(c)Subparagraful (b) este doar spre beneficiul Defin6torului. Ca rezdtat" nimic

Definltorul de la a se adresa pentru rezolvarea litigiilor in orice instanld co

prevdzute de lege, Delinitorii se pot adresa in acelagi timp in oricAte jurisdicfii.

(d) Emitentul admite faptul cd instan(ele judecdtoregti din Romdnia sunt cele mai potrivite

instanfe pentru a solufiona orice litigiu.

12. Metode de platE

in scopul oricirei plIli pentru o Valoare mobiliare, Agenlii de Compensare nu pot fi persoane

din Statele Unite, astfel definite de cdtre legisla{ia fiscali federali a Statelor Unite qi birourile

lor nu pot fi localizate in Statele Unite (inclusiv posesiunile lor). Nici o plati pentru o Valoare

Mobiliari nu va fi fbcutd prin transfer spre Statele Unite sau prin cec transmis prin pogtd cltre o

adresi din Statele Unite (inclusiv posesiunile lor).

Pld[ile efectuate pentru Valori Mobiliare in form[ dematerializatl se supun regulilor qi condiliilor

Agentului de Compensare.

Plnfile se pot efectua de cdtre Emitent numai in zilele lucrltoare, a$a cum sunt ele descrise in

Condiliile produsului.

13. Perturbarea pll(ii

a) Aparilia evenimentului de perturbare a plAtii. in eventualitatea constatdrii de cltre Emitent al

unui eveniment de perturbare a pln{ii in leglturi cu o plati datorat[ pentru Valorile Mobiliare

emise, Emitentul va notifica Detinitorii.

b) Consecin(ele evenimentului de perturbare a pllfii. Dupd aparitia unui eveniment de perturbare

a pl61ii, data pldlii va fi am0natd astfel:

(i) in urmltoarea datd, rezonabili din punct de vedere practic, de dupi incetarea

evenimentuluide perturbare a pl[{ii; dar,

(ii) nu mai tdrziu de ziua lucrdtoare urmdtoare a 180 de zlle calendaristice de dup[

notificarea frcutd de Emitent cu privire la evenimentul de perturbare a phtii.

c) La efectuarea pldlilor se vor deduce cheltuielile qi nu se va acumula dobdnd6.
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(i) Orice pld\i realizate dup6 un eveniment de perturbare a plItrii vor fi

deducerea cheltuielilor calculate de Emitent, action6nd cu bunl credinld gi in manierl

comercial, ocazionate de evenimentul de perturbare a pln{ii.

(ii) Nu se va pllti nicio dobdndd legati de intdrzierea plIlii cauzate de evenimentul de

perturbare a plntii.

d) Plata intr-o moned[ alternativl Dacd la data plilii, evenimentul de perturbare inci are loc,

Emitentul poate sI iqi indeplineascl obligafiile de platd utifizitnd o alt6 moned6, intr-o sumd

echivalentI, considerAnd o rat[ de schimb rezonabill comercial, ac(ionAnd cu buni credin]6.

14. Comisioane, taxe gi reduceri

Din timp in timp, Emitentul poate pl6ti sau incasa beneficiile pl[tilor legate de emisiunea de

Valori Mobiliare, incluz6nd urmltoarele:

(a)Emitentul poate fi obligat si pliteascd unui distribuitor, Agent de vdnz[ri sau unui alt

intermediar taxe sau comisioane. Aceste taxe sau comisioane trebuie, in general, sI fie
specificate de cltre distribuitori, agenti sau alli intermediari. Fiecare potenfial investitor in Valori

Mobiliare ar trebui sI se asigure cu privire la valoarea oriciror taxe sau comisioane percepute de

intermediari;

(b)Emitentul poate sI primeasc[ sau sI pliteascd onorarii de management din partea sau unei

te(e p[r[i. in acest caz, detaliile referitoare la acestea vor fi men(ionate in Termenii Finali, qi

(c)Emitentul poate si pldteascd sau sd incaseze beneficii de natura comisioanelor, discount-urilor

sau rabaturi-lor din partea Furnizorilor de Hedging gi a altor contrapi(i. Astfel de inlelegeri se

vor face intre Emitent qi ter[i. Emitentul iqi rezervl dreptul de a reline aceste sume flrd a fi

obligat sI transmiti investitorului vreun beneficiu financiar rezultat din astfel de rabaturi cdtre

investitorii in Valorile Mobiliare.

15. Evenimente de Neindeplinire a Obliga(iilor

Un eveniment de neindeplinire a obliga(iilor este declarat in cazul in care unul sau mai multe

evenimente dintre cele maijos enumerate apar qi continui sa existe:
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(a) este intt.rziatd, pentru mai mult de 30 de zile plata dobdnzii sau a principalului

nominale) in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare; sau

(b) Emitentul nu reuqegte sI iqi respecte obliga(iile privind Valorile Mobiliare emise pe o
perioadl mai lungi de 60 de zile, sau

(c) este dat un ordin sau o hotlr6re pentru lichidarea Emitentului (excluzdnd o lichidare pentru

restructurare, reorganizare, fuziune sau de consolidare, fafa de care BRK Financial Group S.A

sau subsidiarele sale igi asumi obliga(iile de Emitent de a fi debitorul principal in ceea ce

privegte Valori le Mobiliare),

atunci orice Delinitor poate, prin notificare scrisi adresatd Emitentului Ia sediul specificat,

cu valabilitate de la data receplionirii ei, si solicite exercitarea Valorilor Mobiliare definute

care vor deveni plitibile la Valoarea de Riscumpirare neplanificatl, flri altd sesizare,

plAngere sau notificare de orice fel.

16. Defini(ii

"Definltor" desemneazl o persoani in al cdrei nume este inregistratl o Valoare Mobiliari in

sistemul de decontare a Agentului de Compensare sau oricdrei persoane recunoscute ca gi

delindtor ale Valorilor mobiliare conform acestor reguli.

"Eveniment de For{i Majori" reprezintl un eveniment datorat oricirei cauze (inclusiv

incendiu, epidemie, explozie, inundalii, cutremur de pimdnq uragan, riscoal5 popularl, terorism,

sabotaj, rdzboi, grev[, nationalizare, expropriere sau alte mlsuri ale guvernului, legi sau

regulamente ale guvernului sau altd institulie reglementatoare, regulamente bancare sau ale piefei

de capital, inclusiv regulamente bursiere, restrictii privind schimbul valutar, devalorizare,

fluctua(ii sau restricfii de transfer valutar, condilii de pia{d ce afecteazd, execufia sau decontarea

tranzactiilor; orice disfunc[ionaliteti ale surselor de date necesare Emitentului in calculele legate

de Valorile Mobiliare emise, sau restric(ii apdrute in utilizarea acestor date de cdtre Emitent;

indisponibilitatea sau defectarea unor sisteme de telecomunicalii, sisteme sau servicii

informatice) aflate in afara controlului Emitentului qi care ii restric{ioneazI, opresc sau interzic

indeplinirea obligaliilor fa{d de Valorile Mobiliare emise.
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"Eveniment de perturbare a pli{ii" poate aplrea in situafia in care Emitentul,

bund credin(d gi intr-o manieri rezonabili comercial, determini cI moneda decont[r ste

disponibili pentru a face pld{ile la data relevant5. Circumstah{ele in care un eveniment de

perturbare a plltii poate avea loc includ: (i) impunerea unor restricfii de schimb valutar in
jurisdicfia monedei de decontare, (ii) moneda decontdrii nu mai este folositi de cltre guvernul

firii care a emis moneda sau de citre institu[iile bancare internafionale prin care se realizeazd

tranzactiile sau (iii) orice eveniment care nu este in controlul Emitentului qi care poate face

imposibi16 oblinerea monedei de decontare pentru plata legati de Valorile Mobiliare.

"Furnizorul de Hedging" include, orice terli parte care deline sau intri intr-o tranzacfie de

hedging, in legdturi cu misurile luate de Emitent pentru acoperirea riscului in legituri cu

Valorile mobiliare emise.

"Moneda de decontare" este moneda specificatd in Termenii Finali aplicabili seriilor de

emlslune;

"O pozifie de hedging" inseamnd orice cumpdrare, vdnzare sau menfinere a uneia sau mai

multor:

(i) Pozilii sau contracte in activele de referinfi la care se referi Valorile Mobiliare: acfiuni,

op(iuni, futures, alte derivate sau FOREX.

(ii) imprumuturi de Valori mobiliare, sau

(iii) alte instrumente sau mdsuri din parlea Emitentului in vederea acoperirii riscului Emitentului

de a emite, qi indeplinirea obligaliilor sale in ceea ce priveEte Valorile Mobiliare.

"Principal (valoare nominalS)" reprezintd, valoarea specificatd ca atare in Termenii Finali

"Valoarea de rlscumpirare neplanificati" este o sumd calculatd de citre Agentul de Calcul ca

valoare de pia(i justd, mai pu{in costurile de inchidere a hedgingului legat de Valorile Mobiliare.

in cazul in care Valorile Mobiliare con{in prevederi care previd un nivel minim asigurat din

principal, exprimat sub orice formd, Ia data decontErii, respectiv data maturitilii sau un nivel

minim asigurat de dobdnd[ sau cupoane avdnd in vedere ratele practicate pe pia{[, spread-ul de

credit qi lichiditatea piefei, oricum exprimate, la data relevantl de platd a dobinzii, orice

>
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sume care urmeaz6 se fie pl[tit5 in conformitate cu aceste Condilii Generale nu trebuie

micd decdt valoarea prezentd a acelei valori minime asigurate a principalului (valorii

gi/sau a dobdnzii sau cupoanelor, valoare determinatl de cltre Agentul de Calcul, ludnd in

qi costurile de inchidere a hedgingului Emitentului legat de Valorile Mobiliare.

o'Zi lucrdtoare" se refer6, dac[ nu este altfel specificat in Termenii Finali relevanfi, la o zi (alta

dec6t o zi de sdmbiti sau duminicl) in care Agentul de compensare, bincile comerciale qi pielele

valutare striine func[ioneazi in toate centrele financiare legate de activul suport gi moneda de

decontare, iar preful activului suport este anunfat sau publicat de cdtre bursa pe care se

tranzac{ioneazd sau preful activului suport este anuntat de citre institulia desemnati in acest sens

gi precizati in cadrul Termenilor Finali;
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7. CondiliileProdusului

Condi(iile prezentate in continuare sunt legate de Valorile Mobiliare emise, ele

luate la cunogtiin(io impreunl cu Termenii Finati qi Condiliile Generale (fie cI sunt sau nu

ata5ate aceshri domment) inaintea luirii unei decizii de investifie.

7.1 Certificatele Index Turbo

1. Definifii

,rAgent de compensare" inseamnl fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cltre

Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care

Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentall" poate fi o autoritate de facto sau de jure (sau agentie, instanti,

autoritate administrativd sau altd autoritate guvernamentali) sau orice alti entitate (privatl sau

publicl) inslrcinatd cu reglementarea pie(elor financiare (inclusiv banca centrald ) in lara

oricireia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamnl orice bursi sau sistem de cotare de unde entitatea care calculeazi Indicele,

preia pre[urile titlurilor ce il formeazi.

'oBursa asociatl" inseamni o bursl de opliuni sau futures, sau un sistem de cotare in care

contracte options sau futures sau alte derivate pe indice sunt tranzactionate;

"Bursa de valori" reprezinti bursa sau sistemul de cotare specificat in Termenii Finali

aplicabili seriilor de emisiune;

63



4
"Cererea Emitentului" se refer[ la inchiderea emisiunii de Valori mobiliare la

Emintentului.

o'Cheltuieli" inseamnd toate impozitele, taxele qi/sau cheltuielile care apar in leglturl cu

exercitarea de Valori mobiliare gi/sau orice plat[ ca urmare a exercitlrii sau alte cheltuieli legate

de Valorile mobiliare'

"Costul de finanfare" inseamnd o sumd determinat[ de cdtre Agentul de calcul, egali cu:

(a) Rata curentl a dobdnzii plus marja curent[ de dobAndi; inmultite cu

(b) Valoarea de inchidere a activului suport din ziua precedentd ; inmullit cu

(c) Numlrul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua curentl), impdrfit

la 360;

"Data Cererii Emitentului" reprezintd dala specificati in notificarea transmisl in concordanti

cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, qi dacl aceasti datd nu este o zi de traruactionare, va fi
luatl in calcul data de tranzacfionare imediat urmitoare, cu excep]ia faptului c6nd Agentul de

calcul determini aparilia unui Eveniment de perturbare a pie{ei in acea zi, caz in care Data

Cererii Emitentului va fi urmitoareazi in care Agentul de calcul determind c[ nu mai exist[ un

eveniment de perturbare a piefei, cu excep(ia cazului in care Agentul de Calcul determind cd

evenimentul de perturbare a piefei se p[streaz[ in fiecare din urmitoarele cinci zile de

tranzacfionare ce urneazd, datei originale care ar fi trebuit si fie Data Cererii Emitentului. in

acest caz (a) ultima zi din cele cinci zile va fi stabilitd, caData Cererii Emitentului; $i (b) Agentul

de calcul va determina Preful de inchidere de referintd, considerAnd condifiile de pia16, ultimul

pref de tranzac{ionare al Ac{iunilor componente ale indicelui gi alli factori pe care Agentul de

calcul ii consider[ relevanfi;

"Data de decontare" inseamnd data specificatl in Termenii Finali pentru a fr acea zi in care are

loc decontarea.

'oData de Evaluare Finall" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplici

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii" se referd la data specificat6 astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

I
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"Data lanslrii" reprezinti data menlionatd in acest sens in Termenii Finali aplicabi ,aq?
4

"Data Maturitlfii" reprezintd. data men{ionatd in acest sens in TermeniiFinali

qtr
I

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituit[ in Rom6nia, cu sediul

Napoca, aclionind prin sediul siu central sau filialele sale, dupi cum poate fi specificat in

Termenii Finali;

"Eveniment de Atingere a Barierei"

(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul Indicelui, in orice moment, in

orice Zi de tranzaclionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansirii, 9i cu exceptia in care,

conform determinirii fdcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare a

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de BarierS. Dac[ acest nivel este indisponibil, el va fi
determinat de citre Agentul de calcul pe baza cotafiilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice'

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Indicelui, in orice moment, in

orice Zi de tranzaclionare, incep6nd cu gi inclusiv Data lansdrii, gi cu excepfia in care,

conform determinirii ficute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare a

piefei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barierd. Dacd acest nivel este indisponibil, el va fi
determinat de cltre Agentul de calcul pe baza cotafiilor instrumentelor financiare cu caracteristici

identice;

"Eveniment de Perturbare a Piefei" reprezint[ un eveniment specificat in capitolul 4 al

Condliilor Produsului qi orice alt eveniment de perturbare a pie{ei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referd la exercitarea automati a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare

finalI;

'6lndice" se referd la indicele specificat in definigia seriei de emisiune relevantd, in Termenii

Finali aplicabili, subiect al cap 4 al Condigiilor de produs;

65



S,h."Marja curentl de dobindi" inseamnd rata (exprimatl ca o ratd procentuali

determinati de agentul de calcul, av6nd in vedere moneda sursei de finanlare, condiliile

predominante gi de alli factori pe care ii considerd relevanli agentul de calcul.

"Moneda finanflrii" este moneda specificati in Termenii Finali ce se aplicd seriilor de

emlslunl.

"Multiplicatorul" reprezint6 un factor ttilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare emise, cu

valoare constantd pe toatd durata de viati a produsului, introdus cu scopul de a forma un pre!

unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd in Termenii Finali qi/sau

Tabelul de ofert[.

"Nivel de Barieri" inseamni o valoare specificati in Termenii Finali relevanli;

"Ora evalulrii" inseamnl ora la care se calculeaz[ nivelul de inchidere al indicelui de citre

Sponsorul Indicelui.

"Perioadi de calculare" inseamn[ numirul de zile calendaristice de la (dar excluz6nd) data

lanslrii la (qi inclusiv) data urmdtoarei lanslri;

'oPerioada de evaluare la atingerea Barierei"

reprezintd ziua in care Bariera este atinsi gi urmitoarea zi de tranzaclionare , excluzAnd in acest

scop orice zi in care apare un eveniment de perturbare a pie!ei;

"Pre{ul de referinfi dupl atingerea barierei" inseamnd o valoare determinatl de cltre agentul

de calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absoluti gi exclusivi, ca

fiind valoarea justi a Indicelui, flndnd cont de inchiderea poziliilor de hedging pe baza unor

eforturi rezonabile.

"Prelul de referinli la inchidere" inseamn[ o valoare calculatd ca valoare justl a Indicelui la

Ora Evaludrii la data Cererii Emitentului, determinat de c6tre, sau pentru agentul de calcul, flrd a

line seama de publicarea ulterioard a unei corecfii;

"Pre(ul final de referin{I" inseamn[, dacd nu este altfel specificat in Termenii Finali

aplicabili, o valoare (denominatd in moneda finanfirii) egall cu valoarea Indicelui la Ora
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Evaludrii, in Data Evaludrii Finale, determinati de cdtre sau in numele Agentului de

avea in vedere o corecfie ulterioari sau (in cazulin care Agentul constatl cI un astfel de

poate fi determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a apirut gi se menfine) o

valoare determinatd de cdtre Agentul de Calcul, estim6nd cu bund credin!5 valoarea Indicelui,

linAnd cont de condiliile de pia!5, ultimul pre! de tranzaclionare raportat al Acliunilor pe

Bursi gi alli factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi relevanti.

"Prima" reprezintd o valoare stabilitd de cdtre Emitent [in6nd cont de orice costuri suplimentare

de finantare sau de hedging ce ar putea aplrea gi care este restituiti investitorului (in cadrul

valorii de r[scumpdrare) in situa(ia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazd.. Un astfel

de cost suplimentar (de exemplu) poate fi adus de o fluctuafie de pia([ la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupi atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, scdderea

pretului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduali" reprezintd o valoare mai mic[ sau egall cu valoarea Primei, reglsitd in

valoarea de rlscumplrare, avdnd deduse eventualele costuri suplimentare de finantare sau de

hedging.

"Rata de referin(5" inseamnd, rata, determinat[ la discrelia sa absolut[ qi exclusiv[, pentru

depozitele in moneda de finan{are de pe pia{a inter-bancarl, avAnd o maturitate de trei luni, o

lun[ sau overnight.

"Rata de schimb valutar" inseamn6 rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul

suport qimoneda de decontare, determinatd de cltre Agentul de calcul.

"Serie" se referi la fiecare serie de emisiune de ValoriMobiliare specificatl in Termenii Finali;

"Sponsorul Indicelui" se referl la o corporalie sau entitate care

(a) este responsabild sd stabilieasci gi sd revizuiascd regulile gi procedurile gi metodele de

calcul gi ajustare, dacl existd, legate de Indice gi

(b)Si publice (direct sau printr-un agent) Nivelul Indicelui intr-o manieri regulati in

fiecare Zi de tranzacfionare gi referinlele la Sponsorul indicelui includ gi potenlialul

succesor al siu, avind in vedere cap 4 al Condiliilor de produs;
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"Termeni Finali" reprezintd documentul conlinAnd termenii specifici in legiturd

mobiliare;

'oValoarea de rlscumplrare" reprezinti o sum[ determinat[ de cltre agentul de calcul, in

conformitate cu urmltoarea formul[:

Pentru certificatele Index Turbo Long:

(a) La exercitare: [(Pret Final de Referinti - Valoare de exercitare) + Primd reziduald) I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumplrare in urma exercitlrii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Preful de referinti la inchidere - Valoarea de Exercitare) +

Prima rezidualE] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumplrare la

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Pre{ul de referinld dupi atingerea barierei - Valoarea de

exercitare) * Prima rezidual5] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumplrare Ia atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd sI nu fie mai mic[ dec6t

zefo.

Pentru certificatele Index Turbo Short:

(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare - Pretul Final de Referintl) + Prima rezidual5] /

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumplrare in urma exercitlrii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Prelul de referintd la inchidere) +

Prima rezidualI] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare la

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingeriiunei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Pretul de referinli dupd atingerea

barierei) * Prima rezidual5] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultati s[ nu fie mai mic6 decdt

zero.
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Valoarea de rdscumpirare va fi convertitd in moneda de decontare, dacd este

curent[ de schimb, ce poate fi specificat6 in Termenii Finali, gi rotunjitl la cele mai

dou[ zecimale.

"Valoarea justl" a Indicelui este valoarea agteptati la Data Maturitelii calculatl ca gi valoarea

curentl a Indicelui + DobAndI pentru perioada rimasl pdnl la Data Maturitatii - Dividende

(ajustate cu Divizorul Indicelui)

"Valori mobiliare" din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintd active

nebancare, titluri de capital negociabile, emise in formi materializati sau dematerializatd sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferd de(indtorilor drepturi egale.

"Zi de tranzacfionare" inseamnl orice zi in care Sponsorul Indicelui calculeazl qi publicl

nivelul de inchidere al Indicelui conform regulilor sale;

"Zi de tranzaclionare a Valorilor Mobiliare" inseamnd orice zi care este o zi de tranzacfionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de platI" inseamnd o zi (alta decdt sdmblta sau duminica) in care bdncile comerciale qi

piefele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.

2. Forml

FormI dematerializati. Valorile Mobiliare vor fi emise in formd dematerializatl qi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu

legisla{ia, normele gi reglementdrile aplicabile. in consecinfi, in aceste Condilii, termenul de

Detindtor desemneazd o persoand al cirei nume este inregistrat in sistemul Agentului de

compensare sau altd persoani recunoscutl ca definltor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

r

69



3. Drepturi gi proceduri 6tSffi
AFROBAT

(a) Lansare, Maturitate, Pre! de emisiune

Certificatele Index Turbo vor fi emise in concordanlI cu Data emiterii specificatd in Termenii

Finali qi vor fi inchise la expirarea lor dupd data maturit[tii, deasemenea definiti in Termenii

Finali.

Prelul inilial de emisiune va fi calculat de cltre Emitent pe baza formulei urmltoare gi va fi

actualizat in concordantd cu condiliile pielei:

Pentru Certificatele Index Turbo Long:

Prel inilial de emisiune = [(Valoarea justii a activului suport - Valoarea de exercitare) +

Priml]/Tvlultiplicator x Rata de schimb valutar

Pentru Certificatele Index Turbo Short:

Pre! inilial de emisiune : [(Valoarea de exercitare - Valoarea justi a activului suport) + Prim6]

/\4ultiplicator x Rata de schimb valutar

Valoarea de exercitare va fi determinatl de cltre Emitent qi precizat[ in Termenii Finali.

Prima va fi determinati de cltre Emitent linflnd cont de orice costuri suplimentare de finantare

sau de hedging.

(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atins[ nici Barier4 nici nu s-a inchis emisiunea la

Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor fi exercitate automat ca urrnare a Datei Evalulrii

Finale.
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(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare va

inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpdrare pe Piata de tranzaclionare

Valorilor Mobiliare pentru rlscumpirarea acestora in aceeaqi zi gi/sau in urmitoarea zi de

tranzaclionare dupl Atingerea Barierei. Daci Detinltorii vor alege si nu vdndd Valorile

Mobiliare, acestea vor fi riscumplrate automat a$a cum este specificat in Termenii Finali

relevan[i pentru emisiune.

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

inchide emisiunea in intregime gi nu parfial, in orice zi lucrdtoare, transmilAnd Delinitorilor

notificarea cu privire la intenfia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind

transmisi incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisi in concordanli cu

prevederile subcapitolului 3 al Condi;iilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.

(e) Decontarea in bani. in urma unei exercitdri, inchideri datoritl Cererii Emitentului sau ca

urrnare a unui eveniment de atingere a barierei, qi ca urmare a transmiterii citre Defindtor a unei

notificiri complete, acesta este indreptelit sa primeascS, din partea Emitentului la Data

Decontirii fie:

(i) Valoarea de rdscump6rare dupi exercitare, ca urmare a unei Exercitiri;

(ii) Valoarea de riscumpdrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupl o solicitare

valid[;

(iii) Valoarea de rlscumpirare dupl atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Ziua de platl. in cazul in care data de platd a oriclrei sume legate de Valorile Mobiliare nu

este o zi de plati, Delinitorul nu va fi indreptifit Ia platd pAni in urmitoarea zi de platd gi

nu va avea dreptul la dobAnzi sau alte pl61i legate de o astfel de intdrziere.

(g) Notifrcare. Toate plllile fac subiectul livrlrii unei notificlri complete c[tre Agentul de

Compensare.

(h) Exercitarea qi riscul de compensare. Exercitarea qi decontarea Valorilor mobiliare se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementdrilor qi practicilor in vigoare qi nici Emitentul nici
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vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in mdsurd sI efectueze

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oriclror legi, reglementdri sau

aplicabile.

(i) Modalitate de platl Pl6lile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare qi vor

fi efectuate in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pl[1ile vor fi supuse obligaliilor fiscale

qi cerinlelor legale aplicabile.

4. Ajustiri

(a) Perturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie si anunte c6t mai curdnd posibil Delinitorul

de Valori Mobiliare de apari;ia unui fenomen de perturbare a pie(ei.

"Perturbarea piefei" apare atunci cdnd: (i) un moratoriu general este declarat fali de

activitilile bancare intr-o lari in care o Bursd sau o Bursi asociati este localizatd; sau (ii)

survine o suspendare sau limitare impusi a tranzaclion[rii, intrerupere sau perturbare a

participanlilor la piafi in general, (A) cu privire la orice BursI care cuprinde 20 de procente

sau mai mult din Indicele relevant; sau (B) cu privire la orice Burs6 asociati pe care se

tranzaclioneazi contracte cu opfiuni, futures sau alte derivate referitoare la Indicele relevant. in

oricare dintre evenimente, o limitare legatd de orele qi num[rul de zile de tranzacfionare nu va

constitui un eveniment de perturbare a piefei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunfati

a programului obiqnuit al activitdpii piefelor respective.

(b) Ajustlri ale Indicelui. Agentul de calcul va inqtiinfa c6t mai curAnd posibil Defin[torii, in

cazul in care intervine unul dintre urmitoarele cazuri'.

(i) dacd indicele : (A) nu este calculat qi publicat de cdtre Sponsorul Indicelui, dar este calculat

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

folosind o formuli qimetodl de calcul similare.

(ii) Dac6: (A) inainte de data evalulrii, in timpul sau inaintea Perioadei de Evaluare, la Atingerea

Barierei sau inainte, sau in momentul Cererii Emitentului pentru inchiderea emisiunii,

succcesorul Sponsorului face modificiri in formula qi metoda de calcul a Indicelui sau afecteazd
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in alt fel Indicele; sau (B) in sau inainte de Data Evalu[rii, in timpul Perioadei de

Atingerea Barierei, sau la Data Cererii Emitentului de inchidere a emisiunii, Sponsorul

nu reuqegte sI calculeze qi/sau s[ publice Indicele, Agentul de calcul va determina Prelul Final de

Referinti, Pretul de referinfd la Atingerea Barierei sau Pretul de Referinli la inchidere folosind

formula gi metoda de calcul a Indicelui gi 1in6nd cont de componentele Indicelui.

(iii) oaci, in orice moment, are loc unul dintre urmltoarele evenimente, agentul de calcultrebuie

si intervinl cu ajustlrile pe care le consideri necesare.

(A) dividende sau o alocare citre detinltorii actuali sub formd de : acfiuni sau alte instrumente

financiare care garanteazl dreptul de incasare a dividendelor qi sau lichidarea emitentului egal

sau propor[ional cu aceste instrumente acordate detindtorilor sau orice alt tip de valori mobiliare,

drepturi sau warranturi sau alte active, ce pot fi achizilionate la mai pu[in decdt pretul pietei;

(B) o distribuire gratuitl de actiuni sau dividende citre detinitori

(C) alocarea unui dividend extraordinar;

(D) o distribuire de dividende in numerar in valoare mai mare sau egal6 cu 8 o/o din valoarea de

piaf[ curent[ a actiunilor

(E) orice alt eveniment similar avdnd un efect de diluare sau concentrare a valorii teoretice a

actiunilor.

(iv) Emitentul igi rezervi dreptul de a emite valori mobiliare suplimentare, de a face ajustlri sau

de a distribui Defin[torilor drepturi in legltur[ cu Valorile mobiliare.

7.2 Certificatele Turbo cu activ suport ac[iuni

1. Definifii

"Activul Suport" pentru aceste Certificate Turbo este o acliune specificatE in Termenii Finali

relevanfi.

j're/
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,rAgent de compensare" inseamnl fiecare agent sau sistem de compensare indicat

Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare

Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentall" poate fi o autoritate de facto sau de jure (sau agenfie, instanfI,

autoritate administrativi sau alti autoritate guvernamentald) sau orice alti entitate (privati sau

publicn) inslrcinati cu reglementarea pietelor financiare (inclusiv banca centralI ) in lara

oricdreia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamnd orice bursi sau sistem de cotare de unde sunt preluate cotafiile Activului

Suport de citre Agentul de calcul.

"Bursa asociati" inseamn[ o bursl de op(iuni sau futures, sau un sistem de cotare in care

contracte options sau futures sau alte derivate pe Activul Suport sunt tranzacfionate;

"Bursa de valori" reprezintd bursa sau sistemul de cotare specificat in Termenii Finali

aplicabili seriilor de emisiune;

"Cererea Emitentului" se referd la inchiderea emisiunii de Valori mobiliare la solicitarea

Emintentului.

"Cheltuieli" inseamn[ toate impozitele, taxele gi/sau cheltuielile care apar in legtrturl cu

exercitarea de Valori mobiliare qi/sau orice plati ca urmare a exercitirii sau alte cheltuieli legate

de Valorile mobiliare;

"Costul de finan{are" inseamn[ o sumi determinati de c[tre Agentul de calcul, egal[ cu:

(a) Rata curentd a dobdnziiplus marja curentd de dobnndS; inmullite cu

(b) Valoarea de inchidere a activului suport din ziua precedentl ; inmulfit cu

(c) Num6rul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua curentl), imp6(it

la 360;

,rData Cererii Emitentului" reprezintd, data specificat6 in notificarea transmisd in concordanfi

cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dac[ aceastd datd nu este o zi de tranzac[ionare, va fi

luati in calcul data de tranzactionare imediat urmdtoare, cu exceptia faptului cdnd Agentul de

7.t
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ff&aarrrcalcul determind aparilia unui Eveniment de perturbare a pie.tei in acea zi, caz in

Cererii Emitentului va fi urmltoareazi in care Agentul de calcul determind cI nu mai

eveniment de perturbare a piefei, cu excepfia cazului in care Agentul de Calcul determini ci

evenimentul de perturbare a piefei se pistreaz[ in fiecare din urmitoarele cinci zile de

tranzac[ionare ce urmeazd. datei originale care ar fi trebuit sI fie Data Cererii Emitentului. in

acest caz (a) ultima zi din cele cinci zile va fi stabilitd caData Cererii Emitentului; $i (b) Agentul

de calcul va determina Pre{ul de inchidere de referin{[, considerdnd condifiile de piaf[, ultimul

pre{ de tranzacfionare al Acfiunilor componente ale indicelui qi alli factori pe care Agentul de

calcul ii consideri relevan[i;

"Data de decontare" inseamnd, data specificatd in Termenii Finali pentru a fr acea zi in care arc

loc decontarea.

"Data de Evaluare Finall" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplicl

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii" se referl la data specificati astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

"Data lanslrii" reprezinti data menfionatl in acest sens in Termenii Finali aplicabili.

"Data Maturitlfii" reprezintd data men(ionat[ in acest sens in Termenii Finali aplicabili

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituitl in Rom6nia, cu sediul social in Cluj-

Napoca, acliondnd prin sediul siu central sau filialele sale, dupi cum poate fi specificat in

Termenii Finali;

"Eveniment de Atingere a Barierei"

(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul prefului acfiunii, in orice

moment, in orice Zi de tranzaclionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansdrii, gi cu excepfia in

care, conform determinirii ficute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

a piefei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barierd.

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul prefului ac{iunii, in orice

moment, in orice Zi de traruaclionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansdrii, gi cu excep;ia in
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care, conform determinirii ficute de Agentul de Calcul, existl un eveniment de

a piefei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barieri.

"Exercitare" se referl la exercitarea automatd a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare

final6;

"Marja curentl de dobflndi" inseamnd rata (exprimati ca o ratd procentuald pe an),

determinati de agentul de calcul, av0nd in vedere moneda sursei de finanfare, condiliile de pia{[

predominante gi de alli factoripe care ii consider[ relevanli agentul de calcul.

"Moneda finanflrii" este moneda specificati in Termenii Finali ce se aplici seriilor de

emisiuni.

"Multiplicatorul" reprezintl un factor utilizat in calculul pretului Valorilor Mobiliare emise, cu

valoare constantd pe toati durata de via[i a produsului, introdus cu scopul de a forma un pret

unitar cit mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd. in Termenii Finali gi/sau

Tabelul de ofertl.

"Nivel de Barieri" inseamni o valoare specificati in TermeniiFinali relevanfi;

"Ora evalulrii" inseamnd ora la care se calculeazl nivelul de inchidere al activului suport pe

pia{a pe care este trarzaclional

"Perioadl de calculare" inseamnd numirul de zile calendaristice de la (dar excluzdnd) data

lansirii la (qi inclusiv) data urmltoarei lansdri;

ooPerioada de evaluare la atingerea Barierei"

reprezintd zita in care Bariera este atinsl gi urmitoare a zi de tranzaclionare , excluzAnd in acest

scop orice zi in care apare un eveniment de perturbare a piefei;

"Pre(ul de referinlii dupl atingerea barierei" inseamnd o valoare determinat[ de c[tre agentul

de calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absoluti gi exclusivi, ca

fiind valoarea justi a activului suport, linand cont de inchiderea poziliilor de hedging pe

baza unor eforturi rezonabile.

'f
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"Prelul de referinlI Ia inchidere" inseamnd o valoare calculat[ ca valoare justd a

suport la Ora Evalulrii la data Cererii Emitentului, determinat de citre, sau pentru

calcul, ftr[ a fine seama de publicarea ulterioard a unei coreclii;

"Pre(ut final de referin{I" inseamn[, daci nu este altfel specificat in Termenii Finali

aplicabili, o valoare (denominat[ in moneda finanfdrii) egali cu valoarea activului suport la Ora

Evaludrii, in Data Evalulrii Finale, determinatl de citre sau in numele Agentului de calcul, frri a

avea in vedere o corec(ie ulterioari sau (in cazul in care Agentul constati cI un astfel de nivel nu

poate fi determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a apirut $i se menline) o

valoare determinati de citre Agentul de Calcul, estim6nd cu buni credinli valoarea activului

suport, linAnd cont de condigiile de piafi, ultimul pre! de tranzaclionare raportat al

activului suport pe Bursi gi alli factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi relevanfi.

"Prima" reprezinti o valoare stabilitl de citre Emitent lin6nd cont de orice costuri suplimentare

de finan[are sau de hedging ce ar putea aplrea qi care este restituiti investitorului (in cadrul

valorii de rlscumpirare) in situafia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazd. Un astfel

de cost suplimentar (de exemplu) poate fi adus de o fluctuafie de pia{[ la momentul inchiderii

hedgingului produselor dup[ atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, sclderea

pre{ului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduall" reprezinti o valoare mai micl sau egali cu valoarea Primei, regdsitd in

valoarea de rlscumpirare, av6nd deduse eventualele costuri suplimentare de finantare sau de

hedging.

"Rata de referin{I" inseamnd rata, determinatd la discrefia sa absolutd 5i exclusivl, pentru

depozitele in moneda de finanfare de pe piafa inter-bancarl, avdnd o maturitate de trei luni, o

luni sau overnight.

ooRata de schimb valutar" inseamnd rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul

suport gi moneda de decontare, determinatl de citre Agentul de calcul.

"Serie" se referi la fiecare serie de emisiune de Valori Mobiliare specificati in TermeniiFinali;

o
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"Termeni Finali" reprezinti documentul conlinind termenii specifici in leglturl

mobiliare;

"Valoarea de rlscumplrare" reprezinti o suml determinatd de cltre agentul de calcul, in

conform itate cu urmitoarea formul6:

Pentru certificatele Turbo Long:

(a) La exercitare: [(Pret Final de Referinti - Valoare de exercitare) + Primd reziduall.f I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referintl la inchidere - Valoarea de Exercitare) +

Prima rezidual[] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare la

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Pre{ul de referinli dupd atingerea barierei - Valoarea de

exercitare) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd sd nu fie mai mici decdt

zero.

Pentru certificatele Turbo Short:

(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare - Pre[ul Final de Referinti) * Prima reziduald) I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare in urma exercitlrii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Prelul de referint[ la inchidere) +

Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare Ia

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Pre{ul de referinli dupi atingerea

barierei) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumplrare la atingerea bariereio'), cu condilia ca suma rezultati si nu fie mai mici dec6t

zero.
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Valoarea de riscumpirare va fi convertitd in moneda de decontare, dacd este cazul,

curenti de schimb, ce poate fi specificat[ in Termenii Finali, qi rotunjitl la cele mai

dou[ zecimale.

"Valoarea justi" a Activului Suport este valoarea aqteptati la Data Maturit[tii calculatd ca gi

valoarea curent[ a Activului Suport + Dobdndd pentru perioada rdmasd pdnl la Data Maturitdtii

- Dividende ce urmeazd a fi plitite in perioada rlmasd p6n[ la Data Maturitetii.

"Valori mobiliare" din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintI active

nebancare, titluri de capital negociabile, emise in forml materializati sau dematerializatl sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferi de{indtorilor drepturi egale.

"Zi de tranzacfionare" inseamnl orice zi in care piata pe care se tranzactioneaza activul suport

calculeazl gi publicl nivelul de inchidere al activului suport conform regulilor sale;

"Zi de tranzaclionare a Valorilor Mobiliare" inseamni orice zi care este o zi de tranzacfionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de platl" inseamnl ozi (alta decdt sdmb[ta sau duminica) in care bincile comerciale gi

pielele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.

2. FormI

Forml dematerializatl. Valorile Mobiliare vor fi emise in formi dematerializati qi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu

legislalia, normele qi reglementlrile aplicabile. in consecin{i, in aceste Condilii, termenul de

De{indtor desemneaz[ o persoand al clrei nume este inregistrat in sistemul Agentului de

compensare sau altd persoani recunoscuti ca defindtor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

3. Drepturi gi proceduri

(a) Lansare, Maturitate, Pre! de emisiune
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Certificatele Turbo vor fi emise in concordanti cu Data emiterii specificatl in Termenii

vor fi inchise la expirarea lor dupi data maturit[1ii, deasemenea definit[ in Termenii Finali

Pretul inilial de emisiune va fi calculat de c[tre Emitent pe baza formulei urmltoare qi va fi

actualizat in concordan[i cu condiliile pie[ei:

Pentru Certificatele Turbo Long:

Pret initial de emisiune : [(Valoarea justi a activului suport - Valoarea de exercitare) *
Prim[]/Multiplicator x Rata de schimb valutar

Pentru Certificatele Turbo Short:

PreJ initial de emisiune : [(Valoarea de exercitare - Valoarea justi a activului suport) + Prim6]

/Multiplicator x Rata de schimb valutar

Valoarea de exercitare va fi determinat[ de cdtre Emitent qiprecizatl in TermeniiFinali.

Prima va fi determinati de c[tre Emitent [in6nd cont de orice costuri suplimentare de finantare

sau de hedging.

(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atinsd nici Bariera, nici nu s-a inchis emisiunea la

Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor fi exercitate automat ca urmare a Datei Evaluirii

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va

inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumplrare pe Piala de tranzactionare a

Valorilor Mobiliare pentru rlscump[rarea acestora in aceeagi zi gi/sau in urmltoarea zi de

tranzacfionare dupi Atingerea Barierei. DacI Detinitorii vor alege s[ nu vdndd Valorile

Mobiliare, acestea vor fi r[scumpdrate automat a$a cum este specificat in Termenii Finali

relevanti pentru emisiune.

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

inchide emisiunea in intregime qi nu parfial, in orice zi lucrltoare, transmigAnd Definitorilor

notificarea cu privire la intenlia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind

I
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transmisi incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisi in

prevederile subcapitolului 3 al Condiliilor Generale gi va specifica Data Cererii

(e) Decontarea in bani. in urma unei exercitlri, inchideri datoritd Cererii Emitentului sau ca

urrnare a unui eveniment de atingere a barierei, qi ca urmare a transmiterii cltre Definitor a unei

notificdri complete, acesta este indreptilit si primeasci, din partea Emitentului la Data

Decontlrii fie:

(i) Valoarea de rdscumplrare dup[ exercitare, ca urmare a unei Exercitlri;

(ii) Valoarea de rlscumplrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupi o solicitare

validl;

(iii) Valoarea de rdscumpdrare dup[ atingerea barierei, ca urrnare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Ziua de platl. in cazul in care data de platd a oric[rei sume legate de Valorile Mobiliare nu

este o zi de plati, Delindtorul nu va fi indreptdpit la plati pAni in urmitoarea zi de plati gi

nu va avea dreptul la dobAnzi sau alte pllfi legate de o astfel de intdrziere.

(g) Notificare. Toate ph{ile fac subiectul livrdrii unei notificiri complete citre Agentul de

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea gi decontarea Valorilor mobiliare se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementirilor gi practicilor in vigoare qi nici Emitentul nici

vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in mdsuri si efectueze tranzacfiile,

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oricdror legi, reglementlri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de platl. Pl5[ile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare gi vor

fi efectuate in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pl6file vor fi supuse obligaliilor fiscale

qi cerinlelor legale aplicabile.

4. Ajustiri
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rEPerturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie sd anunfe cdt mai curdnd posibil De

Valori Mobiliare de aparilia unui fenomen de perturbare a pie(ei.

de

"Perturbarea pie{ei" apare atunci cdnd: (i) un moratoriu general este declarat fa}d de

activitilile bancare intr-o fard in care o Bursd sau o Bursd asociatd este localizati; sau (ii)

survine o suspendare sau limitare impusd a tranzac[ion6rii, intrerupere sau perturbare a

participanlilor la piali in general, (A) cu privire la Bursa unde se tranzacfioneazi Activul

Suport; sau (B) cu privire la orice Bursl asociatl pe care se tranzacfioneazd contracte cu

optiuni, futures sau alte derivate referitoare la Activul Suport. in oricare dintre evenimente, o

limitare legati de orele qi numdrul de zile de tranzaclionare nu va constitui un eveniment de

perturbare a pie(ei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunfat[ a programului obignuit al

activitefli pielelor respective; sau (C) o modificare materiali de bazi (inclusiv, dar ffiri a se

limita la cantitate, calitate sau monedi) sau a metodei de calcul a prelului Activului Suport;

sau (D) numdrul tranzacfiilor pe Bursi este atit de scizut incAt Emitentul declari ci

realizarea tranzacliilor de hedging este impiedicati de lipsa sau slaba tranzaclionare a

Activului Suport pe Bursi; sau (E) o perturbare a taxdrii: impunerea sau modificarea unor

impozite, taxe, valori adiugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de cdtre orice

Guvern sau autoritate relevantl dupi Data Lansdrii, dacl efectul aceste taxdri este de a

cregte sau a scidea prelul Activului Suport; (F) Orice alt eveniment care ar putea duce

Emitentul intr-o situalie imposibili sau nepractici in indeplinirea obligaliilor sale legate de

Valorile Mobiliare.Agentul de Calcul poate face ajustiri ale Condiliilor produslui cu scopul de a

include in preful Valorilor Mobiliare modificirile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de

calcul, va informa Defin[torii despre modificlrile fdcute qi le va pune la dispozilie modul de

calcul al ajustdrilor fEcute. Agentul de calcul va actiona in permanen{d cu bund credinfi gi intr-o

manieri rezonabili comercial.

5. Efectul Termenilor Finali

Termenii Finali aplicabili pot specifica amendamente la Condiliile Produsului qi se vor aplia

numai seriei respective de produse, pentru care au fost emiqi Termenii Finali.

7.3 Certificatele Turbo cu activ suport mirfuri
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1. Definifii

"Activul Suport" pentru aceste Certificate Turbo este o marft specificati in

relevan(i.

rt,sp
nnnbear

,rAgent de compensare" inseamnd fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cltre

Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care

Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentall" poate fi o autoritate de facto sau de jure (sau agenfie, instanfi,

autoritate administrativ[ sau alti autoritate guvernamentall) sau orice alti entitate (privati sau

publicn) insdrcinatl cu reglementarea pietelor financiare (inclusiv banca centrali ) in lara

oricireia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar,

"Bursa" inseamnl orice bursi sau sistem de cotare de unde sunt preluate cotafiile Activului

Suport de cltre Agentul de calcul.

"Bursa asociatl" inseamni o bursd de opliuni sau futures, sau un sistem de cotare in care

contracte options sau futures sau alte derivate pe Activul Suport sunt tranzaclionate;

"Bursa de valori" reprezintd bursa sau sistemul de cotare specificat in Termenii Finati

aplicabili seriilor de emisiune;

"Cererea Emitentului" se referd la inchiderea emisiunii de Valori mobiliare la solicitarea

Emintentului.

"Cheltuieli" inseamni toate impozitele, taxele gi/sau cheltuielile care apar in legituri cu

exercitarea de Valori mobiliare qi/sau orice plat[ ca urnare a exercitdrii sau alte cheltuieli legate

de Valorile mobiliare'

"Costul de finan{are" inseamnd o sumd determinat[ de citre Agentul de calcul, egal[ cu:

(a) Rata curentd a dobdnzii plus marja curentd de dobAndd; inmulfite cu

(b) Valoarea de inchidere a activului suport din ziua precedentd I inmullit cu
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(c) Numirul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua

la360;

o'Data Cererii Emitentului" reprezintd data specificatd in notificarea transmisl in concordanfi

cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, qi daci aceastl dati nu este o zi de tranzaclionare, va fi

luatd in calcul data de tranzaclionare imediat urmitoare, cu excepfia faptului cdnd Agentul de

calcul determini aparilia unui Eveniment de perturbare a pie{ei in acea zi, caz in care Data

Cererii Emitentului va fi urmitoareazi in care Agentul de calcul determin[ cE nu mai exist[ un

eveniment de perturbare a piefei, cu excepfia cazului in care Agentul de Calcul determind cI

evenimentul de perturbare a pielei se pdstreazd in fiecare din urmdtoarele cinci zile de

tranzac[ionare ce urmeazd datei originale care ar fi trebuit sd fie Data Cererii Emitentului. in

acest caz (a) ultima zi din cele cinci zile va fi stabilitd caData Cererii Emitentului; $i (b) Agentul

de calcul va determina Preful de inchidere de referin{6, considerdnd condiliile de pia{i, ultimul

pret de tranzacfionare al Acliunilor componente ale indicelui gi alfi factori pe care Agentul de

calcul ii consider[ relevan[i;

o'Data de decontare" inseamnd data specificati in Termenii Finali pentru afr acea zi in care are

loc decontarea.

"Data de Evaluare Finall" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplici

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii" se referd la data specificatd astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

o'Data lansirii" reprezintd data men{ionatd in acest sens in Termenii Finali aplicabili

"Data Maturitifii" reprezintd data menlionatl in acest sens in TermeniiFinali aplicabili.

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituiti in Romdnia, cu sediul social in Cluj-

Napoca, aclionind prin sediul siu central sau filialele sale, dupi cum poate fi specificat in

Termenii Finali;
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"Eveniment de Atingere a Barierei"

(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul Activului Suport,

moment, in orice Zi de tranzacfionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansirii, gi cu

care, conform determindrii fdcute de Agentul de Calcul, existd un eveniment de perturbare

a piefei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barierd. Daci acest nivel este indisponibil, el va fi

determinat de cltre Agentul de calcul pe baza cotafiilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice'

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Activului Suport, in orice

moment, in orice Zi de traruaclionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansirii, gi cu excepfia in

care, conform determinirii ficute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

a piefei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barierd. DacI acest nivel este indisponibil, el va

fi determinat de citre Agentul de calcul pe baza cota{iilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice ;

"Eveniment de Perturbare a Pie{ei" reprezintl un eveniment specificat in capitolul 4 al

Condliilor Produsului qi orice alt eveniment de perturbare a pie{ei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referi la exercitarea automati a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare

final5;

"Marja curentl de dobindl" inseamnd, rata (exprimat[ ca o ratd procentuali pe an),

determinatl de agentul de calcul, avdnd in vedere moneda sursei de finanfare, condiliile de piafl

predominante gi de alfi factori pe care ii considerl relevanfi agentul de calcul.

'oMoneda finanflrii" este moneda specificatd in Termenii Finali ce se aplic[ seriilor de

emlslunl

"Multiplicatorul" reprezint[ un factor utilizat in calculul pretului Valorilor Mobiliare emise, cu

valoare constanti pe toatd durata de via![ a produsului, introdus cu scopul de a forma un pret

unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd in Termenii Finali qi/sau

Tabelul de ofert6.
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"Nivel de Barieri" inseamnl o valoare specificat[ in Termenii Finali relevanli; 4*s5 trc{
l-so
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"Ora evaluirii" inseamni ora la care se calculeazi nivelul de inchidere al Activului

cltre Agentul de calcul.

"PerioadI de calculare" inseamnl numdrul de zile calendaristice de la (dar excluzdnd) data

lansirii la (qi inclusiv) data urmitoarei lansiri;

"Perioada de evaluare la atingerea Barierei" reprezintd ziua in care Bariera este atins[ qi

urmltoarea zi de tranzacfionare , excluzAnd in acest scop orice zi in care apare un eveniment

de perturbare a piefei;

"Pre(ul de referinti la atingerea barierei" inseamn[ o valoare determinati de cdtre agentul de

calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absoluti gi exclusivd, ca fiind

valoarea justi a Activului Suport, linAnd cont de inchiderea poziliilor de hedging pe baza

unor eforturi rezonabile.

"Prima" reprezint[ o valoare stabilifi de cdtre Emitent lin6nd cont de orice costuri suplimentare

de finanlare sau de hedging ce ar putea apdrea qi care este restituiti investitorului (in cadrul

valorii de riscumplrare) in situafia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazd. Un astfel

de cost suplimentar (de exemplu) poate fi adus de o fluctuafie de pia{I la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupd atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, sclderea

prefului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduali" reprezintd o valoare mai micl sau egall cu valoarea Primei, reglsitd in

valoarea de riscumpirare, avind deduse eventualele costuri suplimentare de finan{are sau de

hedging.

..Pre!ul de referinll Ia inchidere" inseamnl o valoare calculatl ca valoare justd a Activului

Suport la Ora Evaludrii la data Cererii Emitentului, determinat de citre, sau pentru agentul de

calcul, fEr[ a fine seama de publicarea ulterioari a unei coreclii;
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"Pre(ul final de referin(i" inseamni, dacl nu este altfel specificat in

aplicabili, o valoare (denominat[ in moneda finanfirii) egal5 cu cota(ia de cumpdrare, p

Certificatele Turbo Long, sau cotafia de vdnzare, pentru Certificatele Turbo Short, a Activului

Suport la Ora Evaluirii, in Data Evalulrii Finale, determinatl de c[tre sau in numele Agentului

de calcul, fdrl a avea in vedere o corec(ie ulterioarl sau (in cazul in care Agentul constat[ ci un

astfel de nivel nu poate fi determinat gi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a apdrut gi

se menline) o valoare determinati de cdtre Agentul de Calcul, estimdnd cu buni credinld

valoarea Activului Suport, linAnd cont de condiliile de piali, ultimul pre! de tranzaclionare

raportat al Activului Suport pe BursI gi al;i factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi

relevan!i.

"Rata de referinfi" inseamnd, rata, determinati la discre{ia sa absoluti qi exclusiv[, pentru

depozitele in moneda de finantare de pe pia{a inter-bancari, av6nd o maturitate de trei luni, o

luni sau overnight.

"Rata de schimb valutar" inseamnl rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul

suport qimoneda de decontare, determinatl de cltre Agentul de calcul.

'oSerie" se referd la fiecare serie de emisiune de Valori Mobiliare specificati in Termenii Finali;

"Termeni Finali" reprezintd documentul conlinAnd termenii specifici in legituri cu Valorile

mobiliare;

"Valoarea de rlscumplrare" reprezintil o sum[ determinatd de c[tre agentul de calcul, in

conformitate cu urmltoarea formull:

Pentru certificatele Turbo Long:

(a) La exercitare: [(Pret Final de Referinti - Valoare de exercitare) + Primd, reziduald,] I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumpirare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referinti la inchidere - Valoarea de Exercitare) +

Prima rezidualI] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare la

Cererea Emitentului") sau

4'sp
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(c) in urma atingerii unei Bariere: [(PreJul de referinli la atingerea barierei - Vr

exercitare) * Prima reziduald] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("V

riscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd si nu fie mai mic[ decdt

zero.

Pentru certificatele Turbo Short:

(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare - Pretul Final de Referin[6) + Prima reziduald,f I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Preful de referint[ la inchidere) +

Prima reziduall] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare la

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Prelul de referin]i la atingerea

barierei) * Prima reziduald] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd s[ nu fie mai mic[ decAt

zefo.

Valoarea de rlscumpdrare va fi convertiti in moneda de decontare, dacl este cazul, la rata

curent[ de schimb, ce poate fi specificat[ in Termenii Finali, qi rotunjitl la cele mai apropiate

doui zecimale.

"Valoarea justi" a Activului Suport este valoarea aqteptatl la Data Maturit6tii calculati ca qi

valoarea curentd a Activului Suport + Costul de finanfare pentru perioada rdmasd pdnd la Data

Maturitetii.

"Valori mobiliare" . Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintl active

nebancare, titluri de capital negociabile, emise in forml materializatl sau dematerializatd sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care confer[ detinitorilor drepturi egale.

"Zi de tranzac(ionare" inseamni orice zi in care Bursa (sau sistemul de tranzactionare) de

unde sunt preluate cotafiile Activului Suport este deschisd pentru tranacfionare;
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AI"Zi de tranzactionare a Valorilor Mobiliare" inseamnd orice zi care este o zi de

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

o'Ziua de platl" inseamnl o zi (alta decdt sdmbeta sau duminica) in care bdncile comerciale qi

pietele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.

2. Formi

Formi dematerializatl. Valorile Mobiliare vor fi emise in form[ dematerializat[ qi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu

legislalia, normele qi reglementdrile aplicabile. in consecin(I, in aceste Condilii, termenul de

Detinitor desemneazl o persoanl al cdrei nume este inregistrat in sistemul Agentului de

compensare sau altl persoanl recunoscutl ca de{in[tor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

3. Drepturi gi proceduri

(a) Lansare, Maturitate, Pret de emisiune

Certificatele Turbo vor fi emise in concordante cu Data emiterii specificati in Termenii Finali gi

vor fi inchise la expirarea lor dup[ data maturitetii, deasemenea definiti in Termenii Finali.

Pretul inilial de emisiune va fi calculat de cdtre Emitent pe baza formulei urmdtoare gi va fi

actualizat in concordantl cu condiliile pietei:

Pentru Ceftificatele Turbo Long:

Prel inilial de emisiune : [(Valoarea just[ a activului suport - Valoarea de exercitare) +

Prim6l/lr4ultiplicator x Rata de schimb valutar

Pentru Certificatele Turbo Short:
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A tPearPre! ini[ial de emisiune = [(Valoarea de exercitare - Valoarea justl a activului

Prim[]/iVlultiplicator x Rata de schimb valutar MA

Valoarea de exercitare va fi determinatd de citre Emitent qi precizatd in Termenii Finali.

Prima va fi determinatl de c[tre Emitent lindnd cont de orice costuri suplimentare de finantare

sau de hedging.

(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atinsi nici Bariera, nici nu s-a inchis emisiunea la

Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor fi exercitate automat ca urmare a Datei Evaluirii

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va

inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cump[rare pe Piala de tranzactionare a

Valorilor Mobiliare pentru rlscumplrarea acestora in aceeaqi zi gi/sau in urmitoarea zi de

tranzac[ionare dupi Atingerea Barierei. Daci De[inltorii vor alege sI nu vindi Valorile

Mobiliare, acestea vor fi riscumplrate automat a$a cum este specificat in Termenii Finali

relevanti pentru emisiune.

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

inchide emisiunea in intregime qi nu parlial, in orice zi lucrltoare, transmilAnd Delinitorilor

notificarea cu privire la intengia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind

transmisl incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisd in concordanfd cu

prevederile subcapitolului 3 al Condiliilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.

(e) Decontarea in bani. in urma unei exercitlri, inchideri datoritii Cererii Emitentului sau ca

urmare a unui eveniment de atingere a barierei, gi ca urmare a transmiterii citre Definitor a unei

notificlri complete, acesta este indreptelit se primeasci, din partea Emitentului la Data

Decontdrii fie:

(i) Valoarea de rlscumpdrare dupi exercitare, ca urmare a unei Exercitiri;

(ii) Valoarea de rEscumpirare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dup[ o solicitare

valid6;
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(iii) Valoarea de r[scumpirare dup[ atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atin

barierei.

(f)Ziua de platl. in cazul in care data de platda oricirei sume legate de Valorile Mobiliare nu

este o zi de platI, Delinitorul nu va fi indreptilit la platd pAnd in urmdtoarea zi de plati gi

nu va avea dreptul la dobdnzi sau alte pleti legate de o astfel de intdrziere.

(g) Notificare. Toate plilile fac subiectul livririi unei notificlri complete cltre Agentul de

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea qi decontarea Valorilor mobiliare se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementlrilor gi practicilor in vigoare qi nici Emitentul nici

vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in m[surd si efectueze tranzacfiile,

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oriclror legi, reglementlri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de platl Pl{ile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare gi vor

fi efectuate in conformitate cu regulile aplicabile. Toate plIlile vor fi supuse obligaliilor fiscale

qi ceringelor legale aplicabile.

4. Ajustiri

Perturbarea Pie(ei. Agentul de calcul trebuie sd anunfe cdt mai curdnd posibil Delinitorul de

Valori Mobiliare de aparilia unui fenomen de perturbare a piefei.

"Perturbarea pie{ei" apare atunci cdnd: (i) un moratoriu general este declarat fagd de

activitdlile bancare intr-o [ari in care o Bursi sau o Bursi asociati este localizati; sau (ii)

survine o suspendare sau limitare impusl a traruac[iondrii, intrerupere sau perturbare a

participanlilor la piald in general, (A) cu privire la Bursa unde se tranzacfioneazi Activul

Suport; sau (B) cu privire la orice Burs[ asociati pe care se tranzaclioneazi contracte cu

optiuni, futures sau alte derivate referitoare la Activul Suport. in oricare dintre evenimente, o

limitare legatd de orele qi numdrul de zile de tranzac[ionare nu va constitui un eveniment de

perturbare a pietei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunlati a programului obignuit al

activitelii pielelor respective; sau (C) o modificare material5 debazd (inclusiv, dar fdrl a se
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limita la cantitate, calitate sau monedi) sau a metodei de calcul a prelului Activului

sau (D) o schimbare materiali de conlinut sau compozilie a Activului Suport; sau

numirul contractelor tranzactionate pe Bursi este atAt de scizut incAt Emitentul declard cd

realizarea tranzactiilor de hedging este impiedicatd de lipsa sau slaba tranzactionare a

Activului Suport pe Bursi; sau (F) o perturbare a taxirii: impunerea sau modificarea unor

impozite, taxe, valori adiugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de citre orice

Guvern sau autoritate relevanti dupi Data Lansirii, daci efectul aceste taxlri este de a

cregte sau a scddea prelul Activului Suport; (G) Orice alt eveniment care ar putea duce

Emitentul intr-o situalie imposibild sau nepractici in indeplinirea obligaliilor sale Iegate de

Valorile Mobiliare.

Agentul de Calcul poate face ajustlri ale Condiliilor produslui cu scopul de a include in preful

Valorilor Mobiliare modificlrile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa

Definltorii despre modificlrile frcute gi le va pune la dispozilie modul de calcul al ajust[rilor

fEcute. Agentul de calcul va acfiona in permanentd cu buni credin{l gi intr-o manier[ rezonabild

comercial.

5. Efectul Termenilor Finali

Termenii Finali aplicabili pot specifica amendamente la Condiliile Produsului gi se vor aplia

numai seriei respective de produse, pentru care au fost emiqi Termenii Finali.

7.4 Certificatele Turbo cu activ suport contracte futures pe mirfuri
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"Activul Suport" pentru aceste Certificate Turbo este un contract futures pe mirfuri,

in Termenii Finali relevan{i.

,rAgent de compensare" inseamn[ fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cltre

Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care

Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentall" poate fi o autoritate de facto sau de jure (sau agen{ie, instan{i,

autoritate administrativ[ sau altl autoritate guvernamentali) sau orice altd entitate (privatl sau

publicl) lnsdrcinat[ cu reglementarea pie{elor financiare (inclusiv banca centrali ) in lara

oricdreia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamn[ orice bursi sau sistem de cotare de unde sunt preluate cota(iile Activului

Suport de cdtre Agentul de calcul.

"Bursa asociatl" inseamni o bursi de opfiuni sau futures, sau un sistem de cotare in care

contracte options sau futures sau alte derivate pe Activul Suport sunt tranzacfionate;

"Bursa de valori" reprezintd bursa sau sistemul de cotare specificat in Termenii Finali aplicabili

seriilor de emisiune;

"Cererea Emitentului" se referi la inchiderea emisiunii de Valori mobiliare la solicitarea

Emintentului.

"Cheltuieli" inseamni toate impozitele, taxele qi/sau cheltuielile care apar in leglturd cu

exercitarea de Valori mobiliare gi/sau orice platd ca urnare a exercit[rii sau alte cheltuieli legate

de Valorile mobiliare;

"Data Cererii Emitentului" reprezintl data specificat[ in notificarea transmisi in concordanli

cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dac[ aceastd, datd nu este o zi de tranzacfionare, va fi

luati in calcul data de tranzaclionare imediat urmdtoare, cu excep{ia faptului cdnd Agentul de

calcul determin[ aparilia unui Eveniment de perlurbare a piefei in acea zi, caz in care Data

Cererii Emitentului va fi urmltoareazi in care Agentul de calcul determini c[ nu mai existd un

eveniment de perturbare a piefei, cu excepfia cazului in care Agentul de Calcul determinl c[
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revenimentul de perturbare a piefei se plstreazi in fiecare din urmdtoarele cinci

tranzaclionare ce urmeazl datei originale care ar fi trebuit sd fie Data Cererii Em

acest caz (a) ultima zi din cele cinci zile va fi stabiliti ca Data Cererii Emitentului; $i (b) Agentul

de calcul va determina Pre{ul de inchidere de referin{i, considerdnd condiliile de pia,ti, ultimul

pre{ de tranzacfionare al Ac{iunilor componente ale indicelui qi alli factori pe care Agentul de

calcul ii considerl relevanfi;

"Data de decontare" inseamnl data specificatE in Termenii Finali pentru a ft acea zi in care are

loc decontarea.

"Data de Evaluare Finall" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplicl

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii" se referd la data specificati astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

"Data lansirii" reprezint6 data menlionatd in acest sens in Termenii Finali aplicabili.

"Data Maturiti(ii" reprezintddata men{ionati in acest sens in Termenii Finali aplicabili.

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituitd in Romdnia, cu sediul social in Cluj-

Napoca, aclionAnd prin sediul siu central sau filialele sale, dupi cum poate fi specificat in

Termenii Finali;

"Eveniment de Atingere a Barierei"

(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul Activului Suport, in orice

moment, in orice Zi de tranzacfionare, incepdnd cu gi inclusiv Data lansdrii, gi cu exceplia in

care, conform determinirii fhcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

a piefei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barieri. Daci acest nivel este indisponibil, el va fi

determinat de cltre Agentul de calcul pe baza cota(iilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice;

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Activului Suport, in orice

moment, in orice Zi de tranzacfionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lansirii, gi cu excepgia in

care, conform determinirii ficute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare
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a pielei, este mai mare sau egal cu Nivelul de BarierS. Dacd acest nivel este indisponib

fi determinat de cltre Agentul de calcul pe baza cotafiilor instrumentelor financi

caracteristici identice ;

"Eveniment de Perturbare a Pie(ei" reprezintd, un eveniment specificat in capitolul 4 al

Condliilor Produsului qi orice alt eveniment de perturbare a piefei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referi la exercitarea automati a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare

finali;

"Moneda finan{irii" este moneda specificatl in Termenii Finali ce se aplicd seriilor de

emlslunt

"Multiplicatorul" reprezintd un factor utilizat in calculul pretului Valorilor Mobiliare emise, cu

valoare constantl pe toat[ durata de via[d a produsului, introdus cu scopul de a forma un pret

unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd in Termenii Finali qi/sau

Tabelulde ofert6.

"Nivel de Barieri" inseamni o valoare specificati in Termenii Finali relevanfi;

"Perioadi de calculare" inseamnd num[rul de zile calendaristice de la (dar excluzdnd) data

lansirii la (gi inclusiv) data urmdtoarei lansiri;

"Perioada de evaluare la atingerea Barierei" reprezinti ziua in care Bariera este atinsd qi

urmitoarea zi de tranzaclionare , excluzAnd in acest scop orice zi in care apare un eveniment

de perturbare a pielei;

"Preful de referinfi la atingerea barierei" inseamn[ o valoare determinat[ de cltre agentul de

calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discregia sa absolutd gi exclusivi, ca fiind

valoarea Activului Supor! linAnd cont de inchiderea pozi;iilor de hedging pe baza unor

eforturi rezonabile.

"Preful final de referin{I" inseamnd, dacl nu este altfel specificat in Termenii Finali

aplicabili, o valoare (denominati in moneda finanlirii) egall cu preful Activului Suport pe
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Bursa pe care se tranzac{ioneazd,, ajustat cu o diferen(5 rezonabili a condi(iilor

pia{I, la Ora Evalulrii, in Data Evaludrii Finale, determinatl de cdtre sau in numele

fErd a avea in vedere o corecfie ulterioari sau (in cazul in care Agentul constatl c[ un astfel de

nivel nu poate fi determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a apirut gi se

menfine) o valoare determinat[ de cltre Agentul de Calcul, estimdnd cu buni credinld valoarea

Activului Suport, linind cont de condi;iile de piafd, ultimul pre! de tranzacfionare raportat

al Activului Suport pe Bursd gi alli factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi

relevanli.

"Prelul de referin!5 la inchidere" inseamni o valoare calculat[ ca fiind pre{ul Activului

Suport la Ora EvaluErii la data Cererii Emitentului, ajustat cu o diferenl[ rezonabili a condiliilor

formatorilor de piafi, determinat de cltre, sau pentru Agentul de Calcul, ftr[. a line seama de

publicarea ulterioari a unei coreclii;

"Primao' reprezintd o valoare stabiliE de citre Emitent tin6nd cont de orice costuri suplimentare

de finanlare sau de hedging ce ar putea apdrea qi care este restituitl investitorului (in cadrul

valorii de r6scumpirare) in situatia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazI. Un astfel

de cost suplimentar (de exemplu) poate fi adus de o fluctuafie de pial[ la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupi atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, sciderea

prefului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduali" reprezintl o valoare mai micl sau egald cu valoarea Primei, reg[sit[ in

valoarea de riscumplrare, avdnd deduse eventualele costuri suplimentare de finanfare sau de

hedging.

"Ora evalulrii" inseamnl ora la care se calculeazi nivelul de inchidere al Activului Suport de

cltre Agentul de calcul.

"Rata de schimb valutar" inseamni rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul

suport qi moneda de decontare, determinat[ de citre Agentul de calcul.

"Serie" se refer[ la fiecare serie de emisiune de ValoriMobiliare specificati in Termenii Finali;

4se.
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"Termeni Finali" reprezinti documentul conlinAnd termenii specifici in legituri cu

mobiliare;

"Valoarea de rlscumplrare" reprezintd, o suml determinat[ de ctrtre agentul de calcul, in

conformitate cu urmltoarea formuli:

Pentru certificatele Turbo Long:

(a) La exercitare: [(Pre[ Final de Referin![ - Valoare de exercitare) + Primd rezidualdf I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referintl Ia inchidere - Valoarea de Exercitare) +

Prima rezidual[] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumplrare Ia

Cererea Emitentului") sau

(c) ln urma atingerii unei Bariere: [(Preful de referinli la atingerea barierei - Valoarea de

exercitare) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumpiirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd str nu fie mai mic[ decflt

zeto.

Pentru certificatele Turbo Short:

(a) La exercitare: [(Valoarea de exercitare - Pretul Final de Referint[) + Prima reziduald,] I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumpirare in urma exercitlrii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Prelul de referint6 la inchidere) +

Prima reziduald] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumplrare la

Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Preful de referinld la atingerea

barierei) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultat6 si nu fie mai micl decdt

zero.
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4mc,trValoarea de riscumpirare va fi convertitd in moneda de decontare, dacl este

curentd de schimb, ce poate fi specificatl in Termenii Finali, qi rotunjitl la cele mai

doul zecimale.

"Valori mobiliare" . Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezinti active

nebancare, titluri de capital negociabile, emise in formi materializatl sau dematerializatd sau

eviden!iate prin inscrisuri in cont, care conferl de[indtorilor drepturi egale.

"Zi de tranzacfionare" inseamnl orice zi in care Bursa (sau sistemul de tranzac[ionare) de

unde sunt preluate cotafiile Activului Suport este deschisi pentru tranacfionare;

"Zi de tranzaclionare a Valorilor Mobiliare" inseamnl orice zi care este o zi de tranzactionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de plati" inseamnd o zi (alta decdt sdmbdta sau duminica) in care bincile comerciale gi

pietele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.
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2. Formi

Formi dematerializatl. Valorile Mobiliare vor fi emise in formi dematerializatl $l

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu

legislatia, normele gi reglementlrile aplicabile. in consecinfi, in aceste Condilii, termenul de

Definltor desemneazi o persoand al cirei nume este inregistrat in sistemul Agentului de

compensare sau alt[ persoanl recunoscutd ca definltor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

3. Drepturi gi proceduri

(a) Lansare, Maturitate, Pre! de emisiune

Certificatele Turbo vor fi emise in concordanti cu Data emiterii specificati in Termenii Finali gi

vor fi inchise la expirarea lor dupd data maturitetii, deasemenea definiti in Termenii Finali.

Pretul inilial de emisiune va fi calculat de citre Emitent pe baza formulei urm[toare gi va fi

actualizat in concordantl cu condiliile pietei:

Pentru Certificatele Turbo Long:

Pret inilial de emisiune [(Valoarea activului suport Valoarea de exercitare) +

Prim6l/l\4ultiplicator x Rata de schimb valutar

Pentru Certificatele Turbo Short:

Pre! inilial de emisiune [(Valoarea de exercitare Valoarea activului suport) +

Primil/IVlultiplicator x Rata de schimb valutar

Valoarea de exercitare va fi determinati de cltre Emitent qi precizatii in Termenii Finali.

Prima va fi determinati de cdtre Emitent lindnd cont de orice costuri suplimentare de finanlare

sau de hedging.
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(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atinsl nici Bariera, nici nu s-a inchis emi

Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor fi exercitate automat ca urmare a Datei

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va

inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpirare pe Piala de tranzaclionare a

Valorilor Mobiliare pentru r[scumplrarea acestora in aceeagi zi qi/sau in urmitoarea zi de

tranzac{ionare dupi Atingerea Barierei. Dac[ Detindtorii vor alege sd nu v6nd[ Valorile

Mobiliare, acestea vor fi rdscumpirate automat a$a cum este specificat in Termenii Finali

relevanJi pentru emisiune.

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

inchide emisiunea in intregime gi nu parlial, in orice zi lucritoare, transmilAnd Deginitorilor

notificarea cu privire la intenlia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind

transmisd incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisi in concordanld cu

prevederile subcapitolului 3 al Condiliilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.

(e) Decontarea in bani. in urma unei exercitlri, inchideri datoritd Cererii Emitentului sau ca

urnare a unui eveniment de atingere a barierei, gi ca urmare a transmiterii cltre Defindtor a unei

notificiri complete, acesta este indreptelit se primeascd, din partea Emitentului la Data

Decontirii fie:

(i) Valoarea de rdscumpirare dupd exercitare, ca urmare a unei Exercitlri;

(ii) Valoarea de r[scumpdrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupl o solicitare

validd;

(iii) Valoarea de riscumpirare dupi atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Ziua de plati. in cazul in care data de plati a oricirei sume legate de Valorile Mobiliare nu

este o zi de platd, Delinitorul nu va fi indreptigit la plati pAni in urmitoarea zi de plati gi

nu va avea dreptul la dobdnzi sau alte pl61i legate de o astfel de intdrziere.
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(g) Notificare. Toate plilile fac subiectul livrlrii unei notificlri complete citre

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea gi decontarea Valorilor mobiliare se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementdrilor qi practicilor in vigoare gi nici Emitentul nici

vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in misuri sd efectueze tranzacfiile,

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oriciror legi, reglementiri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de platl Plnlile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare 9i vor

fi efectuate in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pl6lile vor fi supuse obligaliilor fiscale

gi cerinlelor legale aplicabile.

4. Ajustlri

Perturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie s[ anunfe cdt mai curdnd posibil Delinltorul de

ValoriMobiliare de apari;ia unui fenomen de perturbare a pielei.

"Perturbarea pie{ei" apare atunci cdnd: (i) un moratoriu general este declarat fald de

activitilile bancare intr-o lard in care o Bursi sau o Bursd asociati este localizati; sau (ii)

survine o suspendare sau limitare impusd a tranzaclionirii, intrerupere sau perturbare a

participanlilor la piali in general, (A) cu privire la Bursa unde se tranzacfioneaz[ Activul

Suport; sau (B) cu privire la orice Bursi asociatd pe care se tranzacfioneazi contracte cu

optiuni, futures sau alte derivate referitoare la Activul Suport. in oricare dintre evenimente, o

limitare legati de orele qi numlrul de zile de tranzacfionare nu va constitui un eveniment de

perturbare a piefei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunfatl a programului obiqnuit al

activitefii piefelor respective; sau (C) o modificare materiald de bazi (inclusiv, dar fErd a se

limita la cantitate, calitate sau monedi) sau a metodei de calcul a prelului Activului Suport;

sau (D) o schimbare materiale de conlinut sau compozilie a Activului Suport; sau (D)

numdrul contractelor tranzactionate pe Bursd este atAt de scizut incAt Emitentul declari cd

realizarea tranzacliilor de hedging este impiedicatd de lipsa sau slaba tranzaclionare a

Activului Suport pe Bursi; sau (E) o perturbare a taxdrii: impunerea sau modificarea unor

impozite, taxe, valori addugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de citre orice

#,m =
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Guvern sau autoritate relevanti dupi Data Lansirii, dacl efectul aceste taxdri este

crette sau a scddea prelul Activului Suport; (F) Orice alt eveniment care ar putea duce

Emitentul intr-o situafie imposibild sau nepracticd in indeplinirea obligaliilor sale legate de

Valorile Mobiliare.

Agentul de Calcul poate face ajustiri ale Condiliilor produslui cu scopul de a include in pre[ul

Valorilor Mobiliare modificirile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa

Defin[torii despre modific[rile fdcute gi le va pune la dispozilie modul de calcul al ajustirilor

fEcute. Agentul de calcul va ac(iona in permanen([ cu bunl credinfd qi intr-o manieri rezonabili

comercial.

5. Efectul Termenilor Finali

Termenii Finali aplicabili pot specifica amendamente la Condi(iile Produsului qi se vor aplia

numai seriei respective de produse, pentru care au fost emigi Termenii Finali.

7.5 Certificatele cu capital protejat

1. Definitii

,, Bursl " se referi la bursa de valori principald pe care se traruacfioneazd, activul suport,

specificat[ in Termenii Finali, sau in lipsa acestei specificafii, determinatd de cltre Agentul de

calcul.

,, Cost crescut al hedgingului " apare atunci c6nd Emitentul constatd o creqtere (comparativ cu

condiliile de la data emisiunii) a cheltuielilor cu taxe sau comisioane (altele decdt cele de

tranazclionare), legate de achizilionarea, menfinerea sau vinderea activelor necesare acoperirii

riscului legat de emisiunea de ValoriMobiliare

,, Cursul de schimb valutar relevant " reprezintl rata de schimb intre moneda in care este evaluat

activul suport qi moneda decontdrii.

,,Data emisiunii " este ziua in care este lansatl o anumitl serie de Valori Mobiliare Ei este

specificat6 in Termenii Finali aferenli.
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,, Data determinlrii valorii " reprezintd o zi in care Agentul de calcul evalueze
Mobiliare, in conformitate cu TermeniiFinali qi Condiliile Produsului.

,, Dealeri de referinfi pentru mlrfuri " sunt entitdli care oferl cotafii pentru mlrfuri la anumite

date qi care pot fi folosite pentru determinarea pre[ului Valorilor Mobiliare, dacl este prevdzut

acest lucru in Termenii Finali.

,, Determinarea frcuti de Agentul de calcul " se referd la determinarea pretului relevant de citre

Agentul de calcul, ludnd in considerare ultimele cotatii disponibile pentru activul suport, in

funclie de precizdrile ftcute in Termenii Finali.

"Evenimente extraordinare" sunt considerate a fi urmltoarele:

a) Delistarea;

b) Fuziunea;

c) Nationalizarea;

d) Insolventa;

e) Oferta publicd de preluare.

,, Eveniment de ajustare " se refer[ la aparilia oricirui eveniment din urmltoarele

a) Modificlri ale capitalului social, ale valorii nominale a actiunilor sau a numlrului de actiuni

emis sau distribuirea gratuitd de dividende sau acfiuni de[inltorilor actuali ;

b) Distribuirea de dividend sau alte valori mobiliare citre detinltorii de acfiuni activ suport,

provenite dintr-o alti societate unde emitentul acliunilor are participafie sau pe care il cumpirl ;

c) Schimblri materiale ale formulei de calcul a valorii activului suport

d) Orice alt eveniment identificat de citre Agentul de Calcul care are sau ar putea avea un efect

de diluare sau concentrare asupra valorii teoretice a ac[iunii activ suport.

,, Eveniment de perturbare a pielei produsului structurat " reprezintd aparilia uneia sau mai

multora din urmdtoarele situafii, legate de activul suport :
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a) Perturbarea sursei de preluare a valorii acti

b) Perturbarea piejei activului suport

c) Schimblri materiale de con(inut

,, Evenimente de perturbare adilionale " inseamnl (a) perturbare in cadrul calculului cursului

valutar relevant sau (b) orice modificare legislativd relevant[

,, Mirfuri " se referd la marfa, care poate fi sub formd de contract futures legat de un activ suport

marfr, a$a cum este precizat in Termenii Finali.

,, Modificare legislativd " se referd la cazul in care, dupi data emisiunii, datoriti unor modific[ri

in legislalia aplicabild, inclusiv a codului fiscal, sau datoritl unor interpretiri date de o instan(I

competentl asupra legislaliei in vigoare, Agentul de calcul determini faptul ci a devenit ilegal

pentru Emitent si defin6, sd cumpere sau sI v6ndi pozilii de hedging, ori Emitentul intdmpini

costuri materiale crescute, legate de poziliile de hedging, in indeplinirea obligatiilor sale.

"Moneda activului suport" este moneda in care este evaluat activul suport qi este specificatl in

Termenii Finali ce se aplici seriilor de emisiuni.

"Moneda decontirii" este moneda specificatd in Termenii Finali ce se aplicd seriilor de emisiuni

,, Numlrul maxim de zile de perturbare " este de opt zile lucritoare.

,, Perturbarea monedei relevante " reprezintd aparilia unuia sau mai multora din urmltoarele

evenimente :

a) un moratoriu general a fost declarat in privinta activitetilor bancare din (ara in care este

localizatd bursa pe care se tranzac{ioneaz[ activul suport

b) este imposibil de oblinut cursul de schimb valutar al monedei relevante, pe piata interbancarl

c) orice eveniment care (i)genereazd imposibilitatea de a realiza conversia monedei relevante

prin mijloace legale, sau (ii) face imposibil transferul monedei relevante din conturile aflate in

centrul financiar principal al monedei relevante sau in afara acestuia.

to4
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d) este impos

Emitentul o

Mobiliare

ibil de obfinut o cotalie fermi de conversie valutard pentru intreaga valoare

consideri a fi necesard pentru indeplinirea obligaliilor referitoare la V

e) o modificare legislativl in lara care este principalul centru financiar al monedei relevante, ce

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

acesteia

f) disolu{ia sau inlocuirea monedei relevante cu o altl monedd

g) orice alt eveniment asemln[tor cu cele enumerate mai sus care ar face imposibild indeplinirea

obligaliilor Emitentului fa{I de Valorile Mobiliare.

"Perturbarea piefei activului suport" apare atunci cdnd: (a) un moratoriu general este declarat

fali de activitilile bancare intr-o lari in care o Bursd sau o Bursi asociati este localizatl;

sau (b) survine o suspendare sau limitare impusl a tranzac[ionirii, intrerupere sau perturbare a

participanlilor la piali in general, (i) cu privire la orice Bursd care cuprinde 20 de procente sau

mai mult din Indicele relevant sau pe care se tranzac{ioneazl acfiunile sau mirfurile active

suport; sau (ii) cu privire la orice Bursl asociatd pe care se tranzacfioneazi contracte cu

optiuni, futures sau alte derivate referitoare la activul suport relevant. ln oricare dintre

evenimente, o limitare legatl de orele qi numlrul de zile de tranzac{ionare nu va constitui un

eveniment de perturbare a pie{ei in cazul in care rezultl dintr-o modificare anunfatI a

programului obignuit al activitllii piefelor respective.

,, Ora evalu[rii " este specificati in Termenii Finali qi reprezintd ora la care se realizeazd

evaluarea Valorilor Mobiliare.

,, Perturbare a hedgingului " este evenimentul in care Emitentul devine incapabil, dupd derularea

unor eforturi comerciale rezonabile, de a achiziliona, inlocui, menfine sau vinde un activ necesar

acoperirii risculuiin leglturl cu emisiunea de Valori Mobiliare.

,, Perturbarea impozitdrii " se referi la impunerea, renuntarea, modificarea unei taxe referitoare

la activul suport, de cdtre o autoritate competent6, dup6 data emisiunii Valorilor Mobiliare, aqa

incdt si determine o modificare a prefului de referinf[ in aceazi.
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pfl4doi:r/,r c,, Perturbarea sursei de preluare a activului suport " se referd la (a)

activului suport de cltre institulia abilitat[ si faci acest lucru sau (b) intreruperea

permanentd a accesului la sursa pre{ului.

sau
.}

,, Preful relevant " reprezinti pre{ul exprimat pe unitatea de cantitate a activului suport,

determinat pentru o anumitl zi de tranac[ionare a activului suport.

,, Publicare sau anunlare intitrziati " se referl la publicarea unui pref de referin(5 in ziua

urmitoare incetdrii unui eveniment de perturbare, care nu dureazd mai mult decAt numdrul

maxim de zile de perturbare previzut, cazin care pre{ul va fi determinat de cdtre Agentul de

calcul.

,, Schimbarea materiali a formulei de calcul" se refer[ la modificlri ale metodei de calcul a

pre{ului de referinfi pentru activul suport, survenite dupl data emisiunii.

,, Schimbarea materiali de conlinut " se referl la modificarea confinutului sau compoziliei unei

m6rfuri, acolo unde activul suport este o marfE.

,,Sursa prefului " este reprezentatd de locul unde este fEcut public (inclusiv o bursi) preful

activului suport precizat in Termenii Finali.

"Valoare prezentl" reprezintd valoarea curentd a capitalului protejat la maturitate.

"Valoarea Finali de Rlscumplrare" reprezintl valoarea pe care Emitentul o datoreazd

Definitorilor la maturitatea Valorilor Mobiliare, calculatd in conformitate cu Condiliile
Produsului qi Termenii Finali.

2. Forma

Forml dematerializati. Valorile Mobiliare vor fi emise in forml dematerializati gi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu

legislatia, normele gi reglementlrile aplicabile. in consecinf[, in aceste Condilii, termenul de

Definltor desemneazi o persoan[ al cirei nume este inregistrat in sistemul Agentului de

compensare sau alt[ persoand recunoscuti ca de[inltor al Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.

3. Drepturi qi proceduri
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a) Riscumpdrarea final[. Fiecare Valoare Mobiliarl, cu exceptia cazurilor in Fstfirfl.rii

rlscumpdrate gi anulate in avans (inclusiv la aparilia unui eveniment ce determia o

anticipati a emisiunii), in concordantd cu termenii de platd, di dreptul Detin6torului sd primeascl

de la Emitent Valoarea Finali de Riscumplrare.

b) Riscul de riscumpirare. R6scumpirarea Valorilor Mobiliare se supune tuturor legilor,

regulamentelor gi practicilor aplicabile la momentul rdscumplrlrii. Nici Emitentul, nici vreun

Agent nu va fi r[spunzltor dac6, depundnd eforturi rezonabile, nu poate sI efectueze tranzacfia

de riscumplrare datoritl unor astfel de legi, regulamente sau practici. Nici Emitentul qi nici

Agen(ii s6i nu vor fi rdspunzltori pentru neindeplinirea obligaliilor Agentului de decontare in

legituri cu Valorile Mobiliare.

d) Generalitate. in absenla unor neglijente grave sau acte de rea credinfi, Emitentul, Agentul de

calcul sau orice alt agent nu va fi responsabil pentru erori sau omisiuni in calculele legate de

valoarea de platl pentru Valorile Mobiliare.

4. Ajustlri

in situalia anunfdrii unui eveniment de ajustare in cadrul activului suport, Agentul de calcul va

determina dacd acesta are un efect de dilufie, concentrare sau alt efect asupra valorii teoretice a

activului suport qi va lua urmltoarele mEsuri, daci este cazul: (a) va face ajustirile necesare

parametrilor Valorilor Mobiliare astfel inc6t sd reflecte ajustlrile din activul suport, inclusiv

inlocuirea activului suport gi (b) stabilirea datei la care va avea loc aceasti ajustare. Agentul de

calcul poate face aceste ajustiri consider6nd modificdrile realizate de c[tre o pia[[ de opliuni

asupra opliunilor tranazactionate pe acea pia[d, ce au la bazl activul suport in cauzi.

inaintea efectuirii acestor ajustiri, Agentul de Calcul va transmite o notificare Definltorilor,

explicdnd ajustirile gi alte informa{ii pe care le considerl utile. Netransmiterea acestei notificdri

nu va afecta valabilitatea misurilor luate.
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c) Rotunjiri. Orice valori pldtibile de cltre Emitent vor fi rotunjite la primele doul zecimale, in

moneda decontirii, dacl regulile Sistemului de Decontare nu prevld altfel.



5. Consecinfe ale evenimentelor perturbatoare de pia(I

Daci Agentul de calcul constatd ci a avut loc un eveniment de perturbare a pie{ei la o

tsu
o

dhs
A a,

dat[, Agentul de calcul va intreprinde anumite mlsuri pentru calcularea valorii Vr

Mobiliare. Agentul de calcul va notifica Detindtorii despre aparitia evenimentului perturbator,

impreun[ cu detaliile misurilor intreprinse cu aceastd ocazie. FIri a limita obligaliile Agentului

de calcul de a notifica Detinltorii, lipsa acestei notificiri transmise Detinltorilor de cdtre Agentul

de calcul qi/sau m[surile intreprinse nu va afecta calificarea evenimentului ca fiind de perturbare

al pie{ei.

a) Acolo unde activul suport nu este un cog, ziua in care se va determina valoarea

Valorilor Mobiliare va fi urmitoareazi de tranzaclionare pe care Agentul de calcul o determind a

nu fi perturbatd, cu excep[ia cazului in care se atinge numdrul maxim permis de zile de

perturbare, situa(ie in care:

(i) ultima zi de tranzacfionare validi va fi consideratl ultima zi de tranzacfionare in care a

fost calculatl valoarea Valorilor Mobiliare'

(ii) Agentul de Calcul va lua in considerare in estimarea valorii Valorilor Mobiliare preful

de la Ora Evalulrii a activului suport in acea zi.

b) Acolo unde activul suport este un cog, se va lua in calcul pretul activelor din componenfa

cogului neafectate de evenimentul perturbator din ziua respectivi, iar pentru activele din

componenta coqului afectate de evenimentul perturbator se va considera urmitoarea zi de

tranzacfionare care nu este afectatd, cu excepfia cazului in care se atinge numirul maxim permis

de zile de perturbare, situalie in care:

(i) ultima zi de tranzactionare validl va fi consideratd ultima zi de tranzac{ionare in care a

fost calculat[ valoarea Valorilor Mobiliare;

(ii) Agentul de Calcul va lua in considerare in estimarea valorii Valorilor Mobiliare preful

de la Ora Evalulrii a activului suport in acea zi.

6. Consecin(ele unor Evenimente Extraordinare

in eventualitatea apari{iei unui astfel de eveniment extraordinar, Emitentul poate:

a) solicita Agentului de calcul sd efectueze toate ajustdrile necesare pentru operafiunile de

exercitare, platI, decontare sau alte mlsuri legate de Valorile Mobiliare gi stabilirea datei

efective la care va avea loc ajustarea; sau

b) in cazul in care constati cI nicio astfel de ajustare nu va produce rezultate rezonabile

comercial, sI notifice De{initorii cd Valorile Mobiliare vor fi rdscumplrate anticipat, emisiunea

inchisl iar De(inltorilor li se va pl6ti Valoarea de Riscumpirare Neplanificatl.
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La constatarea unui eveniment extraordinar, Agentul de Calcul va notifica Definitorii,
cur6nd posibil din punct de vedere practic, despre aparilia evenimentului qi mlsurile propuse a

luate

7. Corec{ii asupra prefurilor publicate

Dac[ pre]ul unui activ suport este corectat succesiv de c[tre entitatea care publicl sau anun][

acest pre! (sursa pretului), atunci valoarea corectatd va fi considerati ca fiind relevantd pentru

determinarea valorii Valorilor Mobiliare qi va fi utilizatd de cltre Agentul de Calcul in
determinarea valorilor de plat5 in leglturi cu Valorile Mobiliare.

8. Consecin(e ale evenimentelor de perturbare adi{ionale

La aparilia unui eveniment de perturbare adilional, Emitentul poate lua una din urm[toarele

m[suri:

a) si ceard Agentului de calcul determinarea ajustirilor necesare pentru decontarea, exercitarea,

plata sau alte misuri legate de Valorile Mobiliare qi stabilirea datei de la care acestea intr6 in

vigoare; sau

b) constatdnd cd orice ajustare descris[ mai sus nu va avea un efect rezonabil comercial, va

notifica Detindtorii cI Valorile Mobiliare vor fi rdscumpdrate anticipat, respectiva emisiune

urmind a fi inchis[, iar Emitentul va pl[ti fieclrui Detinltor, in raport cu Valorile Mobiliare

de[inute, Valoarea de R[scumplrare Neplanificati.

9. Rlscumplrarea Finali

Termenii qi condiliile definite in aceasti sec[iune se aplic[ Certificatelor cu capital protejat. Cu

excep{ia cazurilor in care Valorile Mobiliare au fost riscumpirate de Emitent sau emisiunea

inchisd anticipat in conformitate cu prevederile Prospectului de bazd, fiecare Valoare Mobiliard

ajunsl la maturitate va fi exercitat[ automat, prin rlscumpdrare la Valoarea Final6 de

Riscumplrare, calculati in func[ie de activul suport.

l. Valoarea Final6 de Rlscumplrare va fi calculati in conformitate cu una din variantele

urm[toare.

a) DacI activul suport se evalueaz[ in aceeaqi monedi cu Valorile Mobiliare, Valoarea

Final6 de Riscumpirare, calculatdla maturitate, va fi egal6 cu:

Valoareanominala x lProcentul de capttalW'otejat + Max(O;(Participatie x P.AS))]
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b) Dacd activul suport se evalueazi intr-o monedd diferitl dec6t moneda de

Valorilor Mobiliare, Valoarea Finald de Rlscumpirare, calculatd la maturitate, va fi egalS

Valoarea nominala x lProcentul de capttal protejot * Max

2. Mecanismulde Calcul al Performan[ei

a) pentru performanfa (PAS) unei singure valori mobiliare

0; (Participatie x PAS) x( )r
Fxf rnat

Fxinitiot

. Valoarea de ref ertnta f inalaPerformantaacttuulutSuport=ffi_Valoareadeexercitare

Acolo unde in Termenii Finali se specific[ luarea in considerare a Performantei Inverse a

activului suport, aceasta se va calcula astfel:

perf ormanta tnversa = valoarea de exercitar, - I?!?y,"" 
d"'"f "tu" f tu

V alo ar e a de r e f er tnta initiala

Performan(a ponderatl a unui activ suport se calculeazl dupl formula:

Performantapond,erata61-PondereG),(Wo,ufn^*^o*lo,u_Valoareadeexercitare6'1)

b) pentru performanfa (PAS) unui coq de valori mobiliare

(i) Peforma nla agr egaIi,

Daci in Termenii Finali se precizeazl folosirea performanfei agregate, performan{a va fi
calculatl de cltre Agentul de calcul ca qi suml a performan{elor ponderate ale fiec[rei
componente:

N

\ r er 7 ormanta pond"erataglil
(ii) Cea mai slabl performanfi

DacI in Termenii Finali se precizeazd luarea in conisderare a celei mai slabe performanfe a unei

componente a coqului, atunci performanfa activului suport va fi datl de citre cea mai slabl
performan(l dintre componentele cogului :

M in!=rP er f ormanta componentei 1i1

(iii)Cea mai buni performan(I
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Dac[ in Termenii Finali se precizeazd luarea in conisderare a celei mai bune performan(e

componente a cogului, atunci performanfa activului suport va fi dat[ de cdtre cea mai bunl

performanti dintre componentele coqului:

M ax!= rP er f ormanta c omP o nent e i 61

3. Definifii

$DataMaturitetii" reprezint[ data men[ionat[ in acest sens in TermeniiFinali aplicabili.

"Data Evalu[rii Iniliale" reprezintd data specificatd in Termenii Finali, de la care incepe s[ se

calculeze performan{a activului suport.

"Data de Evaluare Final6" reprezinld Data Maturitalii sau o alta datd precizatl in Termenii

Finali ce se aplic[ seriilor de emisiuni.

"Fx finul" reprezintd rata de schimb valutar intre moneda activului suport qi moneda decontirii,

calculatl de cltre Agentul de Calcul, ca qi cursul oficial al BdnciiNa[ionale a Rominiei la Data

Evalulrii Finale minus o marji de maxim l%o,in func{ie de cotafiile oblinute de cdtre Emitent de

la bdncile cu care colaboreazi.

"Fxini,iui' reprezintd rata de schimb valutar intre moneda activului suport qi moneda deconterii,

calculati de citre Agentul de Calcul, ca qi cursul oficial al Bincii Na(ionale a Romdniei Ia Data

Evalulrii iniliale plus o marj[ de maximum l%o,in functie de cotaliile obtinute de cltre Emitent

de la bdncile cu care colaboreazd.

"i" reprezintd numlru] corespunzltor unei componente dintr-un coq, atunci cdnd Activul suport

este un cog de valori mobiliare.

"Participafie" se referd la nivelul specificat astfel in Termenii Finali Ei care reflecti expunerea

fa![ de Performanfa Activului Suport.

"PAS" reprezinti Performan(a Activului Suport la Data Evalulrii Finale, calculat[ in

conformitate cu Mecanismul de Calcul al Performanlei, descris mai sus.

"Pondereli;" reprezinti ponderea unei componente in cadrul cogului, acolo unde Activul suport

este un cog de valori mobiliare.

"Procentul de capital protejat" este nivelul de protecfie a principalului (valorii nominale),

precizatca qi procent in cadrul Termenilor Finali relevanti.

"Valoare de Exercitarellill" reprezintd procentul din valoarea iniliald de referin{i sau valoarea

specificat6 in Termenii Finali, fa[[ de care se calculeazd Performanfa Activului Suport. Aceasta

t
o
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determinl nivelul de la care va fi calculatd Performanfa Activului Suport, prin

Valoarea de Referin(i Inilial[.

"Valoarea de referin(I finald" inseamni, dacd nu este altfel specificat in Termenii Finali

aplicabili, o valoare (denominat6 in moneda activului suport) egal6 cu valoarea activului suport

la Ora Evaludrii, la Data Evalulrii Finale, determinatl de citre sau in numele Agentului de

calcul, fdrd, a avea in vedere o corectie ulterioari sau (in cazul in care Agentul constatd c[ un

astfel de nivel nu poate fi determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a aplrut qi se

menfine) o valoare determinat[ de cltre Agentul de Calcul, estim0nd cu bunl credinli valoarea

Activului suport, fin6nd cont de condiliile de pia{[, ultimul pre{ de tranzac[ionare raportat, qi alfi

factori pe care Agentul de calcul ii considerd a fi relevanti.

"Valoarea de referinfd iniliald" inseamn[, dacl nu este altfel specificat in Termenii Finali

aplicabili, o valoare (denominatl in moneda activului suport) egald cu valoarea activului suport

la Ora Evalu[rii, la Data Evalulrii Iniliale, determinatd de cltre sau in numele Agentului de

calcul, lard a avea in vedere o corecfie ulterioarl sau (in cazul in care Agentul constat[ cd un

astfel de nivel nu poate fi determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pie{ei nu a aplrut gi se

menfine) o valoare determinat[ de cdtre Agentul de Calcul, estimdnd cu buni credin{[ valoarea

Activului suport, {indnd cont de condiliile de pia1a, ultimul pre! de tranzaclionare raportat, gi alli
factori pe care Agentul de calcul ii consideri a fi relevanti.
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B. Impozitarea

Romf,nia

Principalele taxe qi impozite in Romdnia sunt reglementate de cltre Codul Fiscal
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curentd in Romdnia nu prevede un tratament special pentru fiecare tip de Valoare 99 -: ''
care Emitentul intention eazd sd le emiti. De aceea, informaliile de maijos au un caracter general,

aplicabil veniturilor din dobdnzi gi de capital care pot fi realizate de investi{iile in Valorile

mobiliare ce vor fi emise gi nu au un caracter exhaustiv, existdnd posibilitatea altor implicalii ale

legislaliei romAnegti in rela(ie cu fiecare tip de Valori mobiliare gi care pot fi relevante in decizia

de cumpdrare, de[inere sau instriinare a oricareia dintre Valorile mobiliare. Investitorii poten{iali

in Valorile mobiliare trebuie si apeleze la consultanfI profesionisti in funcfie de circumstanle

pentru identificarea efectelor legilor locale, nationale sau striine ce pot influenfa impozitarea.

Codul fiscal nu defineqte din punctul de vedere al impozit[rii cdgtigurile de capital, ca atare. Sub

incidenfa Codului fiscal qi a Normelor de aplicare, cAqtigurile de capital realizate de cltre

persoanele juridice sunt subiectul impozitlrii profiturilor persoanelor juridice, iar ciqtigurile

realizate cdtre persoanele fizice sunt impozitate ca gi cdgtiguri din investilii.

Codul fiscal nu face distinctie intre diversele tipuri de Valori Mobiliare qi/sau warranturi gi nu

specificd dacd veniturile sunt asimilate dobdnzilor sau cdqtigurilor de capital. Prin urmare,

informafiile de mai jos se referi la impozitarea ambelor tipuri de venit in conformitate cu

legislafia internd actuald gi tratatele de dubli impozitare aplicabile. V[ rugim s[ re{inefi faptul ci

nici un cdgtig de capital nu este definit ca atare in Codul Fiscal $i autoritltile fiscale romdne nu

qi-au exprimat o pozifie oficial[ cu privire la aceast[ chestiune. Prin urmare, nu existd in

notificare nici o indica[ie clard dacd tipul de venit care ii revine unui investitor este supus vreunui

impozit pe cdgtiguri de capital din Rom6nia.

Cu privire la persoanele fizice rom6ne care se supun impozitlrii prin prisma Codului fiscal,

cagtigurile din transferul de valori mobiliare sunt impozitabile. in conformitate cu definilia

,,Valorilor mobiliare" atdt in Codul Fiscal cdt qi in legislafia romdneasc[ privind piata de capital

(gi anume Legea 29712004 cu modificdrile in vigoare), obligaliunile gi alte titluri de valoare,

inclusiv titlurile de trezorerie cu scaden[a atitt sub cdt gi peste un an, tranzaclionate pe pielele de
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capital, sunt incluse in categoria ,,Valorilor mobiliare" 9i sunt, prin urmare,

Rom6nia in conformitate cu regulile aplicabile acestor titluri. Astfel, cdqtigurile de cap

obfinute prin instriinarea Valorilor mobiliare de citre persoanele fizice rezidente din punct de

vedere fiscal in Romdnia, sunt supuse impozitului pe venit in Romdnia.

Conform normelor actuale, in funcfie de incadrarea veniturilor provenite din tranzacfionarea

Valorilor mobiliare ca qi ciqtiguri de capital, se aplici, conform Codului fiscal, un impozit de

160/ope cdstigurile de capital.

Conform actualului Cod fiscal, cAgtigurile de capital oblinute de cEtre o persoani juridici

rezidenti in Romdnia sunt supuse impozitului pe profit la cota standard de 160/o (care se aplicd

asupra veniturilor persoanelor juridice romdne la nivel global), deoarece nu existd impozitare

separatd a cdqtigurilor de capital ftcute in Romdnia.

Cdqtigurile de capital obginute din tranzacfionarea de Valori mobiliare de cltre persoane fizice

nerezidente, se supun de asemenea impozitdrii din Romdnia, dac[ aceste venituri sunt calificate

drept venituri frcute in aceastl [ari.

Ar putea exista argumente care ar sustine faptul cI Valorile mobiliare nu au nici o legitur[ cu

Romdnia (daci nu sunt emise in Rominia) gi, prin urrnare, cdgtigul de capital aferent ( in cazul in

care acesta existl) nu ar trebui sI fie considerat drept un venit din surse romdneqti. Totuqi,

impozitarea cdqtigurilor de capital ar trebui sI fie analizatl de la caz la caz, in func{ie de

condiliile specifice ale tranzacfiilor qi legislafia aplicabili.

Nu exist[ impozitare pentru moqteniri sau cadouri in Rom6nia. in cazul in care Valorile

mobiliare sunt acordate unei persoane frzice gratuit din partea unui angajator, valoarea lor poate

fi supus[ impozitului romdnesc pe venit (16%) qi pH(ii contribufiilor la asigurlrile sociale

aferente.

Mai mult, in cazul in care acordarea de Valorilor mobiliare se efectueazl din punct de vedere

juridic sub forml de donafie, exist[ posibilitatea ca tranzacfia s[ trebuiascd s[ fie legalizati de

c[tre un notar public.
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9. Forma Termenilor Finali
4,sF

4PRCdAI

A, Forma Termenilor Finoli pentru Certificatele

Termeni Finali

Serie: [Index] [Ac{iune] [Marfr] [Contract futures]Turbo [Long] [Short] tNrl

Indice Activ Suport: [ ] (Bloomberg: [ ])
ISIN Activ suport: [ ]

Moned[ Activ Suport: [ ]

Moneda finan1[rii: [ ]

Moned[ de Decontare: [ ]

Data Emisiunii: [ ]

Dat[ Maturitate/DatAEvaluare Final[: [ ]

Data Evalulrii: [ ]

Ora Evaluirii: [ ]

Pret de emisiune: [ ]

Volum: [ ]

Valoare de exercitare: [ ]

Nivel Barierl: [ ]

Agent de platd: [BRK Financial Group SA]t l
Agent de calcul: [BRK Financial Group SA]t l
Listat pe Bursa de Valori: [ ]

Prima zi detraruactionare: [ ]

Ultima zi de traruactionare: [ ]

Cheltuieli de admitere la tranzactionare:[ ]

Depozitarul Valorilor Mobiliare: [ ]

Sistem de compensare: [ ]

Notificlri: [ ]
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Website notificlri: [ ]

Alte informalii: []

B. Forma Termenilor Finali pentru

Termeni finali

4&.]iF,

Serie: [Denumire certifi cat]capital protejat [procent capital protej at]

Moneda decontdrii: []
[Valoare nominal[]/[Principal] : []
Pret de emisiune: [][Moneda decontirii]/[Procent din valoarea nominal[]
Data emisiunii: []
Data maturite{ii: []
Data Evalulrii Iniliale: []
Dak Evalu[rii Finale: []

Termeni referitori la activul suport:

Ora evalulrii:[]
Moneda activului suport: []

Termeni referitori la rlscumplrarea certificatelor:

Valoarea final[ de riscumplrare a certificatelor se va face dupi urmitorul mecanism:[se

insereazd mecanismul specific de calculf

Ora evaluirii cursului valutar: []
Sursa de pref pentru cursul valutar: []
Participalie: []%
Mecanismul de calcul al performantei la maturitate: fse insereazd mecanismul specific de calcull

Valoarea de referinfi pentru activul suport: []
Valoarea de exercitare: []

Termeni generali:

Agent de calcul:[BRK Financial Group] []
Agent de plat6:[BRK Financial Group][]
Agent de compensare: [Depozitarul Central SA] []
Agent de decontare: [Depozitarul Central SA] tl
Depozitarul Valorilor mobiliare: [Depoziatarul Central SA][]
Listare: [ValorileMobiliare vor fi listate la Bursa de Valori Bucuregti][ nelistate]

I Activul suport Pondere (%)

Nr. de referin(I
pentru activul
suport

(i) [Indice][Ac{iune][MarfI]: [] ISN:[]
(ii)[ Sponsorul indicelui] [Emitent]: []
(iii) Bursa de valori: []
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Data listlrii: [][nu se aplic6]
Cheltuieli legate de listare: []

Explica{ii suplimentare cu privire la certificatele cu capital

lse insereazd detalii despre activul suport, indicarea locuhti de unde

privire la performanlele trecute Si evolulia viitoare a activului suportl

lse insereazd exemple de calcul pentru evaluarea certificatelor la maturitate)

Alte informa{ii
lse insereazd alte informaliillnu este cazull

informalii cu
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10. Declaraliederesponsabilitate 4,sp"
apRoeai

Emitentul iqi asumd responsabilitatea pentru informatiile conlinute in

Conform cunoqtinfelor qi convingerilor Emitentului (care a luat toate mlsurile pentru

a se asigura c[ astfel este cazul) informaliile con{inute in acest document sunt in conformitate cu

realitatea qi nu omit nimic de naturi sd afecteze semnificalia lor.

BRK FINANCIAL GROUP SA

n Monica

Pregedinte Director Adjunct

CAN
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