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Investitorii in valorile mobiliare prezentate in Prospectul de Bazn. ar trebui sd se asigure cd
inleleg specificaliile Valorilor Mobiliare gi expunerea la riscurile asociate Valorilor Mobiliare.
Preful de piall sau valoarea acestora pot fi volatile 9i delindtorii de Valori Mobiliare pot suferi
pierderea intregii investilii.
Valorile mobiliare nu au fost gi nu vor fi inregistrate in temeiul legii Valorilor Mobiliare
"Securities Act" din 1933, cu amendamentele ulterioare din Statele Unite, 9i nu pot fi exercitate,
oferite, vAndute, transferate sau livrate, direct sau indirect, pe teritoriul Statelor Unite sau, in
contul gi beneficiul persoanelor din Statele Unite ale Americii.
Viza de aprobare aplicatd pe prospectul de ofertd publicd sau, dupd caz, pe documentul de
ofertd nu are valoare de garanlie 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 trdnzacliile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.
Decizia de aprobare certiJicd numai regularitatea prospectului/documentului de ofertd in
privinla exigenlelor legii Si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia
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Acest Prospect de Bazd reprezinttr un prospect de bazd in sensul articolului
(UE)
qi
Regulamentul
201711129
a Regulamentului ASF nr 5/2018.
BRK Financial Group SA ("Emitentul") iqi asumi responsabilitatea pentru informaliile
prezentate in acest document. In concordanJd cu cunogtinlele gi convingerile emitentului (care a
luat toate mdsurile rezonabile pentru a se asigura de acest lucru) informaliile conlinute in acest
document sunt in conformitate cu realitatea gi nu omit nimic de natura sA afecleze intelesul
acestor informalii. Se va solicita Bursei de Valori Bucureqti, admiterea la tranzactionare qi
listarea la Bursa de Valori Bucurepti pAnd la expirarea a 12 luni de la data publicdrii Prospectului
de Bazi. in plus, Valorile Mobiliare pot fi listate sau admise la tranzaclionare, dupi caz, pe orice
bursd sau piald specificati in Termenii Finali relevanli. Emitentul poate emite, de asemenea
Valori Mobiliare nelistate.
Emitentul nu a autorizat reprezentarea sa ori fumizarea de orice fel de informalii cu
privire la emitent sau orice valoare mobiliard. Nici livrarea acestui document, nici livrarea
oricirui alt document al programului, sau fumizarea de informalii in cadrul unei tranzaclii cu
Valorile Mobiliare, in nici o circumstan!6, nu va fi interpretatd ca o recomandare din partea
emitentului de a realiza vreo tranzaclie cu Valoarile mobiliare emise. Fiecare potenlial investitor
carc analizeazd achizilia de Valori Mobiliare, trebuie si ia o decizie bazatd pe cercetdri
intreprinse de el insugi in leglturi cu riscurile asociate acestor tranzac[ii.
Livrarea acestui document nu implicd in nici un moment cI informaliile continute nu au
suferit modificdri dupl data emiterii Prospectului de Bazi. Emitentul nu intenlioneazi sd
fimizeze date suplimentare dupd publicarea prospectului.
Distribuirea acestui document $i oferta, vdnzarca sau livrarea de Valori Mobiliare in
anumite jurisdiclii poate fi restriclionatd de lege. Persoanele care se afld in posesia acestui
document sunt indemnate si se informeze asupra unor astfel de restricjii. Pentru o detaliere a
anumitor restriclii privind oferta, v6nzarea sau livrarea Valorilor Mobiliare gi distribuirea acestui
document sau a altor materiale referitoare la emisiunea Valorilor Mobiliare, vI rugim sd
consultali secliunea din Prospectul de Bazd referitoare la "Restriclii de vAnzare".
Nici o persoani nu a fost autorizatd in a da informalii diferite fa16 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 cdtre Emintent.
In cazul in care informa{iile sunt fumizate de cdtre o te45 parte, emitentul confirmi
reproducerea lor cu acuratele gi cE nici un fapt nu a fost omis aga incdt sd conducd la informalii
neclare sau confuze, in limitele in care Emitentul poate sA disceami din informaliile publicate de
aceastd te4e parte.

Acest prospect de bazi trebuie si fie citit impreunl cu toate documentele incorporate ca
gi referin{n gi va fi citit gi inteles ca 9i c6nd respectivele documente ar face parte din Prospectul
de Bazd.

Emitentul nu garanteazA cA acest document poate fi distribuit legal sau cd Valorile
Mobiliare pot fi oferite legal, respectdnd orice prevedere sau cerinld in orice jurisdiclie, 9i nu iqi
asumi responsabilitatea si faciliteze o astfel de distribuire sau oferte. in mod special, nicio
acliune nu a fost intreprinsd de cltre Emitent, care si permitd oferirea Valorilor Mobiliare sau
delinerea sau distribuirea acestui Prospect sau oricdrui alt material in legituri cu Valorile
Mobiliare in orice jurisdictie in care astfel de acliuni sunt necesare. Nicio ofertd, vdnzare sau
liware de Valori Mobiliare sau distribuirea oricdror materiale informative in legAtura cu Valorile
Mobiliare nu se poate face intr-o anumittr jurisdiclie sau dintr-o anumitd jurisdiclie cu exceplia
2
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circumstanlelor ce sunt in concordanld cu orice lege gi regulament aplicabile gi in caz
Emitentul neputAnd fi lEcut responsabil. Pentru o descriere a anumitor restrictii in
vinzarea qi livrarea Valorilor Mobiliare gi distribuirea acestui document $i a altor materiale
referitoare la emisiunea de Valori mobiliare vd rugdm sI consultali secliunea "Restrictii la
Vinzare" in Prospectul de BazA.
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Surse de informare
Cu exceplia cazurilor in care este explicit

precizat, datele statistice sau alte date oferit
Prospectului de Bazi au fost extrase din situaliile auditate ale Emitentului pentru anii financiari 2017 si
2018. Emitentul confirm5 faptul cA astfel de informatii au fost reproduse cu acuratele $i din toate
cuno$tintele sale, nu au fost omise informaJii care

sI

determine o intelegere deformatd sau

firi

acuratete.

Acord de utilizare a prospectului
Emitentul consimte ca toate instituliile de credit 5i firmele de investilii in temeiul Directivei Europene
2073/36/ EU,ce actioneaz; ca intermediari financiari pentru rev6nzarea sau plasarea Valorilor Mobiliare
emise sunt indreptAtite si foloseasc; Prospectul pentru a fi oferite pe pietele Uniunii Europene in care

autoritetile competente au fost notificate de aprobarea acestui Prospect de Baz5, cu conditia ca acesta
si fie inci valid.
Emitentul accept5 responsabilitatea informatiilor transmise prin acest Prospect de Baz5, lu6nd in
considerare gi eventualele revanziri sau plasEri ale Valorilor Mobiliare.
Acordul dat de Emitent pentru utilizarea Prospectului pentru revanzare sau plasare de c5tre alti
intermediary financiare a fost dat cu conditia ca potentialii investitori si aibd acces la Prospectul de BazS
5i Termenii finali relevan!i; intermediariii financiari se asigurA ci vor folosi Prospectul de Baz5 impreuni
cu eventuale suplimente $i Termeni Finali in conformitate cu restrictiile de v6nzare prevdzute Si cu
respectarea legilor gi regulamentelor aplicabile in iurisdictia relevant;; 5i plasarea produselor se va face
cu respectarea Guvernantei Produselor prev;zute de legislaJia MiFID ll, ata cum este precizat in
Oocumentele cu informalii cheie disponibilie pe website-ul Emitentului sau transmise de acesta la
cere re.

in Termenii Finali aplicabili, Emitentul poate transmite alte condilii relevante legate de acordul

sdu

privind utilizarea Prospectului.

in

cazul

in care un alt intermediar

financiar va oferi Valorile Mobiliare investitorilor, acesta le va

comunica acestora conditiile ofertei la momentul la care realizeazi oferta.

Orice alt intermediar financiar care utilizeaza Prospectul de Bazd va afita pe website-ul propriu
utilizeazd Prospectulin concordan!5 cu acordul $i conditiile previzute de Emitent.

ci

Suplimentarea prospectului
Emitentul este obligat de prevederile Directivei Prospectului ca in cazul in care pe parcursul deruldrii
programului de emisiune de produse structurate se identificd un nou factor, o eroare material sau o
inexactitate privind informatiile din Prospect de naturi sd afecteze evaluarea oric;rei Valori Mobiliare sa
suplimenteze Prospectul de bazi sau si publice un alt Prospect oentru a fi utilizat pentru orice emisiune

viitoare de Valori Mobiliare

ti

va transmite autorit;lilor Si pietei pe care opereazd copii ale acestor

suplimente.
5

1.

ASF

Rezumat

APROBAI

Rezumatele sunt struchrrate modular, ln conformitate cu Anexa )0il1 a

CE nr. 486/2012 de modificare gi completare

a

regulamentului CE

nr.

809 /2004.

Componentele rezumatului poartii denumirea de "Elemente" gi sunt numerotate ln cadrul a
cinci Seqiuni (A-E).

ln

situagia

ln care un Element este necesar a fi prezent ln rezumat datoritil tipului de

emitent sau valori mobiliare emise, este posibil si nu existe informa$i relevante referitoare
la acel Elemeng caz ln care va aptrrea mengiunea "Nu se aplici".

Sectiunea A

A.t

-

lntroducere

Avertismente

gi

avertismente

Acest Rezumat trebuie citit ca fiind o introducere a Prospectului de
Bazd intocmit de BRK Financial Group SA, iar orice decizie de
investilie ar trebui sd fie bazatd nu doar pe conspectarea acestui
rezumat, ci pe inlelegerea intregului prospect, aprobat de cdtre
Autoritatea de Suprveghere Financiari din RomAnia. in cazul in care o
problemd legati de Prospectul de Bazi, inclusiv documentele
incorporate ca referinll, suplimente, Termeni Finali sau Tabele de
OfertI este adusd in fa[a unei instanJe din Spatiul Economic European
gi din afara Romdniei, iniliatorul reclamant trebuie sd suporte costurile
aferente traducerii prospectului de bazA.
Emitentul sau persoanele care au intocmit acest Rezumat pot fi fEcute
respunz6toare pentru conlinutul Rezumatului, inclusiv traduceri ale
acestuia, dar doar dacd este inqeldtor, inexact sau contradictoriu in
raport cu celelalte pnrli ale prospectului, sau daci el nu fumizeazi, in
raport cu celelalte pd4i ale prospectului, informaliile esenliale pentru a
ajuta investitorii sd decidd dacl investesc in astfel de valori mobiliare.

4.2

Acordul
emitentului
privind
utilizarea
Prospectului
de Bazd

Emitentul iqi dd acordul ca Prospectul sE fie utilizat de cetre toate
instituliile reglementate din cadrul Uniunii Europene gi intermediari
financiari autorizali conform Directivei 2013 l36lEU pentru revAnzarea
ulterioard qi plasamentul final al Valorilor Mobiliare, cu condilia ca
Prospectul sI fie valabil, in conformitate cu art 29(l) din
Regulamentul nr 5/2018 al ASF.
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ASF

Prospectul poate fi fumizat investitorilor numai i mpreuna
suplimentele emise pini la acel moment. Toate suplim
Prospectul de BazA sunt publicate in fonnat electronic pe website-ul
Bursei de Valori BucureEti (www.bvb.ro) gi pe website-ul Emitentului

www.brk.ro

in eventualitatea primirii unei oferte din partea unui Intermediar
Financiar, investitorii trebuie si cunoasci faptul ci acest
Intermediar Financiar le va furniza informafii privind condi(iile qi
termenii ofertei in momentul in care va fi lhcuti acea oferti.
Orice alt intermediar financiar care utilizeazi Prospectul de BazI
va afiga pe website-ul propriu ci utilizeazi Prospectul in
concordan(d cu acordul qi condi{iile prevlzute de Emitent.
Secliunea B
B.1

-

Emitent gi eventuali garanJi

Denumirea

BRK Financial Group

S.A.

..Emitentul"

sociald gi
denumirea
comerciald a

emitentului
8.2

Sediul social fnfrinlata ca societate pe acliuni cu capital privat la data de 26.10J994
sub denumirea de SVM Broker SA, BRK Financial Group SA
Ei forma
funclioneazd in prezent pe piala de capital din Romania in
juridicd
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
a

emitentului,
legislalia in
temeiul
cdreia iqi
deslEEoari

in urma Deciziei CNVM nr.

3098/ 10.09.2003, denumirea

societdlii a

fost ulterior schimbatd in ,,Societate de Servicii de Investitii Financiare
Broker SA" gi a fost inscrisi in Registrul ASF ca 9i intermediar, cu ru.
PJROl SSIF/120072.

Prin Autorizalia ASF nr. 25 din 24.02.2016, denumirea societllii a
devenit SSIF BRK Financial Group SA.

activitatea
emitentul qi
fara in care a

BRK Financial Group SA igi deslE5oari activitatea pe perioadl

fost

nedeterminatii, este inregistratd la Registrul Comerlului Cluj, cu nr.
J121303811994 qi are sediul social la adresa Calea Molilor, nr 119,
Cluj-Napoc4 Rom6nia, tel +40364401709.

constituit.
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Nu

se

B.4a

Nu

se aplicd

B.4b

O descriere a

Nu se aplicd; nu se cunosc tendinle care sI afecteze Emitentul

oncaror
tendinle
cunoscute

ramura de activitate in care acesta funclioneazi

aplicd

\
gi

care

influenleazl
$i

ramura de

activitate in
care acesta

funclioneazd

8.5

Descrierea

BRK Financial Group este o societate listatl la Bursa de Valori

grupului

Bucuregti, avdnd participalii in mai multe companii listate gi nelistate
in calitate de entitate de investilii. Din cadrul grupului face pa(e SAI
Broker, societate de administrare a investiliilor, unde deline 99,98%
din capitalul social.

8.6

Nu

se

aplicl

8.7

Nu

se

aplicl

8.8

Nu

se

aplicd

8.9

Previziuni de
profit

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

8.10

Rezerve in

Auditorul si-a exprimat opinia calificata cu privire

raportul de
audit

Nu

8.12

Informalii

se

la situatiile
juste
financiare ale anului 201 8, datoratl varialiei valorii
a participaliei
delinute intr-o companie inchisi

aplici

8.11

financiare

-

i/^-/

8.3

Emitentul

7l

Urmtrtoarele date reprezintii informalii financiare ale BRK Financial
Group S.A., aga cum au fost acestea inregistrate la 3l decembrie
8

ASF,
APROBAT

legate de

Emitent.

Declaralie cu
privire la
tendinle qi
modific6ri
semnificative
ale poziliei
financiare a
Emitentului.

2018r, respectiv

3l

decembrie 2017

:

3l

Valori in RON

Active totale
Total venituri din activiteti
continue

Dec. 2018

3l Dec.

2017

106.549.699

99.024.275

7.757.230

10.205.674

-2.804.699

-4.654.398

-2.804.699

-4.654.398

zrtare

0

0

adei

-2.804.699

-4.654.398

0

1.050.770

-2.804.699

-3.603.628

Profit inainte de im

tare

Profit din activitd contlnue
Profit din activitdli intrerupte
du

Profitul

Alte elemente ale rezultatului
obal

Total rezultat global aferent
el

Perspectivele emitentului nu au suferit o deteriorare semnificativd de
la data ultimei sale situalii financiare auditate gi publicate.

Nu a aperut nicio schimbare semnificativd in pozilia financiartr

a

Emitentului de Ia finalul ultimului exerciliu financiar auditat.
8.13

O descriere a
evenimentelo
r importante
din evolulia

Nu se aplici : nu existi astfel de evenimente

recente a

emitentului
care sunt,

intr-o mare
mAsurA,

relevante
pentru
evaluarea

1

Rezultate financiare propuse pentru aprobare in cadrul Adunarii Generale ordinari a Aqionarilor din data de
24/25.04.2019
9

solvabilitetii

A

sale.
B.L4

Nu

B.5 plus

se

aplicl ; Emitentul nu este dependent de subsidiarele

sale.

Dependenla

Emitentului
de alte

entitali din
cadrul
grupului
8.15

a BRK Financial Group o

O descriere a

Activitatea principald

principalelor

intermedierea de servicii de investilii financiare pentru clienli de retail
gi institulionali prin intermediul sediului central, sucursalei

activitili

ale

emitentului

constituie

a

Bucuregti, agenJiilor teritoriale qi
platforma de tranzaclionare online.

a

agentilor delegali sau prin

Din 2012 o activitate impo(ante in cadrul companiei este dezvoltarea,
tranzaclionarea gi hedgingul produselor structurate.

O alta activitate principald este administrarea portofoliului propriu de
instrumente financiare, care include companii listate si nelistate.
8.16

AcJionari

importanli

BRK Financial Group SA este listatil la Bursa de Valori Bucuregti,
avAnd simbolul de tranzaclionare BRK (ISIN: ROBRKOACNOR0) qi
are peste 5000 de actionari, dintre care cel mai important este SIF
Muntenia, cu o delinere de 18.47%.

Nu

817-850

Sectiunea C
c.1

-

se aplicd

Valori Mobiliare

Natura gi
categoria

valorilor
mobiliare

Valorile Mobiliare emise sunt de urmdtoarele tipuri:

-

Certificate Turbo cu activ suport indici, acliuni, mdrfuri gi

contracte futures pe mirfuri
Certificate cu capital protejat gi activ suport indici, actiuni,
m5rfuri 9i coguri de indici, acliuni sau mirfuri.
Valorile mobiliare vor fi emise in formi dematerializati.

Valorile mobiliare vor fi identificate prin nr. ISIN publicat in tabelul
10

F
OBAI

de ofert5.
c.2

Moneda

Valorilor
Mobiliare

F

A pRo

Moneda in care Valorile Mobiliare sunt emise este preci zhtq&,
Termenii Finali aplicabili fiecdrei emisiuni.

emise
c.3

Nu se aplicd

c.4

Nu

c.5

Restrictii de
transfer

c.6

Nu

se

aplici

c.7

Nu

se

aplici

c.8

Drepturi

se

aplicd

conexe

valorilor
mobiliare,
inclusiv

Nu

se

aplici; Valorile mobiliare emise sunt liber transferabile.

Legislatia aplicabili

Forma gi conlinutul Valorilor mobiliare eml se 9i drepturile
obligaJiile Emitentului qi a DetinEtorilor vor fi guvemate
interpretate de cltre legislalia romAneasci.

qi
Ei

clasificarea gi
restriclii le

aplicabile
acestor

drepturi

Drepturi conexe Valorilor Mobiliare
Pentru Certifi cate Turbo:
Fiecare Valoare Mobiliard oferd Delinatorului dreptul de a

Primi valoarea de rdscumpdrare la atingerea barierei, la
cererea Emitentului sau in urma exercittrrii

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:

11

F
r

z

$. ,

Fiecare Valoare Mobiliartr oferd DelinEtorului dreptul de a

-

F.
Primi la maturitate Valoarea FinalI de Riscumpdrare

^'d

\

Statutul Valorilor Mobiliare

Valorile Mobiliare constituie obligalii negarantate gi nesubordonate
din partea Emitentului $i 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.

Limitlri

ale drepturilor

Emitentul are dreptul de a inchide anticipat Emisiunile de Valori
Mobiliare qi de a modifica termenii gi condiliile.
c.9

Nu se aplich

c.10

Nu se aplicd

c.11

Admiterea la
tranzaclionare

Faptul ci o parte a produselor vor fi listate pe una sau mai multe
piele reglementate sau nereglementate sau faptul cn nu vor fi listate
va fi stipulat in Termenii Finali. Ca urmare a notificdrii de aprobare a
acestui prospect, Produsele pot fi admise la tranzaclionare pe piele
reglementate sau pe segmente nereglementate gi sau listate la burse
de valori din lari ale Spaliului Economic European gi oferite
publicului din ldrile Spaliului Economic European in care s-a frcut
notificarea.

Principalele burse vizate pentru listare sunt Bursa de Valori
Bucuregti www.bvb.ro , Budapest Stock Exchange (www.bse.hu/) qi
Warsaw Stock Exchange (www.epw.ol).

c.t2

Nu se aplicl

c.13

Nu se aplici

c.74

Nu

se aplicd

72

T
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c.15

Descrierea

modului in
care Valorile
Mobiliare sunt
afectate de

evolu[ia
activului
suport

Certificatele Turbo long ii dau posibilitatea investitorul
84r
profita de pe urma unei piele aflate in creitere. in cazul
valoarea activului suport crege, gi valoarea certificatelor Turbo I o
creite intr-o manier[ echivalenti, luAnd in considerare orice ratd de
schimb valutar aplicabild. Diferenla dintre un certificat Turbo Long
gi un certificat simplu constii in faptul ce suma necesare pentru o
investilie care se poatI sd dea aceeagi ratti de participare in activul
suport, este considerabil mai micd.

Certificatele Turbo Short ii dau posibilitatea investitorului de a
profita de pe urma unei pieJe aflate in declin. Aceste certificate
urmdresc evolulia actilului suport intr-o manierd inversd. Dacd
valoarea activului suport scade, valoarea certificatului Turbo Short
cre$te intr-o manierd echivalentd, luAnd in considerare orice ratd de
schimb valutar aplicabild. Diferenta dintre un certificat Turbo Short
gi un certificat simplu constd in faptul ci suma necesari pentru o
investilie care sA poate sI dea aceea5i rate inversa de participare in
activul suport, este considerabil mai micd.

in cazul certificatelor Turbo

este suma investitl
inilial. O caracteristicd a certificatelor Turbo este posibilitatea setdrii
unei Bariere, care, in cazul in care va fi atins5, va genera inchiderea
prematurd a emisiunii. Acestea nu vor genera venituri regulate pentru
Pierderea maximd

investitori pe parcursul duratei de viaJd (ex. dividend, dobAnzi).

Certificatele cu capital protejat gi activ suport mirfuri sau coguri
de mirfuri sunt certificate, in cazul cdrora actilul suport este sub
formd de mdrfuri sau coguri de mdrfuri, dAnd investitorului o
participalie in proportie predefinitd in evoluJia favorabili a activului
suport, iar capitalul investit este protejat intr-o proporlie stabilitd la
emisiune. O gamd largd de mdrluri ar putea deveni actirul suport in
raport cu un certificat cu capital protejat avand activ suport mIrfuri
sau coguri de mtrrfuri.
Certificatele cu capital protejat qi activ suport actiuni sau coguri
de acfiuni sunt certificate, in cazul cdrora activul suport este sub
formE de acJiuni sau coguri de acliuni, ddnd investitorului o
participalie in propor{ie predefinitd in evolulia favorabild a actiwlui
suport, iar capitalul investit este protejat intr-o propo4ie stabiliti la
emisiune. O gaml largd de actiuni ar putea deveni actirul suport in
raport cu un certificat cu capital protejat av6nd activ suport acliuni
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sau coguri de

actiuni.

\"2

aonc

Certificatele cu capital protejat Ei activ suport inaici sau
de indici sunt certificate, in cazul cdrora actilul suport este sub
formd de indici sau coguri de indici, d6nd investitorului o participalie
in propo4ie predefiniti in evolulia favorabil5 a activului suport, iar

fu

capitalul investit este protejat intr-o propo4ie stabilita la emisiune. O
gamd largd de indici ar putea deveni activul suport in raport cu un
certificat cu capital protejat avand activ suport indici sau coguri de

indici.

c.16

Data

expiririi,

data finald de

Data maturitelii 9i data evaludrii finale sunt specificate in Termenii
Finali pentru fiecare Emisiune.

referinJd
c.L7

Plilile vor fi efectuate de citre Emitent sau de cltre Agentul de

Descrierea
procedurii de

compensare pentru creditarea conturilor din Sistemul de compensare

decontare a

a

Definitorilor de Valori Mobiliare.

Valorilor
Mobiliare
c.18

Descrierea

modalitdlilor
de gestionare a

beneficiilor
generate de

instrumentele
derivate
c.19

Pre[ul de
exercitare gi
preJul final de

referinli al
activului
suport
c.20

O descriere a
tipului de
active suport gi
a locului in
care pot fi

Prin efectuarea de pl51i prin Agentul de compensare, Emitentul va fi
eliberat de obligalia de plata pentru fiecare valoare astfel pl6titi.
Emitentul se poate abate de la metoda de platd sus numit5" printr-o
notificare trimisi Delindtorilor de valori mobiliare. in acest caz, plata
catre Detindtori se va face printr-o alti metodi, menJionatl in
notificarea transmisi.

Pretul de exercitare va fi stabilit in Termenii Finali gi/sau Tabelul de
ofertd pentru fiecare Emisiune.

in

Termenii Finali, pentru fiecare Emisiune, se va indica sursa
Prelului final de referinld al activului suport.

Pentru Certifi cate Turbo:

Indici
Acfiuni
Merfuri
Contracte futures pe mirfuri
74

a

I

gesite

informaliile
privind
activele suport.

Pentru Certificate cu capital protejat:

Indici qi coguri de indici

Mlrfuri
Acliuni

qi coquri de

mIrfuri

9i coguri de actiuni

Termenii Finali vor conJine informalii precise referitoare la activele
suport utilizate, cum sunt cod ISIN, pia{a de tranzaclionare,
emitentul, sponsorul indicelui, moneda de tranzaclionare.

c.2r

Nu

se aplicd

c.22

Nu

se

aplicl

Secliunea D - Riscuri
D.1

Nu

D.2

Informatii de
bazd privind
riscurile
principale

se aplicd

specifice

emitentului.

PotenJialii investitori ar trebui sd retind faptul cd Emitentul este supus
anumitor riscuri, ftrd a se limita la instabilitatea pieJelor financiare

globale, lipsa de lichiditate, deprecierea valorii delinerilor, condilii
geopolitice, na{ionalizare completi qi alte proceduri.
Astfel, urmitorii factori de risc vor fi relevanli pentru Emitent:

Afacerile Emitentului gi performanjele sale pot fi afectate
negativ de condiliile actuale sau viitoare economice gi
financiare la nivel global sau de alte riscuri geopolitice.
Un program de restructurdri ce uu putea fi derulate la nivelul
Emitentului ar putea afecta negativ afacerile derulate,
rezultatele operalionale, situaliile financiare, nivelul
capitalurilor $i al Iichiditelilor gi poate avea un impact negativ
asupra valorii valorilor mobiliare ale companiei.
Lipsa de lichiditate poate reprezenta un risc major, din cauza
inabilitelii Emitentului de a accesa surse de lichiditef $i de
finanlare.

Veniturile gi situalia financiari a Emitentului pot fi afectate
negativ de deprecierea activelor sale datorite condiliilor
proaste de piafd.

Schimbdri ale ratelor de dob6ndd, ale ratelor de schimb
valutar, ale prelurilor la obligaliuni, actiuni gi mdrfuri,
volatilitatea 9i alli factori de pia!5 vor afecta afacerile
Emitentului gi rezultatele operaliunilor
Performanlele afacerilor Emitentului pot fi afectate in situalia
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in care capitalul siu nu este gestionat cores
rezultat al modificirilor in adecvarea capitalul
necesarului de lichiditate.

Valoarea diferitor instrumente financiare inregistrate
valoarea corecte este determinatd in functie de folosirea
anumitor ipoteze, judecdti gi estimdri care se pot schimba de-a
lungul timpului sau se pot dovedi a nu fi precise.
Emitentul opereazd pe piele putemic competitive gi afacerile
gi rezultatele sale operafionale pot fi afectate negativ.
Emitentul poate fi afectat prin imposibilitatea de a retine sau
atrage personal cu experienld in domeniu, incluzAnd aici
membri ai Consiliului de administralie sau a Conducerii
executive 9i poate avea de suferit in situalia in care nu este
menlinutd o bund relalie intre angajali.
Modifi cdri semnifi cative ale legislaliei, incluz6nd modifi cdri
ale Codului Fiscal in privinla impozitelor gi taxelor, ce pot
avea un efect negativ asupra modului in care Emitentul igi
desfigoard activitatea, rezultatele operalionale gi situalia
financiard.
Emitentul este 9i poate fi parte a unui litigiu sau subiectul
unor investigalii care pot avea impact asupra afacerilor sale.
Riscul operalional este inerent in afacerile Emitentului.

D.3

Nu

se

aplici

D.4

Nu

se

aplicd

D.5

Nu

se

aplicd

D.6

Riscuri
specifice
valorilor
mobiliare

Valoarea Certificatelor este expusA riscului de pia16 $i altor factori 9i
poate fi mai micl decAt valoarea de achizilie. Mai mulli factori vor
influenla valoarea Valorilor Mobiliare, mulli dintre acegtia nefiind in

conholul Emitentului. Ace$tia pot fi: modificarea valorii Activului
Suport, volatilitatea Activului Suport, fluctualii de curs valutar legate
de Valorile Mobiliare gi/sau Activul Suport, rale ale dob6nzilor sau
gradul de solvabilitate al Emitentului.

Riscuri specifice tipului de activ suport de care sunt legate Valorile
Mobiliare. Investitorii trebuie sd se asigure ci inteleg natura activului
suport qi termenii aplicabili fiecdrui tip de active suport gi in ce mod
fluctuatiile valorilor acestora vor afecta valoarea Valorilor Mobiliare.
Performanla trecuta a unui activ suport nu este un indicator pentru
performantele sale viitoare.

lb

r

2

Participalie mai mare de 100%. Orice cregtere sau desc
valorii activului suport va avea un efect mai mare asupra valorii
Valorilor Mobiliare decdt in cazul unei participatii de 100% in
activul suport.

Participalie mai mici de 100%. Orice cregtere sau descregtere a
valorii activului suport va avea un efect mai mic asupra valorii
Valorilor Mobiliare dec6t in cazul unei participa{ii de 100% in
activul suport.

Levierul. Modificirile pozitive sau negative ale valorii actiwlui
suport vor avea un efect propo4ional mai mare asupra valorii
investiliei, astfel levierul avand potenfalul de a mdri cregterile sau
pierderile investiliei.

Lipsa protectiei capitalului. In situalia in care capitalul nu este
protejat, evoluJia adversd a valorii actirului suport poate afecta in aga
fel investilia incAt valoarea ei sd ajungd la zero.

Cursul valutar. Valoarea investiliei va fi inluenlatd atat de evolulia
activului suport, dar gi de evolutia cursului de schimb dintre moneda
activului suport $i moneda investiliei.

Pondere egald intr-un cog. Ponderea egali a fieclrei componente
dintr-un co$ de instrumente financiare determind o influen15 egald a
fiecdreia dintre acestea asupra valorii investiliei.

Pondere inegald intr-un cog. Ponderea inegald a componentelor dintr-

un cog de instrumente financiare determinl ca o componentii sd aibi
o influenld disproporfionat mai mare sau mai micd asupra valorii
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Delindtorii de Valori Mobiliare nu vor avea niciun drept asupra
activului suport. Emitentul nu este obligat sd delinl activul suport.
Delindtorii de Valori Mobiliare nu vor avea niciun drept legal asupra
actilului suport.

Valorile Mobiliare pot sA nu fie potrivite pentru anumite categorii de
investitori. Valorile mobiliare ar putea sd nu fie potrivite obiectivelor
anumitor categorii de investitori, iar acegtia trebuie si se asigure cd
Valorile Mobiliare sunt potrivite intereselor gi obiectivelor lor.

Ar putea sd nu existe o piaJE secundari pentru Valorile Mobiliare,
investitorii neput6nd astfel sd igi v6nde delinerile de Valori
Mobiliare, si fre nevoili sd le pdstreze pdnd la maturitate sau sd le
vAndd la un pret substanlial redus.

Dimensiunea Emisiunii nu este un indicator pentru lichiditate.
Aclionflnd in concordanli cu obligaliile de market maker asumate,
Emitentul poate decide sd emitd un numar mai mare de Valori
Mobiliare decdt cele care au fost ini{ial vdndute.

Evenimente legate de pozilia de hedging a Emitentului pot determina

inchiderea anticipatd a emisiunii sau ajustdri aduse condiliilor
Valorilor Mobiliare. Pozilia de hedging a Emitentului poate fi
afectate de insolvenla contrapA4ii de hedging, modificdri legislative
in {ara in carc activeazd contrapartea de hedging sau alte evenimente
care pot dezechilibra pozilia de hedging a Emitentului. tn cazul unui
astfel de eveniment, Emitentul poate inchide emisiunea de Valori
Mobiliare sau sd modifice termenii gi condiliile in funclie de
impactul avut asupra poziliilor de hedging. Astfel de modificdri pot
afecta negativ valoarea Valorilor Mobiliare.

Avertisment. Investitorii

1.8

in

Valorile Mobiliare trebuie

si

fie

s

4

4

congtienti cd ar putea sI piardd integral sau par(ial, d
valoarea investiliei. Rdspunderea investitorului este limt
valoarea investiJiei sale.
Secliunea E

-

Oferta

E.1

Nu

se

E.2a

Nu

se aplicd

E.2 b

Motivele
ofertei,
utilizarea gi

aplicd

Veniturile oblinute din v6nzarea Valorilor Mobiliare vor fi utilizate
pentru acoperire riscurilor provenite din emisiuni Si pentru finanlarea
activitdlilor curente ale Emitentului.

valoarea neti
estimata a

fondurilor
oblinute.
E.3

O descriere a

Nu

se aplicd;

Valorile Mobiliare nu sunt emise prin ofertd publicd

condiliilor
ofertei
E.4

Descrierea

tuturor
intereselor care
pot influenta
emisiunea,
inclusiv a celor
conflictuale.

Emitentul poate tranzacliona actilul suport sau instrumente
financiare legate de actilul suport in virnrtea des{Eguririi
operatiunilor sale obignuite pe contul propriu sau al clienlilor. Faptul
cd Emitentul poate detine 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
actirul suport pe care nu este obligat sa le transmite De{initorilor. in
plus, Emitentul poate emite rapoarte de analizd legate de actiurl
suport. Astfel de activitali pot conduce la conflicte de interes.

Prepl de vdnzare al Valorilor Mobiliare poate conline comisioane
care nu sunt transparente investitorilor in valoarea matematici justd a
produselor . Aceastd marj6 a Emitentului va fi determinati de cdtre
acesta la discrelia sa absolutd.

Emitentul intenlioneazA sd ofere cotalii de vdnzare gi cumparare
pentru fiecare emsiune rcalizatd, ins6 nu existd o obligalie legalS in
acest sens. Trebuie inleles cd este posibil pentru investitori sd nu i;i
poati vinde Valorile Mobiliare pdnd la maturitate, intr-un anumit
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moment de timp sau la un anumit prel.
E.5

Nu

se

aplicd

E.6

Nu

se

aplicd

E.7

Estimarea

cheltuielilor

\z

-' ,r

\,,

\c

Emitentul nu va percepe de la investitori alte taxe in afara prefului de
cotare, in afara comisioanelor obignuite de tranzacJionare.

percepute de la

investitor de
cdtre emitent
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2. Factori de risc
,
Emisiunile de produse structurate

se

4

vor realiza in conformitate cu preved ert

pruden(iale.

Emitentul consideri ci existl urmitorii factori ce pot si

ii

afecteze capacitatea de

indeplini obligatiile cu privire la Valorile Mobiliare emise. Emitentul considerl
descrigi

in

a-;i

ci factorii

continuare reprezinti principalele riscuri inerente legate de investifiile ln

Valorile Mobiliare emise, dar imposibilitatea Emitentului de a
sau alte sume in

legiturl

pliti

dobAnzile, principalul'

cu Valorile Mobiliare sau de a-gi indeplini alte obligafii de livrare

in legituri cu Valorile Mobiliare emise,

se pot

datora altor factori astfel cI Emitentul nu

poate considera riscurile de de$nere a Valorilor Mobiliare prezentate mai ios ca fiind
exhaustive. Potentialii investitori ar trebui
Prospectul de Bazii 9i

sI citeasci informaliile detaliate prezentate ln

si igi faci o imagine proprie inaintea lulrii unei decizii de investire.

Ar trebui de asemenea si iqi consulte brokerul, managerul de cont, avocatul, contabilul
sau al{i consilieri financiari, juridici qi fiscali gi si revizuiasci cu atenfie riscurile generate
de o investifie in Valorile mobiliare.

l.Factori de risc care pot afecta Emitentul

.
.
o

Evolulia companiei depinde de mediul economic ai poate fi afecatd de acesta
Tendinlele macroeconomice recente au inJluenld asupra afacerilor companiei
Presiunea concurentiald

in industria serviciilor financiare ar putea afecta in mod negativ

BRK Financial Group S.A.

o
o

Compania poate fi afectatd de scdderea valorii activelor
Rezultatele tranzacliilor pot

fi volatile 9 depind de mulli factori pe care Emitentul nu ii

controleazi

o
r
o

Se confrunttr cu

riscul investitiilor flcute in alte companii

Compania este expusd riscului de lichiditate 9i de

BRK Financial Group S.A poate

fi

piali

afectatii de politica guvemamentald, fiscald 9i

monetar6

21-

DE

a

Compania este expusd riscului de pierderi datorate oricdrui fel de eroare de pr
intemd, a angaja{ilor, sistemelor sau factorilor extemi

a

Modificdri ale legislaliei sau regulamentelor pot afecta compania

a

Modelul de afacere este dependent de diversificarea serviciilor qi produselor oferite

a

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

identifica si gestiona riscul
a

ExistE riscul de aparilie

a conflictelor de interes intre membrii

compartimentelor

administrative, de conducere sau de supraveghere

2. Factori de risc

in legituri cu certificatele

2.1 Foctori de risc legat de toale tipurile de certificate

Valorile Mobiliare pot

si nu lie o investi{ie potrivitii

pentru to(i investitorii, Fiecare

potential investitor in Valorile Mobiliare trebuie sd decidd pentru sine dacd acest tip de investilie

i

se potrivegte.

in mod particular, ar trebui:

a) sd aibd suficiente cunottinle gi o experien{d vasti pentru a face o evaluare obiectivd a Valorilor

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

referinld in acest Prospect de bazi sau orice Termeni Finali care

se aplicd;

@) sa aibe cunogtintele necesare gi sd aibi acces la instrumentele de aralizi adecvate pentru a
evalua, in contextul situaliei sale financiare, o investilie in Valorile Mobiliare gi impactul pe care
aceastea le vor avea asupra

portofoliului siu in ansamblu;

(c) s[ dispund de suficiente resurse financiare gi de lichiditatea necesari pentru a suporta toate
riscurile unei investitii in Valori Mobiliare;

(d) sd inleleage in detaliu termenii emisiunii de Valori Mobiliare 9i sd fie familiarizat cu
comportamentul oricirui indice relevant qi a pielelor financiare;

(e) si fie in mdsurd sd evalueze (fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar) scenarii
posibile care ar putea surveni privind ratele dobAnzilor qi alti factori economici care ar putea
afecta investdiile sale gi capacitatea sa de a suporta riscurile. Un poten{ial investitor nu ar trebui

sI

investeascd

in instrumente financiare complexe daci nu are expertiza (fie a s4 fie impreund

cu un consilier financiar) sd evalueze modul in care Valorile Mobiliare evolueazi in condilii
care se schimbi, efectele asupra Valorilor Mobiliare gi impactul pe care aceaste investilie
va avea asupra portofoliului in ansamblu a potenlialului investitor
22
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a

Valoarea de piafl a Valorilor mobiliare poate fluctua
Valoarea de piati a Valorilor Mobiliare poate cre;te sau descregte intre data de cumpdrare

exercitiirii sau data expirlrii (in funclie de caz). Delinltorii de Valori Mobiliare trebuie sd ia in
considerare gi o pierdere totalI a investiliei lor (cu exceplia cazului in care valorile mobiliare
sunt de un tip in care capitalul este protejat). Potentialii cumpedtori trebuie sd se asigure, prin
urmare, ci au inJeles 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 influenla valoarea
Valorilor Mobiliare in orice moment, incuz6nd urmEtorii:
(a)Valoarea activului suport. Prelul de pia!5 al Valorilor Mobiliare este de agteptat 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 financiare gi perspectivele emitentului Activului suport sau a componentelor sale.
PotenJialii investitori trebuie sd inteleagi de asemenea cd degi valoarea de piata a Valorilor

fi influenlati (pozitiv sau negativ) de
a valorii de piaJl poate se nu fie comparabiln 9i poate fi

Mobiliare este direct legati de Activul suport gi va
acesta, orice modificare
dispropor,tionati.

(b)Rata dobinzii. Investiliile in Valori Mobiliare pot implica riscul ratei dobAnzii, in funclie de
moneda in care este denominat Activul suport qi emisiunea de Valori Mobiliare. O varietate
de factori pot influenla ratele dobdnzilor.

(c)Volatilitatea. Termenul se referd la frecvenla actuali 9i anticipate a amplorii modificdrilor
prefului de pia15, pornind de la Activul suport. Volatilitatea este afectati de o serie de factori,
cum ar

fi

elemente macroeconomice, tranzaclii speculative, cererea 9i orferta de

opliuni, futures

gi alte piete de instrumente derivate.

d)Ratele de schimb valutar. Acestea ar putea, in anumite circumstanle, sd fie afectate de factori,
cum ar
leg6tura

fi fluctuajii

ale ratelor de schimb intre orice monede in care se poate face weo plati in

cu Valorilor Mobiliare

(e)Perturbare. Dacd

se specificd

eveniment disturbator pe
delistare.

qi orice moneda

in care Actirul suport este tranzaclionat'

in Condiliile produsului, Agentul de calcul poate stabili cd un

piajl a avut loc la un moment dat, un eveniment de ajustare

sau o

O astfel de situalie poate afecta valoarea Valorilor mobiliare gi/sau poate am6na
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4
decontarea acestora. Potenlialii cumpdrdtori ar trebui sd revizuiasci Condiliile, sd
se aplicd pentru

in care astfel de dispozilii

(f)Solvabilitatea. Orice persoanl

care

verifi

Valorile Mobiliare emise.

achizilioneazl Valori Mobiliare se bazeazd pe

solvabilitatea Emitentului.

Ar

puJea

si nu existe

o

piati secundari pentru Valorile Mobiliare

Potentialii investitori trebuie s[ fie dispuqi sd detin6 Valori Mobiliare pe intreaga perioadd de

viali

fi

a produselor. Natura gi amploarea oricdrei piele secundare a Valorilor Mobiliare nu poate

estimatd. Ca o consecint5, orice persoand care intenlioneazi

si

detind Valori Mobiliare ar

trebui sd ia in considerare riscul de lichiditate.

in cazul in care Valorile Mobiliare sunt listate

sau cotate pe o burs5, acest lucru nu implicd o

lichiditate mai mare sau mai mich dec6t daci aceste Valori Mobiliare nu ar
acestea,

fi

listate. Cu toate

in cazul in care Valorile Mobiliare nu sunt listate sau cotate, poate exista o lipsd de

transparent5 in ceea ce prive$te informa{iile de pre!.

Lichiditatea poate

fi,

de asemenea, afectatd gi de restrictiile legale. Emitentul poate afecta

lichiditatea Valorilor Mobiliare prin achizilionarea gi detinerea pe cont propriu de Valori
Mobiliare in timpul tranzactiondrii pe piata secundari. Orice astfel de Valori Mobiliare pot fi
revdndute in orice moment pe piaF. in eventualitatea in care Emitentul doreqte si ofere acces qi

pe piata secundard, acesta va avea dreptul de a impune condiliile pe care le considerd a

fi

necesare, printre care gi:

a)setarea unei dimensiuni a diferentei dintre prelurile de cumpdrare gi vdnzare dupd propriile

considerente,

in functie de gradul de risc perceput de Emitent ca fiind direct determinat

de

participarea pe piata secundard.
b) condiliile de piald normale disponibile la data respectivd;

c) limitarea numdrului de Valori Mobiliare pentru care Emitentul este dispus si ofere acces pe
piala secundari.

Definitorii trebuie

sd reJin5 cd impunerea oricareia dintre condiliile de mai sus poate limita

sever disponibilitatea oricdreia dintre aceste pie{ele secundare gi poate avea ca rezultat ca

Delinitorii sd incaseze ca gi contravaloare a Valorilor Mobiliare semnificativ mai pulin
decAt dacd acestea ar fi fost rescumpirate la maturitate/expirare. Ca parte a strategiei de
24

emisiune, market making $i,/sau tranzaclionare, Emitentul poate emite mai mult
Mobiliare decdt cele ce urmeazi

a

fi cump6rate sau

subscrise de investitori.

Cumplrarea Valorilor Mobiliare ca strategie de acoperire a riscului poate sa nu fie
eficientl
Orice persoani care intentioneazi sd foloseascd Valorile Mobiliare ca pe un instrument de
acoperire a riscului trebuie sd recunoascl riscul de corelare. Valorile Mobiliare nu pot
acoperire perfecti pentru instrumente care
care are in componenla

fi

o

at la bazi Activul Suport sau pentru un portofoliu

Actil'ul suport.

Misurile intreprinse de citre Emitent pot afecta valoarea Valorilor Mobiliare
Emitentul gi / sau oricare dintre afilialii sii pot desfEgura activit[f care ii/le minimizeazd riscurile
legate de Valori Mobiliare. in plus, in legitur6 cu oferirea de Valori Mobiliare, Emitentul qi / sau

oricare din afilialii sdi poate/pot deschide pozilii de hedging avdnd ca obiect Actirul suport.
Emitentul qi / sau afilialii sii pot intra in tranzaclii cu Actiwl suport, acestea put6nd afecta preful

de piat6, lichiditatea sau valoarea Valorilor Mobiliare. Emitentul qi/sau afilialii sdi

i;i

pot

schimba pozilia de hedging pe durata de via!5 a Valorilor mobiliare fie prin efectuarea de

tanzac\ii cu actiwl suport sau produse derivate ce au la bazd Actilul suport. Mai mult,

este

posibil ca serviciile de analizd pe care Emitentul qi/sau afilialii sdi le furnizeazl in cadrul
operaliunilor lor curente sa aiba un impact advers asupra Valorii activului suport.

Pot exista

limitiri privind dreptul De[initorilor

a) Certificatele cu

maturitate

de a exercita Valorile Mobiliare

fixi

DacA este specificatd o Datd de Evaluare Finald

in Termenii Finali, titlurile de valoare nu vor fi

emise pe perioadd nedeterminati, iar detindtorii nu vor avea drept de exercitare. Certificatele
care contin ca specifica{ie o zi finald de evaluare, vor avea o maturitate fixatd gi se vor exercita
automat.

b) Valoarea maximi de exercitat.

Daci in Termenii Finali

este specificat, Emitentul are

opliunea de a stabili un num6r maxim de

Valori mobiliare care poate fi exercitat la o anumita dat6, qi in concordanli cu aceastl valoare,
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se limiteze numerul de Valori mobiliare exercitabile de

ci aclioneazi

citre o persoani sau pe

sau nu concertat) la o astfel de datd. Numdrul Valorilor mobiliare c

exercitate la o astfel de datd va

fi

redus pAnd in momentul in care acest numir total nu va mai

depdgi numdrul maxim specificat (cu exceplia cazului in care Emitentul decide altfel), in funclie

de Valorile mobiliare care au aceastA opfiune specificatl in Termenii Finali. Valorile
mobiliare care ar fi trebuit

sA

fie exercitate la o anumit6 dati, insd nu au fost, vor fi exercitate in

mod automat la urmdtoarea datl specificatd ca fiind o astfel de datd, IEcdnd subiectul aceleiaqi

limitdri maxime de exercitare qi posibilitate de intArziere.
c) Valoarea

minimi de exercitat

Daci este astfel precizat in Condilii, un Delindtor trebuie sI solicite exercitarea unui numdr
minim specificat de Valori Mobiliare la un moment dat. Astfel, Delindtorii cu mai puline Valori
Mobiliare decdt numlrul minim specificat, ori vor trebui sf, le vAndd pe acestea ori sd cumpere
Valori mobiliare suplimentar, suportand costurile de tranzactionare in fiecare caz.
d) Pot apirea

intirzieri in efectuarea decontiirii

in cazul Valorilor Mobiliare care fac subiectul unei exercitdri,

este

posibil

sE existe

un decalaj

intre momentul in care delindtorul Valorilor Mobiliare dd instn-rcliuni de exercitare gi momentul

in

care suma de bani corespunz6toare exercitdrii

deconteaza

(in cazul in care Valorile Mobiliare

se

in bani) este determinatd. in cazul linrdrilor fizice, poate exista o intdrziere dupd

exercitare, p6nd la livrarea efectivd

in contul Delinitorului. Orice astfel de intdrziere

momentul de exercitare gi determinarea valorii sumei de bani sau livrare va

Condilii. Cu toate acestea, int6rzierea ar putea

fi

fi

intre

specificat in

semnificativ mai lung6. Din cauza acestui

decalaj este posibil ca suma si creasci sau sd descreascd fajd de suma ini1ial5, care s-ar fi primit

daci nu ar fi existat acegti pagi de parcurs.

Egecul de

a livra

anumite certificdri cerute prin Condiliile produsului poate rezulta in

pierderea sau imposibilitatea primirii valorilor de bani sau

livririlor de instrumente

datorate pentru Valorile mobiliare.
Poten{ialii cumpiritori ar trebui sI revizuiasc6 condiliile pentru a stabili daca qi modul in care,
astfel de dispozilii se aplicl pentru Valorile Mobiliare.
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Pot exista taxe de

plitit

de

cltre investitori

Potentialii cumpdritori gi vdnzitori de Valori Mobiliare ar trebui si fie congtienli d
putea

fi obligati si plSteasci taxe de timbru

sau alte taxe qi impozite,

.c

in conformitate cu legislalia

gi practicile din lara in care Valorile Mobiliare sunt transferate. Cumpirdtorii potentiali care au

orice fel de indoiald cu privire la situalia lor in privinla taxelor gi impozitelor ar trebui sd iqi
consulte propriii consilieri fiscali. in plus fald de aceasta, potenlialii cumpdritori ar trebui sd fie

congtienli de faptul cd reglementdrile fiscale gi aplicarea

lor de cdtre autoritilile

fiscale

competente se modifici periodic. Prin urmare, este imposibil sd se prevadd taxele qi impozitele
care se vor aplica la un momentul dat.

Nu

se

fac compensiri pentru re$neri

in cazul in

care pldlile pentru Valori Mobiliare sunt sau devin obiectul unei relineri sau deduceri

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

orice nafur5, Emitentul va re{ine sumele necesare sau va face deducerile necesare, dupd caz, gi

nici Emitentul, nici o altd parte te4A nu vor pl6ti sume adilionale Delindtorilor in
acestor

compesarea

relineri sau deduceri.

Emisiunea de Valori mobiliare poate

fi

inchisE inainte de data

expiririi chiar gi in

cazul

produselor cu maturitate deschisl

in cazul in

care Emitentul stabilegte

c[ indeplinirea obligaJiilor

sale legate de Valorile mobiliare

a devenit in totalitate sau in parte ilegali sau impracticabild, sau consider6 cd nu mai este legal
sau practicabil sd igi menlind pozilia de hedging

in raport cu Valorile Mobiliare, poate in mod

discretionar qi frrd nici o obligatie, inchide emisiunea de Valori Mobiliare. Aceastd inchidere
poate surveni qi in cazul produselor cu maturitate deschisd (open-end), astfel

ci o strategie

de

delinere a produselor pe termen lung poate sd nu fie oportune. in cazul in care Emitentul inchide

la

cererea sa emisiunea de Valori Mobiliare, va pldti Delinetorilor respectivelor Valori

Mobiliare o sumd determinati de cdtre Agentul de Calcul ca valoare justd de piald mai pulin
costurile necesare inchiderilor poziliilor de hedging aferente.
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Riscurile asociate Valorilor Mobiliare de(inute in formi global5
Valorile mobiliare vor fi inilial delinute de cdtre sau in numele unuia sau mai multor
Compensare specificate in Termenii Finali, fie sub forma unor

ef

4

S

de

titluri globale la purtdtor

care sunt

interschimbabile cu titluri definitive doar in eventualitatea in care are loc inchiderea Sistemelor
relevante de Compensare, fie

in forml dematerializati, in funclie de regulile sistemelor

Compensare. Atdta timp cdt orice

Valori Mobiliare sunt fie delinute de citre

sau

de

in numele unui

sistem de Compensare relevant, pldlile principalului (valorii nominale), a dobAnzii (dacd existi),
precum gi orice alte sume se vor face prin Sistemul de Compensare respectiv.

Riscul este ca pufiAtorul sau, dupd caz, deJinitorul imegistrat al titlurilor globale, de obicei un
depozitar sau un custode al unui depozitar din partea Sistemului de Compensare, sau, in cazul

titlurilor in forma dematerializatd, un Sistem de Compensare relevant gi nu Delinitorul insugi, sI
fie tratat ca unic deJindtor al Valorilor mobiliare, linandu-se cont de dobAnzi 9i orice alte sume

pletibile pentru Valorile mobiliare sau orice valori mobiliare care trebuie livrate. Astfel,
delindtorii de Valori mobiliare sunt obligali sI se informeze cu privire la practicile Sistemulul de
Compensare

in leglturi cu Valorile mobiliare in formd globall

mobiliare care sunt delinute de citre, sau

in

sau dematerializate. Valorile

numele unui Sistem de Compensare sunt

transferabile numai in concordanli cu regulile qi procedurile impuse in vigoare ale Sistemului de
Compensare relevant.

Riscurile asociate cu de$nerile ln custodie

in cazul in

care investitorul apeleazl la un furnizor de servicii de custodie pentru pdstrarea

Valorilor mobiliare sau printr-un Sistem de Compensare, investitorul va incasa pl51i legate de

principal, dobAndi(dacd este cazul), sau alte sume datorate, sau valori mobiliare de livrat,
ce se pot aplica. in acest caz investitorul va

fi

expus la riscul de credit gi de faliment privind

fumizorul respectiv de servicii de custodie sau Sistemul respectiv de Compensare. Nici
Emitentul, nici afilialii

sii nu vor fi

responsabili pentru acliunile sau omisiunile fumizorului

respectiv de servicii, sau a Sistemului respectiv de Compensare, gi nici nu vor asigura sau
garanta cu privire
Compensare.

la serviciul oferit de orice fumizor de servicii de custodie sau Sistem de

oe

Rentabilitatea unei investifii

in Valori Mobiliare va fi

afectatii de taxele su

investitori
Rentabilitatea totald a investiliei

in orice Valoare Mobiliard va fi afectatii de nivelul taxelor

percepute de catre fumizorul de servicii de custodie gi

/

sau Sistemul de Compensare Relevant

utilizat de investitor. O astfel de persoani sau institulie poate percepe comisioane pentru
deschiderea gi funclionarea unui cont de investilii, transferuri de Valori Mobiliare, servicii de
custodie gi plati a dobAnzii, a principalului (valorii nominale) qi a altor sume sau pentru livrarea
de valori mobiliare. Investitorii potenliali ar trebui, prin urmare, sd se intereseze in legiturd cu
taxele ce vor fi aplicate pentru respectivele Valori Mobiliare.

Cadrul legal poate Iimita anumite investilii
Activitelile de investilii ale unor investitori sunt restrictionate de anumite legi sau reglementiri
legale ale anumitor autoriteli. Fiecare potential investitor trebuie

si iqi

consulte consilierii

financiari pentru a stabili dacd qi in ce misurd:

a) Investitia in Valori Mobiliare este o investilie legalS pentru ei,
b) Titlurile de valoare pot fi utilizate ca o garanlie pentru diferite tipuri de imprumut
c) Alte restric{ii ce se aplictr.
Modificiri, renuntiri

gi

substitu(ii

Emitentul poate decide sd

faci modificlri ale Valorilor Mobiliare, ffua consimlemantul

DelinEtorilor, ceea ce poate afecta interesul Detinltorilor.

Schimbarea cadrului legal
O schimbare a cadrului legal sau

a

jurisdicliei poate afecta Valorile Mobiliare in diferite moduri.

Evalutrrile riscului de credit pot si nu reflecte toate riscurile
Evaludrile pot

sA

nu reflecte impactul potential al tuturor riscurilor legate de structura, de piale,

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

recomandare de cumpdrare, vdnzare sau menlinere a Valorilor Mobiliare gi poate

fi

retras[ de agentia de evaluare la orice moment.

2.2 Factori de risc tn legdturd

cu Cert{icalele cu capilal prolejat

Asumdd faptul cd Emitentul nu se afld

in incapacitate de plati in privin{a obligaliilor

sale,

Certificatele cu capital protejat intr-o propor[ie stabilitii la emisiune, care nu sunt rescumplrate
anticipat $i sunt pAstrate p6nd la maturitate vor

pliti delindtorilor valoarea de capital stabilita

fiind protejati, indiferent de evolulia Activului Suport de care sunt legate. Cu tote

ca

acestea,

investitorii trebuie si tind cont de urmitoarele:

a)

De1indtorii trebuie si cunoascd riscul ca Emitentul sd intre in faliment sau in incapacitate

de platd

b)

in legdturi cu Valorile Mobiliare;

Pentru astfel de Valori Mobiliare, facilitatea de "capital protejat" este aplicabild numai

daci acestea sunt plstrate p6nd la maturitate; dacd Valorile Mobiliare sunt vdndute de un
Dejinitor inainte de aceasta, prelul vinzdrii poate

fi

mai mic decdt valoarea protejatA

a

capitalului programatA la maturitate;

c)

in

cazul unei rdscumpdrdri anticipate neplanificate, Delinitorii pot primi

o

valoare

semnificativ mai mici decdt valoarea protejata a capitalului la maturitate.

d)

Orice facilitate de "capital protejat" este aplicabild numai principalului sau valorii

nominale

a certificatului; orice investitor care

pldte$te mai mult decAt aceastd valoare (a

capitalului protejat) are riscul de a pierde valoarea investiliei plEtitd in plus.

e)

Dobdnda pldtitA pentru Valorile Mobiliare poate

fi

dependentd de performan{a unuia sau

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

f)

Valorile mobiliare pot avea capitalul parlial protejat, in functie de specificaliile din

Termenii Finali, agadar o parte din principal sau valoarea nominald nefiind protejatd, iar
investitorii ar putea pierde o parte a investiliei lor, in functie de performanla actirului suport de
care Valorile Mobiliare sunt legate.

2.3 Factori de risc in legdtard

cu Cerlificatele Turbo

Valorile mobiliare sub formd de Certificate Turbo long sau short implicl anumite riscuri
Certificatele Turbo sunt fie:

30

(i)instrumente de investilii fird o scadenld fixd sau vreo datl de expirare, care pot

fi

cetre Delinetor, sau

(ii)instrumente cu scadenld

fixI

sau o

datl de expirare, care vor fi exercitate automat dupd

Ia

Evaludrii Finale.
Ambele, atit emisiunile certificatelor turbo pe perioadl nedeterminate c6t qi a celor cu scadenld
pot fi inchise de cEtre Emitent in urma Solicitdrii Emitentului gi pot fi inchise in mod automat in
cazul in Activul suport atinge un nivel predeterminat. in urma unui astfel de eveniment, pentru

certificatele turbo se plAte$te o valoare in functie de nivelul actirului suport valutd, marfi, indice

(inclusiv indicele gi elementele sale constitutive), acliune, obligatiune sau alte produse pe baza
cdrora sunt construite certificatele. Investitorii trebuie sd fie congtienti de faptul cd intreaga

investilie poate

fi

pierdute datoritI evolutiei nefavorabile a Actimlui suport. Pre(ul la care un

Delindtor va putea sd vdndd certificatele turbo poate

fi la un nivel substanlial inferior valorii

de

piald a certificatelor turbo de la data emiterii dacd, la acel moment, in completarea altor factori,
valoarea Activului suport se afld la un nivel nefavorabil.
Suma necesari investiliei intr-un certificat turbo care sd ofere aceeagi

ratd

de participare in

Activul suport ca gi o investifie directi in Activul suport este considerabil mai mic5. Prin
urmare, cAgtigul procentual

in cazul unei

cregteri a Activului suport(turbo long) sau a unei

scideri a Actilului suport (turbo short) gi pierderea procentuald in cazul in care Actilul suport
scade sau, respectiv cre$te, este mai mare la certificatele Turbo decdt

directe

faptul

in cazul unei investilii

in actil'ul suport. Acesta este efectul de levier. Investitorii trebuie

ci

sd fie congtienti de

efectul de levier in cazul cerificatelor Turbo ar putea duce la un cA5tig sau pierdere

procentualS mai mare raportat

la

Activul suport. Pierderea maximi

investilie decAt ar
a

fi posibil in cazul unei investilii directe in

investitorului este egali cu suma investita inilial.

O caracteristicd a certiflcatelor Turbo este posibilitatea set?irii unei Bariere care, dacE este atinsA,

va duce la inchiderea anticipatd a emisiunii. Certificatele Turbo short permit investitorului sd
profite de pe urma pietelor in declin. Ele urmaresc invers evolulia Activului suport. in cazul in
care valoarea

Activului suport scade, valoarea certificatului turbo short va creste intr-o manierd

echivalenti, tin6ndu-se seami de orice ratii de schimb valutar aplicabil6. Certifrcatele Turbo long
permit investitorului sd profite de pe urma cregterii piefelor.

2.1

Factori de risc referitori la Valorile Mobiliare legote de un acliv suport
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a) GeneralitSli

Emitentul poate emite Valori Mobiliare legate de unul sau mai multe Active Suport
oricare din urmltoarele: m6rfi:ri, indici, actiuni sau coguri ale acestora.

Valoarea de piati a unei emisiuni cu un anume Activ Suport va

fi

influenJati de un numir de

factori independenli de solvabilitatea Emitentului, incluzdnd, dar fdr6 a se limita la:

(i) valoarea gi volatilitatea unui Activ Suport relevant;

(ii)

c6nd Activul Suport este

o acliune

sau cog de acliuni, dividendul gi rezultatele

financiare gi previziunile acestora pentru emitentul Actilului Suport;

(iii) lichiditatea Actiwlui Suport pe piala secundari;
(iv) evenimentele economice, financiare gi politice dintr-una sau mai multe jurisdiclii,
incluzdnd factori care afecteazA pietele financiare
tr

in

general gi bursa de valori pe care se

anzaclioneazi Activul Suport;

(v) c6nd Valorile Mobiliare sunt legate de un Activ Suport au un multiplicator sau levier
mai mic sau mai mare decit unq efectul modific6rii Actiwlui Suport asupra valorii Valorilor
Mobiliare va fi sporit sau diminuat in consecinli;

Prelul la care un Delindtor va putea si v6ndi Valorile Mobiliare poate

fi

substanlial mai redus

decdt valoarea lor la Data Emisiunii, dacd in acel moment $i in concurenle cu orice alt factor,
valoarea Activului Suport este mai mici, egald sau insuficient mai mare dec6t cea de la Data

Emisiunii. Valoarea Valorilor Mobiliare va fluctua incepind de la Data Emisiunii. Evolulia
istoricd a Activului Suport nu trebuie vizutd ca un indicator pentru performanta acestuia in
perioada in care Valorile Mobiliare vor

fi legate de acest Activ Suport. in consecinli, potenJialii

investitori trebuie sd igi consulte consultanlii financiari gi legali despre riscurile la care se expun

printr-o investiJie in Valorile Mobiliare qi oportunitatea investiliei in lumina circumstanJelor lor
particulare.

Potentialii investitori in Valorile Mobiliare trebuie sd inJeleagd riscurile tranzacliilor cu Valorile

Mobiliare gi trebuie

si ia decizia de a investi numai

dupd evaluarea riguroasd, alEturi de

consultanlii lor, a oportunitiilii investiliei in functie de situalia lor financiard, a informaliilor
cuprinse in acest document gi a informatiilor privitoare la Activul Suport (specificat in Termenii

Finali relevanJi) in funcJie de care este calculati valoarea Valorilor Mobiliare.
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5.4
Acolo unde Termenii Finali precizeazd unul sau mai multe Active Suport, Valorile
relevante vor reprezenta

o

investilie legatii de performanla prelului Activului Suport

qi

rentabilitatea investiliei lor va depinde de performanfa acelui Activ Suport.

Potentialii investitori trebuie

sE cunoascA

faptul

ci

atata timp cdt Valorile Mobiliare sunt legate

fi inlluenlat (pozitiv sau negativ) de acest Activ Suport, orice
modificare a prelului Activului Suport poate fi disproporlionat reflectaE in preful Valorilor
de un anume Activ Suport gi va

Mobiliare, care poate fi volatil. Este imposibil de prezis variatia in timp a prefului Actiu.rlui
Suport. in contrast cu o investilie directE in Activul Suport, Valorile Mobiliare reprezinti dreptul
de a primi la maturitate Valoarea de RiscumpErare, calculatd in func1ie de performanla

Actirului

Suport. Termenii Finali vor oferi informalii precise cu privire la determinarea Valorii de
Rdscumpdrare la Maturitate.

Potenfialii investitori trebuie

si

consulte Condi{iile Produsului, inclusiv Termenii Finali

aferen{i pentru a cunoaSte care este Activul Suport gi a infelege cum este determinatii
Valoarea de Riscumpirare a Valorilor Mobiliare gi cind este aceasta

plititi,

inainte de a

Iua decizia de a cumpira Valori Mobiliare legate de un Activ Suport.

b) Delindtorii nu au drepturi de proprietate asupra Activului suport

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

nu detind participalii in cadrul Activului suport sau contracte derivate ce au la baz[ Activul

suport. Nu existE nici o restrictie pentru Emitent gi

/

sau a

afilialii sdi de a vinde, gaja

sau

instriina in alt mod drepturi, titluri de valoare sau interese ce au la bazd Actilul suport sau orice
contracte derivate legate de Activul suport.

c) Un eveniment de pertubare a pldlii poate conduce la o int6rziere a plAfii 9i la o plati intr-o
monedd

altemativi

in cadrul Termenilor Finali gi dacd
disponibild pentru a rcaliza o plati pentru

Dacd posibilitatea de perturbare a pldlii este specificatd

Emitentul constate

cI

Moneda Decontdrii nu este
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(o
Valorile Mobiliare, are loc un "Eveniment de perturbare a
incetarea evenimentului.

plefi".

Plata va

ASF
APROBAT

fi

la

Daci evenimentul continul mai mult de 180 de zile calendaristice

data notificf,rii evenimentului, Emitentul poate face plata intr-o monedd altemativA la o ratl de
conversie determinati de Emitent, dupd deducerea cheltuielilor aferente rezolvdrii evenimentului
de perturbare a

pldlii.

d) Aparilia altor evenimente de perturbare

Alte evenimente de pertubare legate de Activul Suport sunt evenimente ce determin[ un cost
crescut pentru menlinerea poziJiilor de hedging ale Emitentului in

legituri

cu Valorile Mobiliare,

inclusiv schimblri de legislatie sau alte modificdri care nu sunt in controlul Emitentului gi a
agenlilor sEi. Dacd aceste evenimente sunt aplicabile conform Termenilor Finali, Agentul de
calcul, poate face anumite determinlri, la discretia sa" pentru

(i) a face ajustEri

termenilor

Valorilor Mobiliare 97sau (ii) inchiderea anticipatd a Emisiunii , determindri care pot avea un
efect advers asupra valorii Valorilor Mobiliare.

e) Determiniri fEcute de Agentul de Calcul la aparilia unor evenimente de perturbare in raport cu

Actiwl Suport
Daci Agentul de calcul determind

cE un eveniment de ajustare

in legiturd cu Actilul Suport a

avut loc, Agentul de calcul poate modifica termenii Ei condiliile Valorilor Mobiliare sau poate
decide inchiderea/ necesitatea inchiderii Emisiunii, in conformitate cu termenii prevazuli pentru

fiecare Emisiune. Exemple de astfel de ajustlri pot

fi,

IErh a se limita la:

(i)

evenimente

corporative legate de Activul Suport, (ii) firziunea unui emitent din cadrul Actinrlui Suport cu o
altii entitate, (iii) delistarea Activului Suport.

f) Emisiunea de Valori Mobiliare poate fi inchisi anticipat datorita unor evnimente de perturbare
legate de

Activul Suport

sau a altor evenimente de perturbare

Dacd Emitentul constata aparilia unui eveniment de perturbare legat de

eveniment de perturbare, poate

Activul Suport

sau a

altui

la discretia sa, si inchidi Emisiunea de Valori Mobiliare

anticipat. Dacd Emisiunea este inchisl anticipat Emitentul va plati Delinatorilor o Valoare de
rescumperare calculatii ca gi valoarea juste de piate 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 oferd o protec{ie minimi
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a

dec6t investilia iniliald a Delinitorilor 9i

poate ajunge chiar la zero.

Urm6nd

o astfel de Riscumpirare

neplanificatd, s-ar putea ca investitorii

si nu poatd sE

reinvesteasci fondurile provenite din riscumpdrare in aceleagi condilii ca gi in momentul in care
au investit in Valorile Mobiliare.

Cumplrltorii de Valori mobiliare trebuie

sd evalueze riscul de

reinvestire in lumina altor investilii disponibile Ia acel moment.

g) Corectii la preturile sau nivelurile publicate

in

eventualitatea

in care prefurile

sau nivelurile publicate ale Activului Suport sunt corectate

ulterior publicdrii lor de citre o entitate responsabili cu publicarea acestora, Emitetul va lua in
considerare ajustdrile ftcute in determinirile pe care le face in legdturd cu Valorile Mobiliare.

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

h) Riscuri asociate Valorilor Mobiliare legate de un cog de active suport

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

(i) DacA componentele cogului sunt putemic corelate, orice modificare a performanlei

acestora

va genera un efect puternic asupra valorii Valorilor Mobiliare. Corelatia componentelor cogului

indici un grad de interdependenli a acestora in ceea ce privegte performanla lor. Daci,

spre

exemplu, toate componentele fac parte din acelaqi sector economic din aceea5i lara, un nivel

pozitiv ridicat al corelirii poate

fi int6lnit. Valorile trecute ale gradului de corelare nu pot fi

considerate ca indicator pentru corelare in viitor. Investitorii trebuie si fie congtien{i cE, in ciuda

faptului cd activele suport pot sA nu fie corelate pe bazz istoricului performanlelor lor, pot fi
influenlate toate negativ de un trend general de scddere a pielelor.

(ii) Evolulia negativi a unei componente a cogului poate anula evolulia pozitivi uneia

sau mai

multor alte componente din cog.

Chiar qi

in

cazul unor evolulii pozitive ale unor componente din cadrul unui cog, datoriti

evolu(iei negative a altora, performanla cofului poate
condiliile produsului respectiv.
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(iii) Un

co9 mic de active sau unul cu ponderi inegale, va

fi

mai lulnerabil la evol

un e

singure componente.

Performanta unui cog de active care include un numAr mic de componente va

fi, in

general,

influenlatd mai putemic de modificarea valorii unei anume componente decAt in cazul unui cog
cu un numEr mai mare de active.

(iv) Modificarea componenlei cogului poate avea un efect advers asupra performanlei acestuia
Acolo unde termenii gi condiliile produsului dau Emitentului dreptul, in anumite circumstanle,
sh ajusteze componenla cogului,

investitorii trebuie sd cunoascd faptul

ci

orice inlocuire a unei

componente a cogului poate avea o evolutie diferitii decit componenta originali, ceea ce poate
determina o evolulie adversd a cogului.

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

a) Riscuri asocicrle ac1iunilor

(i) Factorii ce influenleaza performantele actiunilor pot

avea

o influenJd adversi asupra

Valorilor Mobiliare. Performanla unei acliuni este dependenti, pe l6ngd factori macroeconomici
cum sunt dobAnzile bancare, evoluliile piejelor de capital, evolutiile cursurilor valutare, factori

politici, gi de factori interni, cum sunt nivelul vdnzdrilor, pozilionarea in piaJd, riscul de credit,
abilitatea de a inova, abilitatea de a pdstra persoane cheie, structum aclionariatului sau politica de

dividend.

(ii) Iniliativele unui emitent
acliuni nu va

fi

de acJiuni pot afecta negativ

implicat in niciun fel

in

Valorile Mobiliare. Emitentul de

vAnzarea de Valori Mobiliare gi nu va avea nicio

obligalie fap de delinitorii de Valori Mobiliare. Emitentul poate lua orice decizie cu privire la

actiunile emise de el, fdrd a urmiri interesele delindtorilor de Valori Mobiliare, ceea ce poate
afecta negativ evolulia acestora.

(iii) Determindrile ficute de Emitent in anumite situalii in

care se impun ajustAri pot avea

un efect advers asupra valorii Valorilor Mobiliare. Ajustdrile pot include: (A) divizarea,
consolidarea sau reclasificarea actiunilor, (B) un dividend extraordinar, (C) rEscumplrarea de
acJiuni de citre emitent sau un afiliat al emitentului, (D) orice eveniment ce poate avea un efect
de diluare sau concentrare a

valorii acliunilor. Evenimentele extraordinare includ : (I) delistarea

ac{iunilor de pe o bursI, (II) insolventa sau falimentul emitentului de ac{iuni, (III) un eveniment
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de fuziune, ceea ce duce la consolidarea actiunilor cu cele ale unei alte

en

(IV)

nalionalizarea emitentului de acliuni sau transferul acliunilor cAtre o instituli e guvemamen

(V) o ofertd de preluare care poate rezulta in transferul acliunilor cAtre o altd entitate.
Identific6nd un eveniment legat de acliuni care sd conducd la o ajustare, Emitentul poate,
la discretia sa, str factr anumite determinlri care sd tind cont de aceste evenimente, incluzind (1)

ajustnri la nivelul condiliilor Valorilor Mobiliare gi/sau (in cazul unui eveniment extraordinar)
inchiderea anticipati a emisiunii de Valori mobiliare, fiecare put6nd avea efecte negative asupra

valorii Valorilor Mobiliare.

(iv) Pierderea rentabilitalii dividendelor pentru cele mai multe Valori Mobiliare legate de
actiuni.
Dacd

in Condiliile Produsului sau Termenii Finali nu

este prevdzut altfel, Delinitorii

Valorilor Mobiliare nu vor participa la dividendul sau alte pld1i ficute in legituri cu Valorile
Mobiliare. Astfel, rentabilitatea Valorilor Mobiliare nu va

fi

investitorul ar fi oblinut-o dacd ar fi investit direct in acliunile

-

egali cu rentabilitatea pe

care

activ suport.

b) Riscuri asociate indicilor

(i) Factorii ce influenleazd

perfiormanla indicilor pot afecta negativ valoarea Valorilor

Mobiliare

Indicii sunt compugi dintr-un portofoliu sintetic de actiuni sau alte active, iar din aceastl cauzi,
performanla lor este dependenti de factori macroeconomici ce influenleazd acliunile sau activele
componente ale indicelui, cum sunt sunt dobdnzile bancare, evoluliile pielelor de capital,

evolutiile cursurilor valutare, factori politici gi, in cazul acJiunilor de factori intemi, cum sunt

nivelul vAnzdrilor, pozilionarea in pia1i, riscul de credit, abilitatea de a inov4 abilitatea de

a

p5stra persoane cheie, structura aclionariatului sau politica de dividend.

(ii) Rentabilitatea investiliei in Valorile Mobiliare nu va fi

aceeagi cu

o investilie directii

in futures, opliuni ale indicelui sau in componentele sale
Investitorii s-ar putea se nu poati profita de orice schimbare a valorii indicelui. O schimbare a

valorii indicelui s-ar putea sd nu se reflecte intr-o schimbare identicd in cadrul Valorilor
Mobiliare. Investitorii nu vor primi dividende pl5tite de catre companiile incluse intr-un indice.

(iii)

Pierderea dividendului corespunzdtor Valorilor Mobiliare legate de un indice
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Regulile de funcJionare ale unui indice pot stipula cd dividendele distribuite de com

ile

componente sE nu conducd la o cre$tere a valorii indicelui. In consecinti, Detindtorii de Val o

Mobiliare legate de un astfel de indice vor pierde dreptul de dividend pldtit de componentele
indicelui gi vor avea o performantd mai scEzuti dec6t daci ar investi direct in aceste componente.

(iv) O modificare a compoziliei indicelui

sau un eveniment de Perturbare a indicelui ar

putea avea un impact negativ asupra Valorilor Mobiliare

Delinitorul indicelui poate adAuga, tterge sau inlocui componentele indicelui ori poate

face

modific6ri ale metodologiei de calcul a indicelui. Acestea pot afecta in mod advers evolutia
indicelui gi, in consecinth, vor afecta qi valoarea Valorilor Mobiliare. Detinitorul indicelui nu va

fi

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

obligaJie fald de investitorii in Valorile Mobiliare. Acliunile sale nu vor lua in calcul interesele

investitorilor in Valorile Mobiliare gi ar putea afecta negativ valoarea Valorilor Mobiliare.
(v) Aparitia evenimentelor de ajustare a indicelui

La identificarea unui eveniment de ajustarea a indicelui, Emitentul are libertatea de a
anumite determindri gi ajustdri, incluzAnd

face

: (A) modificnri ale condiliilor Valorilor Mobiliare

gilsau (B) inchiderea anticipata a Valorilor Mobiliare, fiecare putdnd avea un efect negativ asupra

valorii Valorilor Mobiliare.

c) Riscuri asociate mdrfurilor
(i) Pretul mirfurilor poate fi mai volatil decdt ale altor clase de active
Prelul mdrfurilor poate fi extrem de volatil. Prelul mirfurilor este inlluenlat de o varietate de

factori, incluaind modificdrile

in

cerere

gi oferti, vreme gi

anotimpuri, prognme

guvemamentale, politici nalionale gi intemationale, evenimente militare, economice sau atacuri
teroriste, programe fiscale gi modificdri ale cursurilor de schimb valutare. Pietele mlrfurilor pot
avea intreruperi temporare datorate mai multor factori, incluz6nd lipsa de lichiditate, speculatori,

intervenlii ale guvemelor gi modificlri de legislalie.
Anumite ldri in curs de dezvoltare, cum este Chin4 au cdpetat o pondere importantd in utilizarea

anumitor mirfuri. Din acest motiv, dezvoltarea economici

a

dispropo(ionat fald de alte 16ri cererea pentru mirfurile respective.

2a

acestor

ldri poate influenla

I

o

Astr

Anumite mirfuri pot fi produse intr-un numdr limitat de tdri $i pot fi controlate de un n
de producdtori. Din acest motiv, evenimentele legate de aceste

tiri
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sau producdtori pot avea un

impact semnificativ asupra preprilor mirfurilor respective.

in concluzie, pre{ul mirfi.rrilor poate fi mai volatil decdt ale altor

clase de active gi investitia

in

m5rfuri poate fi mai riscanti dec6t alte investilii. CircumstanJele descrise in acest paragraf pot
afecta negativ prelurile mtrrfurilor gi,

in

consecin{5, pot afecta negativ qi valoarea Valorilor

Mobiliare cu activ suport mffirri.

(ii)

Suspendarea sau intreruperea tranzac(ionirii pe pielele de mdrfi.ri pot afecta

in mod

negativ valoarea Valorilor Mobiliare

Pietele de mdrfuri sunt subiectul unor intreruperi sau suspenddri temporare ale tranzacliilor

datoriti mai multor factori, incluzdnd lipsa de lichiditate, modificdri legislative sau intervenlii
guvemamentale. in plus, pielele de derivate pot avea reguli care sd limiteze fluctualiile de prel pe

parcursul unei zile de tranzaclionare. Aceste limitdri poartd denumirea de ,,

limitl zilnici

de

varialie " , iar preturile de minim gi maxim sunt denumite ,, prel limite " . Dacd pre;ul limitd a
fost atins, tranzaclionarea respectiwlui contract derivat va urma procedurile definite pentru piala
pe care este listat. Prelurile

limitii pot duce la suspendarea tranzactiondrii contractelor derivate cu

respectivele mdrfuri, ceea ce poate afecta valoarea Valorilor Mobiliare.

(iii) Modficari legislative
MErfurile sunt subiect al modificdrilor legislative, care se pot schimba in moduri in care pot
influenla posibilitatea Emitentului de a-qi acoperi riscul legat de Valorile Mobiliare cu activ
suporl mdrfuri. Astfel de modificdri legislative pot duce la inchiderea anticipati a emisiunii sau
la modificarea condiliilor Valorilor Mobiliare.

(iv) Activ suport contracte futures pe mdrfuri
Certificatele pot avea ca gi active suport contracte futures pe merfuri gi nu marfa insdgi. Pretul
contractelor futures se tranzaclioneaze cu o primd sau un discount faJd de preful m5rfii relevante.

Aceasti diferenJi se datoreazi anumitor factori cum este (a) nevoia de a ajusta prelul datorit6
unor cheltuieli (depozitare, transport, asigurdri) gi (b) a unor metode de evaluare a factorilor ce
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afecleazd pie{ele spot gi futures. Poate exista o diferenld semnificativi intre lichidita
spot gi futures. Astfel, un certificate cu activ suport un contract futures pe mirfuri poate oferi o
rentabilitate diferitd decdt daca ar avea ca gi activ suport marfa insdgi.

(v) Tranz-ac{ionarea mlrfurilor pe piete nereglementate
Contractele pe mdrfuri pot

fi

tranzaclionate pe burse specializate, dar gi intre participanli, in

sistem over the counter, sitem care poate

fi mai pulin reglementat sau nereglementat.

Astfel,

tranaclionarea over the counter poate sA nu se bucure de aceleagi caracteristici qi proteclie,
precum contractele tranzacfionate pe pielele reglementate, putdnd

si apari riscuri

suplimentare

legate de lichiditate gi istoricul prefurilor pentru contractile respective.

2.6 Factori legali de un potenlial conflict de interese al Emilentului

a)Calcule Si determindri ficute de cdtre Emilent $i Agentul de calcul pentru Valorile Mobiliare

Atunci cdnd Emitentul actioneazi gi in calitate de Agent de calcul, poate exista un conflict de
interese intre Agentul de calcul qi DeJinatorii de Valori Mobiliare. Agentul de calcul poate face

anumite determiniri, in virtutea condiliilor produsului gi a termenilor finali relevanli, care sd
inlluenleze valoarea Valorilor Mobiliare. Agentul de calcul este reprezentantul Emitentului gi nu
al Detinitorilor.

Pe parcursul activitilii desfiSurate, orice persoand (Emitentul, Agentul de calcul, afilialii lor,
angajali sau agenJi delegali) poate sA aibi interese sau pozilii referitoare la un activ suport, pe
care

si le tranzaclioneze.

Aceste activitdli pot sau nu sd

Mobiliare, insA investitorii trebuie

si

aibi o influenti

cunoascE faptul cd atunci c6nd

asupra Valorilor

o persoan6 aclioneazd in

mai mult de o pozilie, poate exista un conflict de interese, ce poate avea un efect pozitiv sau
negativ asupra Valorilor Mobiliare.
Orice persoan5, din cele definite in acest paragraf, poate

:

(i) si actioneze ca qi agent al clientilor, insi qi clientii pot fi in conflicte de
referitoare la actirul suport

(ii) sI detind poziJii long

(iii)

sd aibe

(iv)

sd primeascd

sau short

in instrumente legate de activul suport

relalii de afaceri cu emitentul activului suport.
retribulii pentru servicii prestate cltre emitentul activului suport

(v) si tranzaclioneze ca qi market maker activul suport
40
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(vi)

sd

fie creditor pentru emitentul activului suport
a(

(vii)

b)

sa aibd interese

Aclivitdlile

de hedging

multiple in legdturd cu emitentul actiwlui
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pot afeclo negativ vqloarea Valorilor mobiliare

Emitentul poate avea activitdli care si minimizeze riscurile sale legate de Valorile Mobiliare,
incluzAnd tranzaclii pe contul propriu gi delinerea de pozilii long sau short legate de activul
suport. Emitentul poate intra in ranzacli de hedging cu actil'ul suport, legate de emisiunea de

Valori Mobiliare. Astfel de activitIli pot afecta pre{ul sau lichiditatea activului suport gi/sau a
Valorilor Mobiliare, gi care se pot dovedi a

fi

inverse interesului Delinitorilor. Emitentul este

posibil sn igi modifice pozilia de hedging pe parcursul duratei de vial[ a Valorilor Mobiliare, prin
tranzacJii cu actirul suport sau cu instrumente derivate legate de activul suport. Aceste tranzaclii

pot avea o influengd negative asupra valorii Valorilor Mobiliare qi/sau pot duce la intirzieri in
decontarea respectivelor Valori Mobiliare.

c) Emitentul poate deline infornalii conJidenliale legate de Yalorile Mobiliare Si de activul
suport

Emitentul (9i angajatii sdi) poate, in virtutea statutului sdu, sd detini informatii confiden{iale cu

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

fi

obligat (sau

ii

poate

fi

interzis)

si

dezvdluie aceste informalii Detinitorilor de Valori

Mobiliare, chiar daci aceste informalii ar putea fi utile in decizia de a investi sau nu in Valorile
Mobiliare.
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3. Documente incorporate ca referinti
Prospectul trebuie citit gi interpretat impreund cu fiecare dintre Termenii Finali (i

4se

orroui,

2

vta

de oferti) legali de Valorile Mobiliare oferite la momentul la care acest Prospect a fost aprobat
de cdtre ASF gi urmdtoarele

pi(i

ale documentelor descrise, care au fost publicate anterior sau

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

Situa{iile Financiare Individuale IFRS Auditate ale Emitentului pentru anul financiar
incheiat la 3l Decembrie 2017 (Situatii"/iz anciare anuale individuale IFRS lo 3I decembrie
2017)
Pagina de

DocumenVCapitol

referinti
Situalia poziliei financiare

7

Situalia rezultatului global

8

Situalia modificdrilor
capitalurilor proprii

l0

Situalia fluxurilor de trezorerie

t2

Note la situaliile financiare

14

Raportul auditorului

fi

nanciar

Anexa

Situa(iile Financiare Individuale IFRS Auditate ale Emitentului pentru anul financiar
incheiat la 31 Decembrie20lS (Situaliifinanciare anuale individuale IFRS la 3l decembrie
2018)

Document/Capitol

Pagina de

referinti
Situalia poziliei fi nanciare

J

Situalia rezultatului global

4

Situalia modificlrilor
capitalurilor proprii

6

Situatia fluxurilor de trezorerie

8

Note la situaliile financiare
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Restriclii la vAnzare

Y dwarca qi

/

sau distributia de

notificdri poate face obiectul unor restriclii in anumite jurisdiclii.

Emitentul poate din cind in cind solicita ASF sd le fumizeze autoritElilor competente din statele
membre ale Spaliului Economic European

o

notificare privind aprobarea acestui Prospect.

Fiecare beneficiar al acestui Prospect gi fiecare Delinitor de Valori Mobiliare emise pe baza lui
este obligat sA respecte toate legile

in vigoare, regulamentele gi directivele din jurisdiclia in care

realizeazd cumpdrdri, oferte, vAnzdri sau

livriri

de Valori Mobiliare, sau cu privire la delineri,

sau distribuie Prospectul, orice alt material care este oferit, sau orice Termeni Finali, Emitentul
nev6nd nici o responsabilitate pentru aceasta.

in

relagia

cu

fiecare stat membru

al

a implementat
cu efect de la qi inclusiv la data la care

Spaliului Economic European, care

Regulamentul European privind prospectele,

regulamentul este pus in aplicare in acel Stat Membru, Emitentul nu a ficut gi nu va face o ofertE

de Valori Mobiliare care

fac

obiectul celor prezentate in Prospect, completat prin Termenii

Finali, in relalie cu publicul din Statul Membru respectiv, cu exceplia cA poate face, cu efect
de la data implementlrii Regulamentului privind prospectul, o ofertd de Valori Mobiliare:

ci o ofeftA poate fi ficutE
altfel dec6t conform Articolului 3(2) al Directivei privind prospectul in acel stat membru (o
(a) dacn termenii finali relativi la Valorile Mobiliare specificd faptul

Ofertd Neexceptati), dupd data publicdrii unui prospect legat de aceste valori mobiliare care a

fost aprobat de cAtre autoritatea competentii din respectivul Stat Membru sau, c6nd este cazul,
aprobat in alt Stat Membru gi notificat cdtre autoritatea competentii din respectilul Stat Membru,

cu condilia ca orice astfel de prospect a fost ulterior completat de cdtre termenii finali pentru
Oferta Neexceptati, in concordanld cu Regulamentul European privind prospectul, in perioada
de inceput qi

final specificatd in termenii finali, dupd caz.

(b) in orice moment cltre o entitate juridicS, care este un investitor calificat a$a cum este definit

in Regulamentul European privind prospectul;
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(c) in orice moment, la mai putin de 100 de investitori sau, in cazul in care
respectiv a pus in aplicare dispozitiile relevante din Directiva UE 73 din 2010 de mo

Directivei 2003/7llCE, persoane fizice

sau

a

juridice (altele decat investitorii calificati astfel cum

sunt definili in Directiva privind prospectul), sub rezerva de a obline acordul prealabil al Dealer-

ului sau Dealer-ilor desemnati de cdtre Emitent pentru orice astfel de ofertd; sau

(d) in orice moment, in orice alte circumstanle care intrl sub incidenja articolului 3 (2) din
Directiva privind prospectul,
cu condilia ca nici o ofertl de Valori mobiliare menlionatd de la litera (b) la (d) de mai sus sd nu

solicite Emitentului si publice un prospect in conformitate cu articolul 3 din Directiva privind
prospectul sau de a suplimenta un prospect in conformitate cu articolul 16 din Directiva privind
prospectul.

in

sensul prezentei precizdri, expresia a

oferi Valori mobiliare cdtre public cu privire la oricare

dintre Valorile Mobiliare descrise in Prospect, in orice Stat Membru, inseamnl comunicarea in
orice formi 9i prin orice mijloace de informatii suficiente privind condiliile ofertei qi a Valorilor

Mobiliare care urmeazd sd fie oferite, astfel incAt sI permit[ unui investitor si decidd cumpirarea
sau subscrierea lor, qi fiind subiect al modificirilor prin implementdrile misurilor legate de

Directiva privind prospectul intr-un Stat Membru, gi expresia Direcliva privind prospectul

se

referd la Directiva 2003171ffc (qi amendamentele aferente, inclusiv Directiva de amendare din

2010, puse in aplicare in Statele Membre), qi include orice mdsurd de implementare din Statul
membru, iar Directiva de amendare din 2010 se referdlaDirectiva20l0lT3lEU

.

Emitentul poate include alte restriclii de vdnzare in Termenii Finali legafi 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 purtdtor 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.
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5.

Informajii generale

Autorizare
Conducerea executivd

a

Emitentului,

in

calitatea de reprezentant

al

Emi

responsabild pentru emisiunea de produse structurate. Emisiunea de Valori Mobiliare a fost
aprobatd de cdtre Consiliul de Administralie al Emitentului, in conformitate cu o rezolutie datatd

03.04.2019 9i

in

conformitate cu statutul Emitentului. Toate consimlimintele, aprobirile,

autorizirile sau alte cerinle ale tuturor autoritililor de reglementare necesare pentru
Emitent sub incidenla legilor din RomAnia au fost date pentru emisiunea de Valori
Mobiliare.
Listare
Cererea va

fi ficuti

la Bursa de Valori Bucuresti sau Budapest Stock Exchange sau orice bursi

de valori pentru Valorile Mobiliare emise pAnd la expirarea
prospectului in vigoare, pentru a fi admise la tranzaclionare

a 12 luni de la

ti listate

data publicerii

la bursa de valori.

Documente disponibile
Pe toatd durata

validit5lii Prospectului de BazA, pot fi oferite la sediul inregistrat al Emitentului,

in mod gratuit, urmitoarele documente:
(a) cel mai recent Statut a[ Emitentului
(b) situaliile financiare consolidate auditate, impreund cu rapoartele de audit,
(c) toate viitoarele situalii financiare consolidate ale Emitentului;

(d) o copie a Prospectului de Bazd; 9i
(e) Termenii finali aplicabili

(f) Politica privind guvernanta produselor
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Documentele sus menlionate. copii ale tuturor documentelor incorporate ca re
accesibile pe pagina de intemet http://www.brkfinancialgroup.ro/ 9i pot

fi oblinute, la ce

gratuit, prin adresd scrisd sau solicitare telefonicd.
Sediul social al Emitentului
Sediul social al Emitentului se afld in Cluj-Napoca, Cal. Molilor, nr. 119, 400370, Romdnia.
Sisteme de compensare qi decontare

.
.

Depozitarul Central SA, Bvd. Carol l, nr 34-36, Bucureqti, Romdnia
KCICr CCP

Ltd, H-I074 HI.JNGARY, BUDAPEST, RAKOCZ UT 70-72. (PCNtru

emisiunile de produse tranz-actionate in Ungaria gi Polonia)
sau orice alt sistem sau agent de compensare ce va

fi

aprobat de cetre Emitent periodic

Ai

notificat Defindtorilor de Valori mobiliare.
Simbolul de tranzaclionare, Numirul Intemalional de Identificare a Valorilor Mobiliare alocat
de

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

pentru valori mobiliare, alocate de cltre sistemele de compensare relevante vor fi

ln 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. Tranzacliile, in mod
specificate

normal, vor fi decontate nu mai devreme de doui zile lucrltoare dupi data tranzacliei.

Informatii despre emisiunile de Valori Mobiliare
(a) Condi(ii

clrora le este supusi emisiunea

Ofertele prezentate sunt supuse unor condilii care sunt prezentate in Prospectul de Baze gi
Termenii

fi

nali aferenfi.

(b) Suma minimi/maximl de investitie
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Investitorilor

li

se cere sd aibd

o implicare financiarl in

Mobiliard qi, ulterior, in multipli de o

(l)

valoarea a minim

o

4
$r
P4
o84

(1)

Valoare Mobiliard, cu exceplia cazului in care este

specificat altfel in Termenii Finali. Nu existd o sumh maximd cu exceplia cazului

in care se

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

cirora li

(c) Categorii de investitori

se

oferl Valorile mobiliare

Valorile mobiliare sunt oferite atat investitorilor de retail cAt qi celor calificati
(d) Cheltuieli gi taxe
Orice fel de cheltuiald sau taxA e$e precizatd in Condiliile Produsului gi in Termenii Finali

aferenli Seriei de emisiune gi va fi dedusd in mod corespunzitor.
(e)

Informatii post-emisiune

Emitentul nu intenJioneazd sd livreze informatii in perioada de post-emisiune.

(f) Descrierea valorilor mobiliare

Certificatele Turbo long

ii

dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma unei piete

aflate in cregtere. in cazul in care valoarea activului suport cregte, gi valoarea certificatelor Turbo

long creqte intr-o manierd echivalenti, lu6nd

in

considerare orice ratd de schimb valutar

aplicabilS. Diferenla dintre un certificat Turbo Long gi un certificat simplu constd in faptul cd
suma necesarl pentru

o investilie care sa poatA si dea

aceeagi

ratii de participare in actilul

suport, este considerabil mai mici.

Certificatele Turbo Short

ii

dau posibilitatea investitorului de a profita de pe urma unei piele

aflate in declin. Aceste certificate urmeresc evolulia activului suport intr-o manierd inversl. Dacd

valoarea activului suport scade, valoarea certificatului Turbo Short crc$te intr-o manierd
echivalentd, ludnd

in

considerare orice ratf, de schimb valutar aplicabild. Diferenta dintre un

certificat Turbo Short gi un certificat simplu consti in faptul
care sd poat6

si

ci

suma necesara pentru o investilie

dea aceeagi ratd inversd de participare in activul suport, este considerabil mai

mici.
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Pierderea maximd

in cazul certificatelor Turbo este suma investitl inilial. O

a

c

certificatelor Turbo este posibilitatea setdrii unei Bariere, care, in cazul in care va

fi

atinsd, va

genera inchiderea prematura a emisiunii.

Certificatele cu capital protejat gi activ suport

mirfuri sau coquri de mirfuri

sunt

certificate, in cazul cdrora actilul suport este sub formd de mirfuri sau coguri de mdrflrri, dAnd

investitorului o participalie in propo4ie predefinitd in evolulia favorabild a actilului suport, iar
capitalul investit este protejat intr-o propor[ie stabilitA la emisiune. O gamd largd de mdrfuri ar
putea deveni actirul suport in raport cu un certificat cu capital protejat avdnd activ suport merfuri
sau coguri de mdrfuri.

Certificatele cu capital protejat qi activ suport acliuni sru coEuri de ac{iuni sunt certif,tcate,

in cazul cdrora actilul suport este sub formd de actiuni sau coguri de acliuni, dAnd investitorului

o participalie in propor{ie predefinit6 in evolutia favorabild a activului suport, iar capitalul
investit este protejat intr-o proporfie stabilitd la emisiune. O gaml largi de acliuni ar putea
deveni actilul suport in raport cu un certificat cu capital protejat avdnd activ suport acliuni sau
coguri de acliuni.

Certificatele cu capital protejat gi activ suport indici sau coquri de indici sunt certificate, in
cazul cdrora actiwl suport este sub formd de indici sau coguri de indici, d6nd investitorului o
participatie in propor{ie predefinitil in evolu}ia favorabild a activului suport, iar capitalul investit
este protejat

intr-o propor{ie stabiliti la emisiune. O gamd largd de indici ar putea deveni activul

suport in raport cu un certiflcat cu capital protejat avdnd activ suport indici sau coguri de indici.

(g) Informa(ii de la o

in

cazul

ter{i parte

in care informaliile provin de la o terli parte, Emitentul confirmd faptul cd

aceste

informalii au fost reproduse cu acuratele gi cd at6ta timp cat Emitentul este congtient gi capabil sd
verifice datele publicate de te4, nu existe lucruri care si fi fost omise qi care sd redea informalia

reprodusi neclar sau confuz.
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6.

Condilii generale

Condi(iile generale descrise

se

referi la Valori Mobiliarele mobiliare emise qi trebui ecr

imreunl cu Condiliile Produselor

1.

gi

Termenii Finali.

Statutul

Valorile Mobiliare constituie obliga{ii negarantate qi nesubordonate din partea Emitentului qi
sunt tratate pdri passu inlre ele qi cu toate celelalte obligalii negarantate gi nesubordonate ale

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

inchiderea neplanificati a emisiunii

a) Emitentul va avea dreptul sd realizeze inchiderea neplanificatd a emisiunii de Valori Mobiliare
dacd va determina ca activitatea sa a devenit parlial sau total ilegald.

in astfel de circumstanle, Emitentul va plSti fiecdrui Delindtor, in raport cu Valorile Mobiliare
delinute de fiecare o sumi calculatd ca find valoarea justd de piald a Valorilor Mobiliare imediat

dupd

o

astfel de inchidere a emisiunii, mai puEin costurile Emitentului pentru inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, definitd ca gi Valoarea de Rdscumpdrare
neplanificatd.

b) Emitentul va avea dreptul, dar nu gi obligaJia, dacd nu este altfel precizat in Condiliile
Produsului sau in Termenii Finali, de a inchide o anumitd emisiune de Valori Mobiliare daci va

determina la un anumit moment, acliondnd cu bund credinJi qi intr-o manierd rezonabili
comercial,

cI

:

(i) valoarea totald (dintr-o serie de emisiune) a Valorilor Mobiliare care nu sunt in
Emitentului este mai micd de 100 000 RON; sau
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posesia

sup

a

(ii) procentul dintr-o

serie de emisiune de Valori Mobiliare ce nu se

afli in posesia

este mai mic de 5%.

in astfel de circumstanle, Emitentul va pliti fiecdrui Deflnitor, in raport cu Valorile Mobiliare
delinute de fiecare o sumd calculatii ca find valoarea justd de piald a Valorilor Mobiliare imediat

dupd

o

astfel de inchidere a emisiunii, mai pulin costurile Emitentului pentru inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, definitd ca qi Valoarea de Rlscumpdrare
neplanificatd.

c) Emitentul va avea dreptul sd realizeze inchiderea unei emisiuni de Valori Mobiliare dacd va
determina cd se afld intr-o situalie de perturbare a hedgingului sau de cregtere a costului de
hedging, ori o schimbare a capacithlii de finanlare in siguranli a hedgingului.
Creqterea costului de hedging se referd

la confruntarea Emitentului cu o cregtere materiall

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

altor costuri (mai pujin a comisioanelor de brokeraj) pentru a (i) cumplra, menline sau vinde
active necesare acoperirii riscului legat emisiunea de Valori Mobiliare sau (ii) pentru a recupera
valoarea unor astfel de active.

Perturbarea hedgingului se referd

la

imposibilitatea Emitentului,

dupi eforturi

rezonabile

commercial sd (i) cumpere, menlin6, inlocuiascd sau sd vdndi active necesare acoperirii riscului

rezultat din indeplinirea obligaliilor survenite din emiterea de Valori Mobiliare sau sd (ii)
recupereze valoarea unor astfel de active.

Schimbarea capacitAfii de finanlare in siguranli a hedgingului se referd la o schimbare materiald

(comparative cu circumstanlele existente la Data Emisiunii)

in

capacitatea Emitentului de a

cumplr4 menline, inlocui sau finanla in siguranld active specifice utilizate pentru acoperirea
pa(iald sau totali a riscului legat de Valorile Mobiliare emise. Schimbarea capacitdlii

de

finanlare in siguranjd 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 cd Emitentul nu gi-a incdlcat obligaliile in ceea ce privegte Valorile Mobiliare
qi nu va

fi rdspunzitor in fala Detindtorilor pentru intarzieri
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sau orice alte

obligalii
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legate de Valorile Mobiliare dac[, Emitentul constate, action6nd cu bund credin

intr-o

manierd rezonabild comercial cd acestea s-au datorat unor condilii de Fo46 Major5" gi dacd

(i)

Emitentul nu putea sd evite efectul evenimentului de Fo(n Majorn, avind

in

vedere

elementele cunoscute inainte apariliei evenimentului de Fortd Majori gi si ia mdsuri rezonabile;

(ii) Emitentul

a luat mdsuri rezonabile de

a incercat sd igi

inllturare a efectelor evenimentului de For[i Majord

qi

indeplineasci obliga{iile legate de Valorile Mobiliare (excluzdnd misurile care ar

impune pierderi materiale sau cheltuieli suplimentare pentru Emitent).

Emitentul va notifica Delindtorii despre natura gi circumstantele care au dus

la

aparilia

evenimentului de Fo(d Majori.

DacI evenimentul de Forll Majord dureazd mai mult de trei luni de la aparilia sa, orice Delindtor
poate solicita in scris Emitentului rEscumpirarea Valorilor Mobiliare pe care le detine.

in astfel de circumstanfe, Emitentul va pliti fiecirui DelinXtor, in raport cu Valorile Mobiliare
de{inute de fiecare, o sumA calculatd ca find valoarea just6 de piald a Valorilor Mobiliare imediat

dupd

o astfel de inchidere a emisiunii, mai pulin costurile Emitentului pentru

inchiderea

poziliilor sale de hedging legate de Valorile Mobiliare, dehniti ca qi Valoarea de Rdscumpdrare
neplanificatd.
Plata se va face cdtre Defindtor aga cum va

3.

fi precizat in notificarea transmisd acestuia.

NotificIri

(a)

Se va considera cd Delindtorii au fost notificali

la momentul transmiterii notificirii

relevante. Emitentul va asigura publicarea corespunzitoare a notificdrilor intr-un mod care
respectA
9i

(i) regulile oricirei Burse de Valori pe care este listatd sau ale altei autorit5li relevante

(ii) orice legislalie relevanti.

(b) Orice astfel de notificare emisi trebuie si fie livratd gi Agentului de Compensare.
(c) prin publicarea sa, notificarea devine validd de la data primei publiclri
4. Perturbare de Hedging
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(a) Notificare. Emitentul trebuie, c6t mai cur6nd posibil, sd dea instrucJiuni Agentul

in ceea ce priveqte notificarea Delinetorilor:

(i)

cu

privire la aparilia unui eveniment perturbator de hedging. 9i

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

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

care

cu bund credintd qi intr-o manierl rezonabild din punct de vedere comercial,

determini cd a devenit nepractic sau indezirabil, din orice motiv, sd: (i) delina, sd achizitioneze,
sd stabileasci, sd restabileascd, sd substituie sau sd men1ind o pozilie de hedging, sau

(ii)

sd

realizeze, recupereze sau sd transfere sumele provenite din orice astfel de tranzaclii sau active.

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

(i)Emitentul sau orice furnizor de hedging suportl, in mod direct sau indirect, o cre$tere a valorii
impozitelor, taxelor, cheltuielililor cu condilia ca orice astfel de sumi

si

creascS, exclusiv din

cauza deteriordrii solvabilitAlii Emitentului sau a fumizorului de hedging; sau

(ii) orice lipsd de lichiditate de pe pia15; sau

(iii)

o schimbare a cadrului legal sau a regulamentelor in vigoare; sau

(iv) un declin in ceea ce privegte solvabilitatea uneia dintre

pi4i

cu care Emitentul a intrat intr-o

tranzactie de tip hedging; sau

(v) indisponibilitatea general5 a: (A) participantilor la piali care sd fie de acord sd intre intr-o
tranzaclie tip heding sau (B) participanlilor la pia1d, care vor intra intr-o tranzacjie tip hedging in

condilii rezonabile comercial.

(c) Consecin{e. Emitentul poate hot6ri in cazul apariliei unui eveniment de perturbare

a

hedging-ului:

(i)

sd

inchide emisiunea de Valori Mobiliare. in acest caz Emitentul va pl5ti fiec5rui Delinator,

in funclie de delinerile fieciruia de Valori Mobiliare, o anumitd sumd calculati ca gi valoare
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neplanificatd;

(ii)

sd face

o ajustare de bund credinJd a valorii acti\ului suport prin eliminarea instrumentului

perturbator la valoarea sa just[ de pia]d (care poate

fi

zero).

in cazul unei astfel de elimindri,

Emitentul poate: (a) sd relini orice venituri rezultate astfel qi sd ajusteze termenii de platd gi / sau
de livrare in ceea ce privegte Valorile Mobiliare; sau

(b) si

reinvesteasce veniturile respective

in

alte active daci este specificat astfel in Condiliile produsului;

(iii) sI

efectueze alte ajustdri la Condiliile produsului pe care le considerd adecvate pentm a

menline valoarea teoretici a Valorilor Mobiliare dupd ajustarile efectuate in cazul Evenimentului

perturbator al hedgingului.

in cazul in care existd anumite prevederi cu privire la o retumare

minimE a principalului (valorii nominale) la data de decontare,orice astfel de ajust[ri nu vor
afecta in nici un fel obligalia de

platl

a Emitentului cetre

Delinltori

a

valorii minime asigurate

din principal gi/sau dobAnzi sau cupoane.

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

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

aibi un efect material advers fald de pozitia de hedging a Emitentului. Daci Emitentul
modificiri ale CondiFilor produsului, va notifica Delindtorii
valoarea justd de

piali (determinatl

qi va face o

si

face

oferti de achizilie la

de agentul de calcul), mai pulin costurile de inchidere

a poziliilor de hedging aferente, a Valorilor mobiliare respective delinute de

acegtia,

menlinind-o pe o perioadd de cel pulin l0 zile.
5.

Achizifii ale Emitentului

gi

Emisiuni viitoare

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

piala deschisl, prin licitalie sau printr-o negociere privat6. Orice Valoare mobiliari astfel
achizilionatd poate

fi

pdstratd, anulatS, re-emis5 sau revindut?i qi Valorile mobiliare astfel re-

emise sau revAndute vor

fi

considerate ca frc6nd parte din seria

originali de emisiune.

b)Viitoare emiteri. Emitentul are libertatea de a emite, IErd consimtimintul Delindtorilor,
noi Valori Mobiliare care sd fie consolidate qi sd facd parte din aceeaqi serie de emisiune cu cea
emise

inilial.
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6.

Determiniri

(a)

Ei

modificiri
o

Determiniri

(i) Orice fel

de determindri gi Calcule conform acestor Conditii vor

4sF,
A PR o B

fi licute de cdtre E l.n

AI
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de cdtre Agentul de calcul cu bund-credintd 9i intr-o manierd rezonabild comercial. Toate aceste

determiniri gi Calcule frcute de citre Emitent qi Agentul de Calcul, in absenla dovedirii unei
erori, sunt definitive gi obligatorii.

(ii) Deqi

se intentioneazi de cdtre Emitent gi Agentul de Calcul

sd fie folositd

metodologia

descrisi in cadrul prezentelor Condilii pentru a face determindri in ceea ce privegte Valorile
Mobiliare, nu

se poate da

nici o asigurare cA in circumstan e diferite nu va aparea necesitatea

de a modifica metodologia.

(iii)

Calculele efectuate de cltre Emitent sau de cetre Agentul de Calcul

in

ceea ce prive$te

Valorile Mobiliare se fac in zilele specificate, cu excep{ia cazului in care este altfel precizat in
Termenii Finali.

(iv) Datoritd considerentelor de sincronizare, nevoilor de procesare qi altor aspecte care ar putea,

in opinia Emitentului

sau cea a Agentului de Calcul, sE

fie relevante in ceea ce

prive$te

implementarea modelelor de alocare, Emitentul sau Agentul de Calcul poate face unele ajustdri
pentru a optimiza intregul proces.

(b) Modificnri.

Emitentul poate face anumite modificiri ale prezentelor Condilii,
Defindtorului. Aceste modificdri: (i) pot

corcclia unei erori, sau

fi

IEri

consimjim6ntul

de naturd formali sau tehnice; (ii) pot consta in

(iii) de orice naturi astfel incdt sd nu prejudicieze

interesele

Delindtorilor.
Aceste modificdri vor

fi

transmise spre informare DefinStorilor, dar netransmiterea sau

nereceplionarea lor nu va afecta valabilitatea oriclrei modificlri.
7.

Substituiri

54

z

il

ASF

o APROBAT

(a) Substituirea Emitentului. Emitentul poate in orice moment,

{Erd

Delindtorilor sd se substituie din calitatea de Emitent al Valorilor Mobiliare, in privinla oricdror
qi tuturor drepturilor,

obligaliilor qi datoriilor legate de Valorile Mobiliare cu:

orice entitate ("Substituentul"), pentru care:

(i)Emitentul va trebuie

si

notifice DelinEtorii cu cel pufin trei luni inaintea unei astfel de

substituiri, $i

(ii) oricare Delinetor, de la (9i inclusiv) data notificlrii, pAni la (inclusiv) data unei astfel
substituiri, are dreptul de a renunla

preaviz.

in

la

Valorile Mobiliare delinute,

acest caz Emitentul va pldti fiecirui

ftri

nici o perioadi

de
de

Delinitor Valoarea de Rlscumplrare

neplanificatS, in funcgie de delinerile fieciruia de Valori Mobiliare.
b) Schimbarea sediului. Emitentul este obligat sa anunle Delindtorii asupra schimbdrii sediului
prin care aclioneazd, printr-o notificare in care sd fie precizate detaliile legate de aceastd mutare.
8. Taxare

Emitentul nu va

fi obligat si pliteasci nicio taxd, care poate apArea ca rezultat al definerilor,

transferului sau exercitarea de orice Valori Mobiliare.

in

ceea ce privegte fiecare Valoare

Mobiliara, Delindtorul in cauzI, trebuie sd pldteasca toate cheltuielile astfel cum este prevdzut in

Condiliile Produsului. Toate plilile sau dacd este cazul, livrdrile,

se supun

legilor fiscale gi a altor

reglementdri (inclusiv legi in vigoare care se refera la necesitatea deducerii sau relinerii la sursl
de orice alte taxe). Detinitorul este responsabil sd pldteascd orice impozit sau taxd in leglturl cu

dreptul de proprietate gi

/

sau orice transfer, platd sau liware

in

ceea ce priveste Valorile

mobiliare detinute. Emitenrul are dreptul, dar nu este obligat, sI deducd sau sd relinA la sursd din
sumele pe care le are de

9.

platl

aceste valori.

Ajustlri pentru Uniunea europeanl monetari

(a) Redenominarea. Emitentul poate, frrE consimldmintul De$natorilor, dar cu notificarea
acestora aferentii, alege ca, incepAnd cu data de ajustare specificatd

Mobiliare

sd

in notificare, anumie Valori

fie redenominate in euro. Aceastti decizie va avea urmAtoarele efecte:
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(i) in cazul in care valuta de decontare este unitatea monetard nalionald a unei

pri

a

la a treia etapd a Uniunii Europene Economice gi Monetare in conformitate cu Tratatul, moneda
de Decontare va

fi considerati o valoare in euro convertitd din moneda originald

de decontare

in

euro la o rati de schimb stabilitd, supunAndu-se unor condi;ii de rotunjire(daci este cazul)

cum ar

fi rotunjiri pe care le considerd

necesare Emintentul

ti

care pot

fi specificate in

notificare gi dupl data ajustirii, toate plefile pentru Valori Mobiliare vor fi ficute numai in
euro, referinlele la moneda de decontare fiind euro.

(ii) in

cazul

in

care Condiliile specificd

o rati de schimb sau oricare dintre Condiliile

produsului sunt exprimate in unitatea monetara nalional5 a unei lari care participi la a treia
etapl a Uniunii Europene Economice gi Monetare in conformitate cu Tratatul, o astfel de rati de
schimb sau orice termeni din Condiliile produsului vor fi exprimate sau convertite in euro la

rati

de schimb stabilit5;

(iii)alte schimbdri vor fi precizate in Condiliile prospectului
(b) Ajustnri cu privire la conditii. Emitentul poate, ftrd consim{[mAntul DelinEtorilor dar cu
notificarea Delin5torilor, face ajustdri pe care le considerd necesare la Condiliile din prospect,

tinindu-se cont de a treia etap6 a Uniunii Europene Economice $i Monetare in conformitate
Tratatul.
(c) Chetuieli de conversie Euro. Agentul de Calcul sau orice alt Agent nu va
fa{a vreunui Delindtor sau alte persoane

fi rdspunzdtor in

in legdturi cu vreun comision, cost, o pierdere sau o

cheltuial5 legatd de, sau care rezultd din transferul de euro, din orice conversie valutard sau
rotunjire efectuat6 din aceasta cauzi.

(d) Definfii privind Uniunea Eurpoeani Economici gi MonetarI. in acest document,
urmdtoarelor expresii li se vor atribui urmdtoarele semnificalii:

"Data de ajustare"este data specificatd de Emitent in notificarea trimisd Delinitorilor in ziua
sau dupd momentul

in care, ca urmare a acestei condifii, o lari igi modificl moneda nalional5

prin participarea la a treia etape a Uniunii Europene Economice gi Monetare conform
Tratatului;
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"Rata stabiliti" este rata folositd in conversia monedei originale sau, dupd caz,

a

e1

odu'

Decontare in euro, stabilitd de cdtre Consiliul Uniunii Europene

"Unitatea monetari na{ionali" este unitatea de monedd a unei }dri, afa cum este

aceasta

definitd cu o zi inaintea primei participiri a acelei ldri in a treia etapa a Uniunii Europene
Economice qi Monetare.

"Tratatul"

se referd la

tratatul de constituire a Comunitdlii Europene, cu amendamentele sale.

10, Agenti

(a) Agent principal 9i
sd rezilieze

a[i

agen{i. Emitentul iqi rezervi in orice moment dreptul s[ modifice sau

in orice moment numirea oricirui Agent

sau

si

numeascd agenli ulterior, cu condilia

ca nici o retragere a Agentului principal sd nu intre in vigoare pdnd c6nd acesta nu este inlocuit.

Orice astfel de eveniment trebuie si fie anunlat printr-o notificare. Orice Calcule sau determindri
realizate de citre un Agent in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare (cu excep{ia cazului de eroare
evident6) este definitivd, irevocabild qi obligatorie pentru Delin6tori.

(b) Agentul de Calcul. Emintentul sau un alt Agent de Calcul specificat in Termenii Finali, va
avea indatoririle specifice unui Agent de calcul

in legdturd cu Valorile Mobiliare cu exceptia

situaliei in care Emitentul decide sd numeascd un alt Agent de Calcul conform cu prevederile de
mai jos. Agentul de Calcul aclioneaza exclusiv ca Agent al Emitentului qi nu igi asumd nici o

obligalie sau indatorire

fajl

de Delindtori. Orice Calcul sau determinare in ceea ce privegte

Valorile Mobiliare efectuate de cdtre Agentul de Calcul (cu exceplia cazului de eroare evidentd)
este definitivh, irevocabilh 9i obligatorie pentru DefnAtor. Agentul de Calcul poate, cu acordul

Emitentului (in cazul in care Agentul nu este qi Emitentul), delega oricare dintre obligatiile care

ii revin cltre

o te4A parte.

11. Cadru legal 9i

jurisdicfie
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(a) Valorile Mobiliare 9i orice obligalie necontractual5 care decurge din, sau se afld

cu Valorile Mobiliare, sunt guvemate de qi se interpreteazd in conformitate cu legislatia
romAneascd.

(b) Instanlele din Romflnia au competenta exclusivd de a solutiona orice litigiu (incluzAnd orice

litigiu referitor la toate obliga{iile necontractuale) care decurg din, sau sunt in leglturi cu Valori
Mobiliare.
(c)Subparagraful (b) este doar spre beneficiul Delindtorului. Ca rezultat, nimic nu impiedicd
Delindtorul de la a se adresa pentru

previzute de lege, Definltorii

(d) Emitentul admite faptul

se

ci

re zolvarea

litigiilor in orice instanli competente. in limitele

pot adresa in acelagi timp in oricate jurisdiclii.

instantele judecdtoregti din Romdnia sunt cele mai potrivite

instanle pentru a soluliona orice litigiu.
12. Metode de

plati

in scopul oricdrei pldli pentru o Valoare mobiliare, Agenlii de Compensare nu pot fi

persoane

din Statele Unite, astfel definite de cdtre legislalia fiscald federald a Statelor Unite qi birourile
lor nu pot fi localizate in Statele Unite (inclusiv posesiunile lor). Nici o plati pentru o Valoare
Mobiliard nu va fi ftcuti prin transfer spre Statele Unite sau prin cec transmis prin potte cetre o
adresd din Statele Unite (inclusiv posesiunile lor).
Pl61i1e efectuate pentru

Valori Mobiliare in forml dematerializatd

se supun

regulilor qi condiliilor

Agentului de Compensare.

PlAfle se pot efectua de cdtre Emitent numai in zilele lucrdtoare, a$a cum sunt ele descrise in
Condiliile produsului.
13, Perturbarea

plifii

a) Aparilia evenimentului de perfirbare a ph1ii. in eventualitatea constatirii de cdtre Emitent al

unui eveniment de perhrbare a pldtii in leg5ture cu o plate datoratd pentru Valorile Mobiliare
emise, Emitentul va notifica DeJindtorii.
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b) Consecinlele evenimentului de perturbare
a

a

84r

pldlii. Dupd aparilia unui eveniment de

plelii, data plAlii va fi amanatd astfel:

(i) in

urmitoarea dat5, rezonabild din punct de vedere practic, de dupd incetarea

evenimentului de perturbare a pldlii; dar,

(ii) nu mai tdrziu de ziua lucrdtoare

urmdtoare

a 180 de zile calendaristice de dupd

notificarea ftcutd de Emitent cu privire la evenimentul de perturbare a pldlii.
c) La efectuarea pldlilor se vor deduce cheltuielile 9i nu se va acumula dobdndd.

(i) Orice pldli

realizate dupi un eveniment de perturbare a pl61ii vor

deducerea cheltuielilor calculate de Emitent, acJionAnd cu bund

credi4i

fi

ftcute dupd

gi in manierd rezonabili

comercial, ocazionate de evenimentul de perh.rbare a plIJii.

(ii) Nu

se va

pl6ti nicio dob6ndn legati de intlirzierea plElii cauzate de evenimentul de

perturbare a pldfii.

d) Plata intr-o monedd altemativd. Dacd la data plilii, evenimentul de perturbare incd are loc,
Emitentul poate sd igi indeplineasci obliga{iile de platd utilizAnd o

alti

monedd, intr-o sumd

echivalentii, considerdnd o ratd de schimb rezonabilE comercial, aclion6nd cu bund credintd.
14. Comisioane, taxe Ei reduceri

Din timp in timp, Emitentul poate pldti sau incasa beneficiile pldtilor legate de emisiunea

de

Valori Mobiliare, incluzdnd urmdtoarele:
(a)Emitentul poate

fi

obligat sd pldteascd unui distribuitor, Agent de vAnzdri sau unui alt

intermediar taxe sau comisioane. Aceste taxe sau comisioane trebuie,

in

general, sd fie

specificate de cdtre distribuitori, agenli sau alti intermediari. Fiecare potenlial investitor in Valori

Mobiliare ar trebui sh se asigure cu privire la valoarea oriciror taxe sau comisioane percepute de
intermediari

;

(b)Emitentul poate sA primeascd sau sd pldteascd onorarii de management din partea sau unei
ter{e pdrli.

in

acest caz, detaliile referitoare la acestea vor
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fi mentionate in Termenii Finali,

gi

(c)Emitentul poate

sA

plateascd sau sd incaseze beneficii de natura comisioanelor,

sau rabaturi-lor din partea Fumizorilor de Hedging gi a altor contrapdr[i. Astfel de

inlelegeri

se

vor face intre Emitent $i te$i. Emitentul igi rezervd dreptul de a reline aceste sume fhrd a fi
obligat sd transmiti investitorului vreun beneficiu financiar rezultat din astfel de rabaturi cdtre
investitorii in Valorile Mobiliare.
15. Evenimente de Neindeplinire a

Obligafiilor

Un eveniment de neindeplinire a obligatiilor este declarat in cazul in care unul sau mai multe
evenimente dintre cele mai jos enumerate apar gi continud sa existe:

(a) este intArziat?i pentru mai mult de 30 de zile plata dobdnzii sau a principalului (valorii
nominale) in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare; sau

(b) Emitentul nu reu$eqte sd igi respecte obligaliile privind Valorile Mobiliare emise pe

o

perioadE mai lungd de 60 de zile, sau

(c) este dat un ordin sau o hotirAre pentru lichidarea Emitentului (excluz.4nd o lichidare pentru
restructurare, reorganizare, fuziune sau de consolidare, fata de care BRK Financial Group S.A

sau subsidiarele sale igi asumd obligaliile de Emitent de a

fi

debitorul principal in ceea ce

privegte Valorile Mobiliare),
atunci orice Delindtor poate, prin notificare scrisi adresati Emitentului la sediul specificag
cu valabilitate de la data receplionirii ei, sd solicite exercitarea Valorilor Mobiliare delinute

care vor deveni

plitibile la Valoarea de Riscumpirare neplanificati, Eri altd

sesizare,

plAngere sau notificare de orice fel.
16.

Defini(ii

"De$nitoy'' desemneazi o persoanh in al cirei nume este inregistratd o Valoare Mobiliard in
sistemul de decontare a Agentului de Compensare sau oricdrei persoane recunoscute ca

gi

delinetor ale Valorilor mobiliare conform acestor reguli.

"Eveniment de

Forti Majori" reprezinti un eveniment datorat oricirei cauze (inclusiv

incendiu, epidemie, explozie, inundalii, cutremur de pim6nt, uragan, rEscoali populari, terorism,

sabotaj, rdzboi, grevd" nalionalizare, expropriere sau alte mdsuri ale guvemului, legi sau
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regulamente ale guvemului sau alta institulie reglementatoare, regulamente bancare

de capital, inclusiv regulamente bursiere, restriclii privind schimbul valutar, devalorizare,
fluctualii sau restriclii de transfer valutar, condilii de piald ce afecteazd execulia sau decontarea
tranzacliilor; orice disfunclionaliteli ale surselor de date necesare Emitentului in calculele legate
de Valorile Mobiliare emise, sau restrictii aparute in utilizarea acestor date de cdtre Emitent;

de telecomunicatii, sisteme sau servicii
in afara controlului Emitentului qi care ii restriclioneazd, opresc sau interzic

indisponibilitatea sau defectarea unor sisteme
informatice) aflate

indeplinirea obligajiilor fatd de Valorile Mobiliare emise.

"Eveniment de perturbare a plii(ii" poate aperea in situalia in care Emitentul, action6nd cu

buni credintl gi intr-o manierd rezonabild comercial, determinA ci moneda decontirii nu
disponibilE pentru a face plnlile la data relevantl. Circumstan{ele
perturbare a pldlii poate avea loc includ:

(i)

in

este

care un eveniment de

impunerea unor restriclii de schimb valutar in

jurisdictia monedei de decontare, (ii) moneda decontirii nu mai este folositd de cdtre guvemul

ldrii care a emis moneda
tranzacJiile sau

sau de

(iii) orice

citre instituliile bancare intemationale prin care

eveniment care nu este

se realizeazi

in controlul Emitentului gi care poate face

imposibild oblinerea monedei de decontare pentru plata legati de Valorile Mobiliare.

"Furnizorul de Hedging" include, orice te4e parte care deline sau intrl intr-o tranzaclie de
hedging in legituri cu mlsurile luate de Emitent pentru acoperirea riscului in legiturl cu
Valorile mobiliare emise.

"Moneda de decontare" este moneda specificati

in

Termenii Finali aplicabili seriilor de

emisiune;

"O pozifie de hedging" inseamnd orice cumpirare, vAvare

sau menlinere a uneia sau mai

multor:

(i) Pozilii

sau contracte

in activele de referinJi la care se referd Valorile Mobiliare: actiuni,

opliuni, futures, alte derivate sau FOREX.

(ii) imprumuturi de Valori mobiliare,

(iii) alte instrumente

sau

sau mdsuri din partea Emitentului

de a emite, gi indeplinirea

in vederea acoperirii riscului Emitentului

obligaliilor sale in ceea ce priveqte Valorile Mobiliare.
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"Principal (valoare nominali)" reprezint[ valoarea specificati

ca atare

in Termenii F

"Valoarea de rlscumptrrare neplanificatii" este o suml calculatd de cdtre Agentul de Calcul ca
valoare de piald justd, mai pulin costurile de inchidere a hedgingului legat de Valorile Mobiliare.

in cazul in

care Valorile Mobiliare conlin prevederi care prevdd un nivel minim asigurat din

principal, exprimat sub orice formi, la data decontlrii, respectiv data maturitelii sau un nivel
minim asigurat de dobAndd sau cupoane avdnd in vedere ratele practicate pe piaJd, spread-ul de
credit qi lichiditatea pielei, oricum exprimate, la data relevanta de plate a dobinzii, orice
sumA care urmeazi

mici

si fie pldtite in conformitate cu aceste Condilii

Generale nu trebuie

si fie mai

decdt valoarea prezente a acelei valori minime asigurate a principalului (valorii nominale)

qi/sau a dob6nzii sau cupoanelor, valoare determinatd de cdtre Agentul de Calcul, ludnd in calcul
gi costurile de inchidere a hedgingului Emitentului legat de

"Zi lucritoare"

se

Valorile Mobiliare.

referi, dacd nu este altfel specificat in Termenii Finali relevanli, la o zi (alta

dec6t o zi de sAmbdtd sau duminicd) in care Agentul de compensare, bdncile comerciale qi pietele

valutare strdine funcJioneazA in toate centrele financiare legate de activul suport gi moneda de
decontare, iar prelul actinrlui suport este anunlat sau publicat de

trauacliorcazi
gi precizatii

sau pretul

citre bursa pe care

se

activului suport este anunlat de cdtre institulia desemnatd in acest sens

in cadrul Termenilor Finali;
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Condi{iile prezentate in continuare sunt legate de Valorile Mobiliare emise, ele
luate la cunoqtiin{I, impreunl cu Termenii Finali qi Condiliile Generale (fie ce sunt sau nu
atatate acestui document) inaintea

7.1

Iuirii

unei decizii de investitie.

Certificatele Index Turbo

l. Defini(ii
,*A.gent de compensare" inseamnl fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cdtre

Emitent in Termenii Finali gi orice alt sistem de compenszre sau agent de compensare pe care
Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentali" poate fi o autoritate de facto sau de jure (sau agenlie,
autoritate administrativi sau

altl autoritate guvemamentald)

instan16,

sau orice altd entitate (privatA sau

public6) insircinati cu reglementarea pielelor financiare (inclusiv banca centrali

) in tara

oricireia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.
"Bursa" inseamni orice burs6 sau sistem de cotare de unde entitatea care calculeazd Indicele,
preia prelurile titlurilor ce il formeazd.
"Bursa asociati" inseamnd o bursi de opliuni sau futures, sau un sistem de cotare in

care

contracte options sau futures sau alte derivate pe indice sunt tranzaclionate;

"Bursa de valori" reprezintd bursa sau sistemul de cotare specihcat in Termenii Finali
aplicabili seriilor de emisiune;
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"Cererea Emitentului" se referE la inchiderea emisiunii de Valori mobiliare I
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Emintentului.

"Cheltuieli" inseamni toate impozitele, taxele qi/sau cheltuielile c.[e apar in legituri cu
exercitarea de Valori mobiliare gi./sau orice plati ca urmare a exercitirii sau alte cheltuieli legate
de Valorile mobiliare;

"Costul de finan{are" inseamni o sumd determinatA de cdtre Agentul de calcul, egald cu:
(a) Rata curenti a dobdnzii plus marja curentn de dobAndi; inmullite cu

(b) Valoarea de inchidere a actirului suport din ziua precedentd ; inmullit cu
(c) Numerul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua curentd), impAfit
la 360;

"Data Cererii Emitentului" reprezintE data specificati in notificarea transmisi in concordanfE
cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, qi dacd aceastd data nu este o zi de tranzaclionare, va fi
luatd in calcul data de tranzaclionare imediat urmAtoare, cu exceptia faptului c6nd Agentul de

calcul determind aparilia unui Eveniment de perturbare a pielei

in

acea

Cererii Emitentului va fi urmatoarea zi in care Agentul de calcul determind

zi, caz in care Data

ci

nu mai existi un

eveniment de perturbare a pielei, cu exceplia cazului in care Agentul de Calcul determini cE

a pielei se pestreaze in fiecare din urmdtoarele cinci zile de
datei originale care ar fi trebuit se fie Data Cererii Emitentului. in

evenimentul de perturbare
tranzaclionare ce urmeazd
acest caz (a) ultima

zi din cele cinci zile va fi stabiliti ca Data Cererii Emitentului; qi (b) Agentul

de calcul va determina Preful de inchidere de referinfd, considerind condiliile de piati, ultimul

prel de tranzaclionare al Acliunilor componente ale indicelui gi alli factori pe care Agentul de
calcul ii considerd relevanli;

"Data de decontare" inseamnd data specificatd in Termenii Finali pentru

a

fi

acea

zi in care are

loc decontarea.

"Data de Evaluare Finali" defineqte data

sau datele specificate

in Termenii Finali ce se aplic6

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii"

se refer5

la

data specificatii astfel pentru emisiune in Termenii Finali;
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"Data lansIrii" reprezinti data menlionatd in acest

"Data Maturitlfii" reprezinti data mentionata in

sens

in Termenii Finali aplicabili.

acest sens

in Termenii Finali aplicabili.

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituite in Romdnia, cu sediul social in ClujNapoca, acliondnd prin sediul s5u central sau filialele sale, dupd cum poate

fi specificat in

Termenii Finali;
"Eveniment de Atingere a Barierei"
(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul lndicelui, in orice moment, in

oice Zi de tranzaclionare, incepind cu gi inclusiv Data lansirii,

ti

cu excepfia

in

care,

conform determinirii ftcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

a

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de BarierS. DacE acest nivel este indisponibil, el va fi
determinat de cdtre Agentul de calcul pe baza

cotatiilor

instrumentelor financiare cu

caracteristici identice ;

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Indicelui, in orice moment, in

oice Zi de tranzaclionare, incepAnd cu $i inclusiv Data lansirii, Si cu exceplia ln care,
conform determin5rii fticute de Agentul de Calcul, existl un eveniment de perturbare a
pielei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barieri. Daci acest nivel este indisponibil, el va fi
determinat de citre Agentul de calcul pe baza cotatiilor instrumentelor financiare cu caracteristici
identice ;

"Eveniment de Perturbare a Pietei' reprezintii un eveniment specificat
Condliilor Produsului gi orice alt eveniment de perturbare

a

in capitolul 4

al

pielei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referi la exercitarea automate a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare
finald;

"Indice"

se

referl la indicele specificat in definilia seriei de emisiune relevanti, in Termenii

Finali aplicabili, subiect al cap 4

al Condigiilor

de produs;
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"Marja curenti de dobindi"

inseamnd rata (exprimat5 ca

o rate procentuall

determinatd de agentul de calcul, avdnd in vedere moneda sursei de finanlarg condiliile de piala
predominante gi de alli factori pe care

ii consideri relevanli agentul de calcul.

"Moneda finan{irii" este moneda specificatd

in

Termenii Finali ce se aplicd seriilor de

emlslunl.

"Multiplicatorul" reprezintd un factor utilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare emise, cu
valoare constantA pe toata durata de viald a produsului, introdus cu scopul de a forma un pret

unitar cat mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd in Termenii Finali gi/sau
Tabelul de ofertd.

"Nivel de Barieri" inseamnd o valoare specificatd in Termenii Finali relevanfi;

"Ora evalulrii" inseamni ora la care se calculeazd nivelul de inchidere al indicelui de citre
Sponsorul Indicelui.

"Perioadl de calculare" inseamnd numErul de zile calendaristice de la (dar excluzind) data
lansdrii la (9i inclusiv) data urmdtoarei lansdri;

tPerioada de evaluare la atingerea Barierei"
reprezintd ziua in care Bariera este atinsA Si urmetoarea zt de lraruaclionare , excluzand in acest
scop orice zi in care apare un eveniment de perturbare a pietei;

"Pre{ul de referinfi dupil atingerea barierei" inseamni o valoare determinatA de citre agentul
de calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absolute gi exclusivi, ca

fiind valoarea juste

a

Indicelui, IinAnd cont de inchiderea pozifiilor de hedging pe baza unor

eforturi rezonabile.

'Pretul de referintl la inchidere' inseamni o valoare

calculatd ca valoare

justi a Indicelui la

Ora Evaluirii la data Cererii Emitentului, determinat de cdtre, sau pentru agentul de calcul,

line seama de publicarea ulterioara

a

o

valoare (denominatii

a

unei coreclii;

"Preful final de referinti" inseamnd, dacd
aplicabili,

frrI

nu

este altfel specificat

in

Termenii Finali

in moneda finanfirii) egal6 cu valoarea Indicelui la Ora
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Evaludrii, in Data Evalulrii Finale, determinatA de cdtre sau in numele Agentului de cal
avea in vedere o coreclie ulterioard sau (in cazul in care Agentul conshtA cA un astfel de nivel nu

poate

fi

determinat gi nici un Eveniment de pertubare a pielei nu a aperut gi se menline) o

valoare determinati de cetre Agentul de Calcul, estim6nd cu bund credingi valoarea Indicelui,

linAnd cont de condiliile de piafi, ultimul prel de tranzaclionare raportat al Acliunilor pe

Bursi

gi

alli factori pe care Agentul de calcul ii considera

*Prima" reprezintd o valoare stabilitl

a

fi relevanfi.

de citre Emitent tin6nd cont de orice costuri suplimentare

de finantare sau de hedging ce ar putea apdrea qi care este restituitl investitorului (in cadrul

valorii de rdscumpdrare) in situalia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazi. Un astfel
de cost suplimentar (de exemplu) poate

fi

adus de

o fluctualie de piatd la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupd atingerea barierei (in cazul certificatului de

tip long, sciderea

prelului activului suport sub nivelul de exercitare).

'Prima reziduali"

reprezintd o valoare mai micd sau egali cu valoarea Primei, regdsit6 in

valoarea de rdscumpdrare, avAnd deduse eventualele costuri suplimentare de finanlare sau de
hedging.

"Rata de referinf5" inseamni ratA determinatii la discrelia sa absoluti gi exclusivd, pentru
depozitele in moneda de finanlare de pe piaJa inter-bancarI, avdnd o maturitate de trei luni, o
lund sau ovemight.

"Rata de schimb valutar" inseamnd rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul
suport gi moneda de decontare, determinattr de cdtre Agentul de calcul.

"Serie'

se

referi la fiecare serie de emisiune de Valori Mobiliare specificatii in Termenii Finali;

"Sponsorul Indicelui'

se

referl la o corpora;ie sau entitate care

(a) este responsabili se stabilieasce gi si revizuiasci regulile gi procedurile gi metodele de
calcul gi ajustare, daci existi, legate de Indice qi

(b)Si publice (direct sau printr-un agent) Nivelul Indicelui intr-o manieri regulati in
fiecare Zi de tranzac.tionare $i referintele la Sponsorul indicelui includ gi potentialul
succesor al siu, avAnd in vedere cap 4

al Condiliilor
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"Termeni Finali" reprezintd documentul conlinind termenii specifici in legi
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mobiliare;

"Valoarea de riscumpirare" reprezintd o sumd determinatd de cdtre agentul de calcul, in
conformitate cu urmdtoarea formuld:
Pentru certificatele Index Turbo Long:

(a) La exercitare:

[(Pre! Final de Referinld

-

Valoare de exercitare)

+ Primd rezidualdf I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referintd la inchidere - Valoarea de Exercitare) +
Prima rezidualS] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare la
Cererea Ernitentului") sau
(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Prepl de referinli dupi atingerea barierei - Valoarea de

exercitare)

*

Prima reziduald]

/

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

riscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd

sd nu

fie mai micd decdt

zeto
Pentru certificatele Index Turbo Short:

(a)

La exercitare: [(Valoarea de exercitare

-

PreJul Final de Referinld)

+ Prima reziduald] /

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare in urma exercitlrii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Prelul de referintd 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!5 dupi atingerea

barierei)

+

Prima reziduali]

/

Multiplicator

x

Rata de schimb valutar ("valoarea de

rdscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultat?i
zeto.
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sd nu

fie mai mici decdt

z

Valoarea de rdscumpirare va
curentA de schimb, ce poate

fi

fi

convertitd

in moneda de decontare,

dacA esle

specificatii in Termenii Finali, 9i rotunjitii la cele mai apropiate

doui zecimale.
"Valoarea

justi"

a Indicelui este valoarea a$teptatA la Data Maturitiilii calculati ca gi valoarea

curentA a Indicelui

+ Dobdndn pentru perioada rimasd

pAnd la Data Maturitetii

-

Dividende

(ajustate cu Divizorul Indicelui)

"Valori mobiliare" din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintl active
nebancare,

titluri de capital negociabile, emise in formd materializati sau dematerializatd sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferi detinltorilor drepturi egale.

"Zi de tranzactionare" inseamni

orice zi in care Sponsorul Indicelui calculeazl 9i publicd

nivelul de inchidere al Indicelui conform regulilor sale;

"Zi de tranzacSonare

a

Valorilor Mobiliare" inseamni orice zi care este

o zi de tranzaclionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de plati" inseamni o zi (alta dec6t simbtrta

sau duminica)

in care bdncile comerciale

qi

pielele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.

2. Form5

Formi dematerializati. Valorile Mobiliare vor fi emise in formi dematerializat6 gi vor fi
iuegistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare

se

va rcaliza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu
legislatia, normele gi reglementdrile aplicabile.

Detinator desemneazi
compensare sau

alti

o

persoana

in

al cirei nume

persoan6 recunoscuti ca

consecinld,

in

aceste Condilii, termenul de

este inregistrat

in

sistemul Agentului de

delinitor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.
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3. Drepturi gi proceduri
o

fi

$p,

oo::r

(a) Lansare, Maturitate, Pre! de emisiune

Certificatele Index Turbo vor

4PR

emise in concordanld cu Data emiterii specificatA in Termenii

Finali 9i vor fi inchise la expirarea lor dupi data maturitilii, deasemenea definiti in Termenii
Finali.

Pretul initial de emisiune va

fi

calculat de citre Emitent pe baza formulei urmdtoare qi va

fi

actualizat in concordanli cu condiSiile pi4ei:
Pentru Certificatele Index Turbo Long:

Pret initial de emisiune

:

[(Valoarea justd a activului suport

-

Valoarea de exercitare) +

Primd]/Ir4ultiplicator x Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Index Turbo Short:

Prel iniSial de emisiune: [(Valoarea de exercitare

-

Valoarea justii a actiwlui suport) + Prima]

/lvlultiplicator x Rata de schimb valutar
Valoarea de exercitare va fi determinat2i de c6tre Emitent Si precizata in Termenii Finali.

Prima va

fi

determinatii de citre Emitent lin6nd cont de orice costuri suplimentare de finanlare

sau de hedging.

(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atinsi nici Barier4 nici nu s-a inchis emisiunea la
Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor

fi

exercitate automat ca utmare a Datei Evaluirii

Finale.
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(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mo
inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpdrare pe Piata de tranzaclionare a

Valorilor Mobiliare pentru rascumpdrarea acestora in aceeaqi zi gi/sau in urmdtoarea zi
irrarvactionare dupd Atingerea Barierei.

Mobiliare, acestea vor

fi

de

Daci Delindtorii vor alege sd nu vAndd Valorile

rascumperate automat ata 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 $i nu pa4ial, in orice zi lucrdtoare, transmilAnd Delindtorilor

notificarea cu privire la intenlia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind
transmisi incepAnd cu data cererii sale. 0rice notificare va fi transmisi in concordanld cu
prevederile subcapitolului 3 al Condifiilor Generale qi va specifica Data Cererii Emitentului.

in bani. In urma unei exercitdri, inchideri datoritd Cererii Emitentului sau ca
urmare a unui eveniment de atingere a barierei, gi ca urmare a transmiterii cdtre Delinitor a unei
(e) Decontarea

notificiri complete,

acesta este indreptdlit sd primeascS, din partea Emitentului la Data

Decontirii fie:
(i) Valoarea de rascumparare dupd exercitare, ca ufinare a unei Exercitdri;

(ii) Valoarea de rdscumpirare la inchiderea emisiunii la

Cererea Emitennrlui,

dupi o solicitare

validd;

(iii) Valoarea

de rdscumpdrare dupd atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Zfua de plati. in cazul in
este o

care data de platd a oricdrei sume legate de Valorile Mobiliare nu

zi de plati, Delinetorul nu va fi indreptdlit la plati pAni in urmdtoarea zi de platd

9i

nu va avea dreptul la dobAnzi sau alte pl61i legate de o astfel de intdrziere.

(g) Notifrcare. Toate pleflle fac subiectul livrdrii unei notificiri complete citre Agentul

de

Compensare.

(h) Exercitarea qi riscul de compensare. Exercitarea gi decontarea Valorilor mobiliare se
supune tuturor legilor aplicabile, reglementdrilor gi practicilor in vigoare 9i nici Emitentul nici
7L
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vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in mdsurd si efectueze

tiil

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oricdror legi, reglementdri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de ptati. Pldtile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare 9i vor

fi

efectuate in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pldlile vor

qi

cerinlelor legale aplicabile.

4.

Ajustiri

(a) Perturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie

si anunF

fi

supuse

obligaliilor fiscale

cet mai cur6nd posibil Delinltorul

de Valori Mobiliare de aparitia unui fenomen de perturbare a pielei'

..Perturbarea pietei" apare atunci cend:

(i) un moratoriu general este declarat fagi

de

activitelile bancare intr-o lare in care o BursI sau o Bursi asociati este localizate; sau (ii)
survine o suspendare sau limitare impusi a tranzaclionirii, intrerupere sau perturbare a
participanlilor la

piali 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 Burse asociata pe care se
tranzaclioneazd contracte cu optiuni, futures sau alte derivate referitoare la Indicele relevant. in
oricare dintre evenimente, o limitare legatd de orele gi numirul de zile de tranzaclionare nu va
constitui un eveniment de perturbare a pietei in cazul in care rezulti dintr-o modificare anunlatii
a

programului obiqnuit al activitAlii pietelor respective.

(b) Ajustnri ale Indicelui. Agentul de calcul va ingtiinta cdt mai curAnd posibil Delindtorii, in
cazul in care intervine unul dintre urmetoarele cazuri:

(i)

dac6 indicele :

(A) nu

este calculat gi publicat de cdtre Sponsorul

Indicelui, dar este calculat

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

folosind o formultr 9i metodi de calcul similare'

(ii) Dacd: (A) inainte de data evaluarii, in timpul

Barierei sau inainte, sau

in

sau inaintea Perioadei de Evaluare, la Atingerea

momentul Cererii Emitentului pentru inchiderea emisiunii,

succcesorul Sponsorului face modificiri in formula 9i metoda de calcul a Indicelui sau afecteazd
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in alt fel Indicele;

sau

(B) in sau inainte de Data Evaluirii, in timpul Perioadei de Ev

Atingerea Barierei, sau la Data Cererii Emitentului de inchidere a emisiunii, Sponsorul Indicelui
nu reusegte sd calculeze gi/sau sE publice Indicele, Agentul de calcul va determina Pretul Final de

Referin!5, Prelul de referinli la Atingerea Barierei sau Prelul de Referinld la inchidere folosind
formula gi metoda de calcul a Indicelui 9i linAnd cont de componentele Indicelui.

(iii)
sd

oace, in orice moment, are loc unul dintre urmdtoarele evenimente, agentul de calcul trebuie

intervind cu ajustdrile pe care le considerd necesare.

(A) dividende

sau o alocare

citre delindtorii actuali sub formd de

:

acliuni sau alte instrumente

financiare care garanteazA dreptul de incasare a dividendelor gi sau lichidarea emitentului egal
sau proporlional cu aceste instrumente acordate

delinitorilor

sau orice alt

tip de valori mobiliare,

drepturi sau warranturi sau alte active, ce pot fi achiziJionate la mai pulin decAt prelul pielei;
@) o distribuire gratuitd de acliuni sau dividende cf,tre detinitori
(C) alocarea unui dividend extraordinar;
oZ din valoarea de
@) o distribuire de dividende in numerar in valoare mai mare sau egald cu 8
piald curentii a acliunilor

@) orice alt eveniment similar avdnd un efect de diluare sau concentrare a valorii teoretice a
acliunilor.

(iv) Emitentul igi rezervl dreptul de
de a

a emite valori

mobiliarc suplimentare, de a face ajustiri sau

distribui Deginatorilor drepturi in legetura cu Valorile mobiliare.

7.2

Certificatele Turbo cu activ suport acfiuni

1. DefiniJii

.Activul Suport'pentru

aceste Certificate Turbo este

relevanti.
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,*A.gent de compensare" inseamnd fiecare agent sau sistem de compensare indi

r

cAtre

Emitent in Termenii Finali gi 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 agenlie, instanti,

autoritate adminisfiativi sau alt?i autoritate guvemamentald) sau orice altii entitate (privatA sau

public5) insdrcinati cu reglementarea pielelor financiare (inclusiv banca centrali

) in lara

oricireia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamntr orice bursd sau sistem de cotare de unde sunt preluate cotaliile Activului
Suport de catre Agentul de calcul.

"Bursa asociati" inseamnd o bursi de opliuni 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" inseamntr toate impozitele, taxele qi/sau cheltuielile care apar in legituri

cu

exercitarea de Valori mobiliare gi/sau orice plati ca urmare a exercitdrii sau alte cheltuieli legate
de

Valorile mobiliare;

'Costul

de

finanfare'

inseamnd o sumi determinati de citre Agentul de calcul, egald cu:

(a) Rata curenttr a dobinzii plus marja curentii de

dobindi; inmu\ite cu

(b) Valoarea de inchidere a activului suport din ziua precedentii ; inmullit cu
(c) Numerul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua curenti), imp6(it
la 360;

*Data Cererii Emitentutui' reprezintd data specificatii in notificarea transmise in concordanli
cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dacd aceastii data nu este o zi de tranzaclionare, va

fi

luattr in calcul data de tranzacfionare imediat urmatoare, cu exceplia faptului c6nd Agentul de
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calcul determinE aparilia unui Eveniment de perturbare a pielei
Cererii Emitentului va

fi

in

acea

zi, caz in

i

urmdtoarea zi in care Agentul de calcul determini cd nu mai existtr un

eveniment de perturbare a pielei, cu exceptia cazului in care Agentul de Calcul determintr

cI

a pielei se pestreazA in fiecare din urmdtoarele cinci zile de
datei originale care ar fi trebuit sA fie Data Cererii Emitentului. in

evenimentul de perturbare
tranzacfionare ce urmeazi
acest caz (a) ultima

zi din cele cinci zile vafi stabiliti ca Data Cererii Emitentului; 9i (b) Agentul

de calcul va determina Pretul de inchidere de referinld, considerAnd condiliile de pia1i, ultimul

pret de tranzactionare al Acliunilor componente ale indicelui gi alli factori pe care Agentul de
calcul ii consideri relevanti;

"Data de decontare" inseamnd data specificatd in Termenii Finali pentru a fi

\-

acea

zi in care are

loc decontarea.

"Data de Evaluare Finali" definegte data sau datele specificate in Termenii Finali ce

se

aplici

seriilor de emisiuni.

"Data emisiunii"

se

referl la data specificatd astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

"Data lanslrii" reprezinti data menlionatd in acest

"Data Maturittrtii" reprezinti data menlionafi in

sens

in Termenii Finali aplicabili.

acest sens

in Termenii Finali aplicabili.

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituite in Romfinia, cu sediul social in ClujNapoca, aclionAnd prin sediul seu cenffal 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 pretului acliunii, in orice
moment, in orice Zi de tranzacfionare, incepAnd cu 9i inclusiv Data

lansirii, 9i cu exceplia in

care, conform determindrii Ecute de Agentul de Calcul, existe un eveniment de perturbare
a

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barieri.

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul prelului acliunii, in orice
moment, in orice Zi de tranzaclionare, incepind cu gi inclusiv Data lanserii, 9i cu excepgia in
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care, conform

determinirii ficute de Agentul de Calcul, existl un eveniment de pe

a pietei, este mai mare sau egal cu

are

Nivelul de BarierS.

"Exercitare" se referl la exercitarea automate a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare
finald;

"Marja curenti de doblndi"

inseamnd rata (exprimatii ca

o rati

procentuald pe an),

determinati de agentul de calcul, av6nd in vedere moneda sursei de finanlare, condiliile de pia15
predominante qi de alli factori pe care ii consideri relevanli agentul de calcul.

"Moneda finanfiirii" este moneda specificatd

in

Termenii Finali ce se aplici seriilor de

emlsrunl.

"Multiplicatorul" reprezintd un factor utilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare emise, cu
valoare constantd pe toata durata de viald a produsului, introdus cu scopul de a forma un pre!

unitar cdt mai accesibil pentru inveslitori. Valoarea sa va fi precizati in Termenii Finali gi/sau
Tabelul de oferttr.

"Nivel de BarierS" inseamni o valoare specificati in Termenii Finali relevanli;

"Ora evalutrrii" inseamnd ora la care

se calculeazi

nivelul de inchidere al actirului suport pe

piala pe care este tranzactionat.

"Perioadii de calculare" inseamnd numdrul de zile calendaristice de la (dar excluz6nd) data
lansarii la (9i inclusiv) data urm6toarei lansdri;

"Perioada de evaluare la atingerea Barierei"
reprezintd ziua in care Bariera este atinse gi urmdtoarea zi de tranzaclionare , excluzind in acest
scop orice zi in care apare un eveniment de perturbare a pielei;

"Preful de referin!tr duptr atingerea barierei"

inseamnE o valoare determinatl de cdtre agentul

de calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absolutd 9i exclusivi, ca

fiind valoarea justd a activului suport, linand cont de inchiderea poziliilor de hedging pe
baza unor eforturi rezonabile.

76

oBd

2

ASF
APROOAT

"Prelul de referinli la inchidere" inseamnd o valoare calculatd ca valoare justd

a

suport la Ora Evaludrii la data Cererii Emitentului, determinat de cAre, sau pentru agentul de
calcul,

firI

a

fine seama de publicarea ulterioari

"Preful final de referinfd" inseamnd, dacd
aplicabili,

o

a unei

nu

corecfii;

este altfel specificat

in

valoare (denominatd in moneda finanfirii) egali cu valoarea activului suport la Ora

Evaluirii, in Data Evaludrii Finale, determinate de cAtre sau in numele Agentului
avea in vedere o corectie ulterioare sau (in cazul in care Agentul constatii

poate

fi

Termenii Finali

de calcul, fdrd a

ci un astfel

de nivel nu

determinat qi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a aperut gi se mentine) o

valoare determinatd de citre Agentul de Calcul, estimAnd cu bund credin;i valoarea activului

suport, linand cont de condiliile de piafi, ultimul pre! de tranzaclionare raportat al
activului suport pe Bursi $i alli factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi relevanfi.
*Prima" reprezintd o valoare stabilitd

de cAtre Emitent lindnd cont de orice costuri suplimentare

de finanlare sau de hedging ce ar putea apirea gi care este restituita investitorului (in cadrul

valorii de riscumpirare) in situalia in care cosuturile suplimentare nu
de cost suplimentar (de exemplu) poate

fi

adus de

se concretizeazd.

Un astfel

o fluctuatie de piald la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupi atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, scdderea
prefului actilului suport sub nivelul de exercitare).

(Prima reziduali' reprezintd o valoare mai micd sau egald cu valoarea Primei, regisitii in
valoarea de rdscumpirare, av6nd deduse eventualele costuri suplimentare de finanlare sau de
hedging.

"Rata de referinfi" inseamnd rata, determinati la discretia sa absolutd gi exclusivd, pentru
depozitele in moneda de finantare de pe piaJa inter-bancarE, avAnd o maturitate de trei luni, o
lund sau ovemight.

"Rata de schimb valutar" inseamni rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul
suport qi moneda de decontare, determinath de citre Agentul de calcul.

"Serie"

se

referi la fiecare serie de emisiune de Valori Mobiliare specificatd in Termenii Finali;
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"Termeni Finali" reprezintl documentul conginind termenii specifici in legituri cu
mobiliare;

"Valoarea de riscumplrare" reprezintd o suma determinata de cAtre agentul de calcul, in
conformitate cu urmdtoarea formul5:
Pentru certificatele Turbo Long:

(a)

La exercitare: [(Pre! Final de Referintd

-

Valoare de exercitare)

+

Primd reziduald] /

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumpirare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre]ul de referint6 la inchidere - Valoarea de Exercitare) +
Prima rezidualS] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare la
Cererea Emitentului") sau
(c) In urma atingerii unei Bariere: [(Prepl de referinli dupi atingerea barierei - Valoarea de

exercitare)

*

Prima reziduali]

/

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea

rlscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultate

de

sd nu fie mai micf, decAt

zero
Pentru certificatele Turbo Short

(a)

La exercitare: [(Valoarea de exercitare

-

Prelul Final de Referintd) + Prima reziduali] /

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 reziduald] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumpirare la
Cererea Emitentului") sau
(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Pre]ul de referin!5 dupi atingerea

*

x

Rata de schimb valutar ("Valoarea de

riscunplrare la atingerea trarierei"), cu condilia

ca suma rezultat[ sd nu fie mai mic[ decAt

barierei)

Prima reziduald]

/

Multiplicator

zero
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Valoarea de rdscumpdrare va

curenti de schimb, ce poate

fi

fi

convertitd

in moneda de decontare, dacd este

cazul,

specificati in Termenii Finali, Ei rotunjiti la cele mai apropiate

doui zecimale.

"Valoarea

justl"

a Activului Suport este valoarea aiteptatA la Data Maturitalii calculatd ca gi

valoarea curenta a Activului Suport + Dobdnda pentru perioada rf,masd pAnd la Data MaturitAtii

-

Dividende ce urmeazi a fi pldtite in perioada rdmasi pAnd la Data Maturitdlii.

"Valori mobiliare" din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintd active
nebancare,

titluri de capital negociabile, emise in formi materializatd sau dematerializatd sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferd detindtorilor drepturi egale.

"Zi

de tranzac[ionare" inseamnl orice zi in care piata pe care se tranzactioneaza actirul suport

calculeazd gi publicd nivelul de inchidere al activului suport conform regulilor sale;

"Zi de tranzacJionare

a

Valorilor Mobiliare" inseamni orice zi care

este o zi de tranzacfionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de plat5" inseamnd o zi (alta dec6t

sAmbdta sau duminica)

in care bdncile comerciale

gi

pielele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.
2.

Formi

Forml dematerializati. Valorile Mobiliare vor fi

emise

in formd dematerializati gi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

va rcaliza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu
legislalia normele gi reglementdrile aplicabile. in consecinld, in aceste Condilii, termenul de
DeJinitor desemneaz6

o

persoanl

al cdrei nume este inregistrat in sistemul Agentului

compensare sau alt6 persoand recunoscuti ca

de

delinltor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.
3. Drepturi Ei proceduri
(a) Lansare, Maturitate, Pre! de emisiune
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Certificatele Turbo vor fi emise in concordanld cu Data emiterii specificata in Termenii
vor fi inchise la expirarea lor dupi data maturitdtii, deasemenea definiti in Termenii Finali.

Prelul inilial de emisiune va

fi

calculat de cdtre Emitent pe baza formulei urmdtoare qi va

fi

actualizat in concordantA cu conditiile pietei:
Pentru Certificatele Turbo Long:

Prel inilial de emisiune

:

[(Valoarea justd a activului suport

-

Valoarea de exercitare) +

Prime]/Multiplicator x Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Turbo Short:

Pret initial de emisiune: [(Valoarea de exercitare

-

Valoarea justd a actilului suport) + Prim6]

/lvlultiplicator x Rata de schimb valutar
Valoarea de exercitare va fi determinatd de cdtre Emitent gi precizatd in Termenii Finali.

Prima va

fi determinatii de cltre Emitent linAnd cont de orice costuri

suplimentare de finanlare

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 unnare a Datei Evaludrii

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpErare pe Piata de tranzaclionare a

Valorilor Mobiliare pentru rescumpdrarea acestora in aceeagi zi gi/sau in urmdtoarea zi
tranzaclionare dupd Atingerea Barierei. Dacd Delindtorii

Mobiliare, acestea vor

fi

de

vor alege sd nu vdndl Valorile

rAscumpArate automat a$a cum este specificat

in

Termenii Finali

relevanli 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 lucritoare, transmiland Delinetorilor

notificarea cu privire la intenfia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind
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transmisi incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisi in concorda
prevederile subcapitolului 3 al Condi!iilor Generale 9i va specifica Data Cererii Emitentului.
(e) Decontarea

in bani. in urma unei exercitiri, inchideri datoritA Cererii Emitentului

sau ca

urmare a unui eveniment de atingere a barierei, gi ca urmare a transmiterii cdtre Delinetor a unei

notificiri complete, acesta este indreptdlit si primeascS, din partea Emitentului la

Data

Decontirii fie:
(i) Valoarea de rdscumpdrare dupd exercitare,

ca urrnare a unei Exercitdri;

(ii) Valoarea de iascumpdrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupd o solicitare
validd;

(iii) Valoarea

de riscumpirare dupE atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Zfua de plati. in cazul in
este o

care data de platd a

oricirei sume legate de Valorile Mobiliare nu

zi de plata, Delinitorul nu va fi indreptilit la platl pAni in urmdtoarea zi de platd

gi

nu va avea dreptul la dobAnzi sau alte pl6li legate de o astfel de intdrziere.

(g) Notificare. Toate plafile fac subiectul liwdrii unei notificdri complete cltre Agentul

de

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea $i decontarea Valorilor mobiliare se
supune tuturor legilor aplicabile, reglementtrrilor gi practicilor in vigoare gi nici Emitentul nici
vreun Agent nu vor

fi responsabili, in cazul in

care nu vor

fi in misurd

sa efectueze tranzacliile,

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oricdror legi, reglementdri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de platl. Pldlile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare gi vor

fi

efectuate

in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pldfle vor fi

gi cerinlelor legale aplicabile.

4.

Ajustlri
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Perturbarea Pie{ei. Agentul de calcul trebuie sd anunle cat mai curAnd posibil Delinito
Valori Mobiliare de aparilia unui fenomen de perturbare

"Perturbarea piefei" apare atunci cAnd:

a

pielei.

(i) un moratoriu general este declarat fali

de

activitifile bancare intr-o lare in care o Bursi sau o Bursd asociati este localizati; sau (ii)
survine o suspendare sau limitare impusd a tranzaclionirii, intrerupere sau perhrrbare a
participanlilor la

piali in general, (A) cu privire la Bursa

unde se tranzaclioneazi Actilr.rl

Suport; sau (B) cu privire la orice Bursi asociatii pe care se tranzaclioneaze contracte cu
op[iuni, futures sau alte derivate referitoare la Activul Suport. in oricare dintre evenimente, o
limitare legatA de orele qi numirul de zile de tranzaclionare nu va constitui un eveniment de
perturbare a pietei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunlata a programului obiqnuit al

activitilii piegelor respective; sau (C) o modificare materiali de bazi (inclusiv, dar frrd

a se

limita la cantitate, calitate sau monedl) sau a metodei de calcul a prelului Activului Suport;
sau (D) numirul tranzacliilor pe Bursi este atat de sclzut incat Emitentul declari

cd

realizarea tranzacliilor de hedging este impiedicati de lipsa sau slaba tranzaclionare a

Activului Suport pe Bursi; sau (E) o perturbare a taxirii: impunerea sau modificarea unor
impozite, taxe, valori adiugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de cefte orice
Guvern sau autoritate relevantd dupi Data Lansdrii, daci efectul aceste taxeri este de a

crette sau a scidea prelul Activului Suport; (F) Orice alt eveniment care ar putea duce
Emitentul intr-o situalie imposibili sau nepractici in indeplinirea obliga;iilor sale legate de
Valorile Mobiliare.
Agentul de Calcul poate face ajustdri ale Condiliilor produslui cu scopul de a include in preful

Valorilor Mobiliare modificdrile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa
Detindtorii despre modificdrile fdcute gi le va pune la dispozilie modul de calcul al ajustlrilor
fEcute. Agentul de calcul va acliona in permanenld cu bund credinJi gi intr-o manierd rezonabili

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 emigi Termenii Finali.
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l. Definitii
"Activul Suport" pentru

)

aceste Certificate Turbo este

4se

4PROS;;

o marfh specificatd in Termenii

relevanli.

,rAgent de compensare" inseamnl fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cdtre
Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care
Emitentul il poate aproba.

"Autoritstea guvernamentali"

poate

fi o autoritate de facto

sau de

jure (sau agenlie, instanld,

autoritate administrativd sau altA autoritate guvernamentali) sau orice alte entitate (privatd sau

publicd) insircinati cu reglementarea pietelor financiare (inclusiv banca centrald

) in }ara

oriclreia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamnd orice bursi sau sistem de cotare de unde sunt preluate cotaliile Activului
Suport de cltre Agentul de calcul.

"Bursa asociatl" inseamnl o bursd de opfiuni sau futures, sau un sistem de cotare in
contracte options sau futures sau alte derivate pe

care

Activul Suport sunt tranzac{ionate;

*Bursa de valori' reprezintii 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 gi/sau cheltuielile care apar in legdturd cu
exercitarea de Valori mobiliare qi/sau orice platd ca urmare a exercitdrii sau alte cheltuieli legate
de

Valorile mobiliare;

"Costul de finantare' inseamnd o suml determinati de ctrtre Agentul de calcul,
(a) Rata curentl a dobAnzii plus marja curenti de dobAndi; inmullite cu
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(c) Num6rul de zile calendaristice cuprinse in perioada de calcul (inclusiv ziua curentii), im
la 360;

"Data Cererii Emitentului" reprezintd data specificatl in notificarea transmisd in concordanti
cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dacd aceastd datl nu este o zi de traruaclionare, va fi
luatd in calcul data de tranzaclionare imediat urmitoare, cu exceplia faptului cdnd Agentul de

calcul determind aparilia unui Eveniment de perturbare a piefei
Cererii Emitentului va

fi

in

acea

zi, caz in care Data

urmdtoarea zi in care Agentul de calcul determind cd nu mai existd un

eveniment de perturbare a piefei, cu excep]ia cazului in care Agentul de Calcul determind cd

evenimentul de perturbare

a pielei se

pdsreazA

tranzaclionare ce urmeazA datei originale care ar

in

fiecare din urmltoarele cinci zile de

fi trebuit

sd fie Data Cererii Emitentului. in

zi din cele cinci zile va fi stabiliti ca Data Cererii Emitentului;

acesl caz (a) ultima

Si

(b) Agentul

de calcul va determina Prelul de inchidere de referin!6, considerAnd condiliile de pia1i, ultimul

prel de tranzaclionare al Acliunilor componente ale indicelui gi alli factori pe care Agentul de
calcul ii considerd relevanli;

"Data de decontare" inseamni data specificatii in Termenii Finali pentru

a

fi

acea

zi in care are

loc decontarea,

"Data de Evaluare Finali" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplic6
seriilor de emisiuni.

\-

"Data emisiunii"

se referd

la

data specificatd astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

"Data lansirii" reprezinti data menlionatd in acest sens in Termenii Finali aplicabili.

"Data Maturitifii" reprezintd data menlionate in

"Emitentul"

este

acest sens in Termenii Finali

aplicabili

BRK Financial Group SA, constituitd in Romdnia, 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"
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(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, $i cu exceplia in
care, conform
a

determinirii ftcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barierd. Dacd acest nivel este indisponibil, el va fi

determinat de cAtre Agentul de calcul pe baza

cotaliilor

instrumentelor financiare cu

caracteristici identice;

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Actilului Suport, in orice
moment, in orice Zi de tranzac;ionare, incepAnd cu 9i inclusiv Data lansirii, $i cu exceplia in
care, conform
a

determinirii fdcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare

pielei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barieri. Dacd acest nivel este indisponibil, el va

fi

determinat de catre Agentul de calcul pe baza cotaliilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice ;

"Eveniment de Perturbare

a Pietei' reprezinti un

eveniment specificat

Condliilor Produsului gi orice alt eveniment de perturbare

a

in capitolul 4

al

pielei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referi la exercitarea automata a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare
finald;

"Marja curentn de dobindi"

inseamntr rata (exprimata ca

o rati

procentuala pe an),

determinati de agentul de calcul, avind in vedere moneda sursei de finanlare, condi;iile de pia15
predominante qi de alli factori pe care ii considerd relevanli agentul de calcul.

"Moneda finantirii" este moneda specificat2i in Termenii Finali ce se aplicd seriilor

de

emlslunl.

"Multiplicatorul" reprezint6 un factor utilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare emise, cu
valoare constante pe toati durata de viatd a produsului, introdus cu scopul de a forma un pret
unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va
Tabelul de oferti.
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"Ora evalulrii" inseamnd ora la care se calculeazd nivelul de inchidere al Activului Supo
catre Agentul de calcul.

"Perioadi de calculare" inseamnd numlrul de zile calendaristice de la (dar excluz6nd)

data

lansdrii la (9i inclusiv) data urmdtoarei lansdri;

"Perioada de evaluare la atingerea Barierei" reprezintd ziua in care Bariera este atinsi gi
urmAtoarea zi de tranzaclionare, excluzAnd in acest scop orice zi in care apare un eveniment
de perturbare a pielei;

"Preful de referinp Ia atingerea barierei" inseamni o valoare determinatd de cAtre agentul de
calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absoluti 9i exclusivi, ca fiind

valoarea

justl a Activului Supor! linAnd cont

de inchiderea poziliilor de hedging pe baza

unor eforturi rezonabile.

*Prima" reprezintl o valoare stabilitd

de cdtre Emitent tindnd cont de orice costuri suplimentare

de finanlare sau de hedging ce ar putea apdrea gi care este restituitl investitorului (in cadrul
valorii de rEscumpdrare) in situalia in care cosuturile suplimentare nu
de cost suplimentar (de exemplu) poate

fi

se

concretizeazi. Un astfel

adus de o fluctuaJie de piala la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupd atingerea barierei (in cazul certificatului de tip long, scdderea

preplui activului suport sub nivelul de exercitare).

*Prima reziduali" reprezintti o valoare mai mici sau egald cu valoarea Primei, regdsitd in
valoarea de rdscumpdrare, avdnd deduse eventualele costuri suplimentare de finanlare sau de
hedging.

"Prelul de referinll la inchidere" inseamnd o valoare calculatl ca valoare justd a Activului
Suport la Ora Evaludrii la data Cererii Emitentului, determinat de cdtre, sau pentru agentul de
calcul, fEri a line seama de publicarea ulterioari a unei coreclii;

"Pretul final de referinfi" inseamni, dacd
aplicabili,

o

nu

este altfel specificat

valoare (denominati in moneda finan!5rii) egald

cu

in

Termenii Finali

cotalia de cumparare, pentru

Certificatele Turbo Long, sau cotalia de vAnzare, pentru Certificatele Turbo Short, a Actirului
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Suport la Ora Evaludrii, in Data Evaludrii Finale, determinatd de cdtre sau in numel
de calcul, ftrd a avea in vedere o coreclie ulterioara sau (in cazul in care Agentul co
astfel de nivel nu poate

fi determinat gi nici un Eveniment de perturbare

a pielei nu a aperut $i

se meniine) o valoare determinatd de cAre Agentul de Calcul, estimAnd cu bund credingi
valoarea Activului Suport, Fnand cont de condiliile de piafi, ultimul pre; de tranzaclionare

raportat al Activului Suport pe Bursi gi al;i factori pe care Agentul de calcul ii considera a fi
relevangi.

"Rata de referinfi" inseamni rata, determinatd la discrelia sa absolutii qi exclusivd, pentru
depozitele in moneda de finantare de pe piala inter-bancard, avAnd o maturitate de trei luni, o
lunE sau ovemight.

"Rata de schimb valutar" inseamnh rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul
suport qi moneda de decontare, determinatd de cdtre Agentul de calcul.

"Serie"

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 rtrscumplrare" reprezintd o sumi determinatii de citre agentul de calcul, in
conformitate cu urmitoarea formulE:
Pentru certificatele Turbo Long:

(a)

La exercitare: [(Pre! Final de Referinli

-

Valoare de exercitare)

+ Primi rezidualn] /

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre[ul de referintd la inchidere - Valoarea de Exercitare) +
Prima rezidualI] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riiscumplrare la
Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Preful de referin e la atingerea barierei - Valoarea de
exercitare) + Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de
riscumptrrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultati sd nu fie mai micl dec6t
zero
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Penhu certificatele Turbo Short:

(a)

La exercitare: [(Valoarea de exercitare

-

Pretul Final de Referinp) + Prima rezid

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riiscumplrare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Prelul de referinti 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 referinli la atingerea

barierei)

*

Prima reziduald]

/

Multiplicator

x

Rata de schimb valutar ("Valoarea de

rlscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultate

sd

nu fie mai micd dec6t

zero

Valoarea de rdscumpdrare va
cuentA de schimb, ce poate

fi

fi

convertitd in moneda de decontare, dacA este cazul, la rata

specificat?i in Termenii Finali, qi rotunjitA la cele mai apropiate

doud zecimale.

"Valoarea justtr" a Actirului Suport este valoarea agteptatA la Data MatudtAtii calculati ca

gi

valoarea cuent5 a Actirului Suport + Costul de finanlarc pentru perioada rimasd p6nd la Data

Maturitetii.

"Valori mobiliare" . Din punctul
nebancare,

de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezint2i active

titluri de capital negociabile, emise in formi materializatd sau dematerializate sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferi deJinitorilor drepturi egale.

"Zi de tranzacfionare" inseamnd
unde sunt preluate cotaliile

"Zi de tranzaclionare

a

orice zi in care Bursa (sau sistemul de tranzactionare) de

Actiwlui Suport este deschisi pentru tranactionare;

Valorilor Mobiliare"

inseamnd orice zi care este o zi de tranzaclionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Ziua de plati" inseamnd o zi (alta dec6t sdmbdta sau duminica) in care bincile comerciale gi
pielele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.
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FormI dematerializatl. Valorile Mobiliare vor fi emise in formd

dematerializatd ;r

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

ya realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentrll de Compensare, in conformitate cu
legislaJia, normele qi reglementdrile aplicabile.

Detinltor desemneazd

o

persoand

in consecinp, in

al cdrei nume

aceste Condilii, termenul de

este iffegistrat

in

sistemul Agentului de

compensare sau altd persoanA recunoscute ca detindtor 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 concordanld cu Data emiterii specificati in Termenii Finali qi
vor fi inchise la expirarea lor dupl data maturitdlii, deasemenea definitd in Termenii Finali.

Prelul inilial de emisiune va

fi

calculat de citre Emitent pe baza formulei urmdtoare gi va fi

actualizat in concordanle cu condiliile pielei:
Pentru Certificatele Turbo Long:

Prel inilial de emisiune = [(Valoarea justd a activului suport

-

Valoarea de exercitare) +

Prime]/1\4ultiplicator x Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Turbo Short:

Pret initial de emisiune

=

[(Valoarea de exercitare

-

Valoarea just?i a actirului suport) +

PrimSl/lvlultiplicator x Rata de schimb valutar
Valoarea de exercitare va fi determinatl de cdtre Emitent gi precizati in Termenii Finali.
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determinatd de cdtre Emitent 1in6nd cont de orice costuri suplimentare de

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 Evaludrii

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpdrare pe Piala de tranzaclionare a

Valorilor Mobiliare pentru rascumpArarea acestora in aceeagi zi gi/sau in urmdtoarea zi
tranzaclionare

de

dupi Atingerea Barierei. DacI Detindtorii vor alege sd nu vAndd Valorile

Mobiliare, acestea vor

fi

rescumparate 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 gi nu parlial, in orice zi lucrltoare, transmitind 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 concordanlh cu
prevederile subcapitolului 3 al Condiliilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.
(e) Decontarea in bani. in urma unei exercitdri, inchideri datoritti Cererii Emitentului sau ca
urmare a unui eveniment de atingere a barierei, gi ca urmare a transmiterii cetre Delin5tor a unei

notificiri complete, acesta este indrepulit si primeasci, din partea Emitentului la

Data

Decontirii fie:
(i) Valoarea de rdscumpdrare dupd exercitare, ca urrnare a unei Exercitdri;

(ii) Valoarea de riscumpdrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupi o solicitare
validd;

(iii) Valoarea

de rescumperare dupa atingerea barierei, ca urmare a unui eveniment de atingere a

barierei.
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(f) Zhle de ptat5. in cazul in
este o

care data de

platl

A

a oricdrei sume legate de Valorile Mobi

tr"

zi de platd, Delinetorul nu va fi indreptilit la plati p6n5 in urmitoarea zi de pl a

nu va avea dreptul la dobdnzi sau alte pltr1i legate de o astlel de intdrziere.

(g) Notificare. Toate plilile fac subiectul livrlrii unei notificbri complete cdtre Agentul

de

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea Si decontarea Valorilor mobiliare se
supune tuturor legilor aplicabile, reglementirilor gi practicilor in vigoare li nici Emitentul nici
lTeun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in mdsurd sd efectueze tranzacliile,
ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oricdror legi, reglementlri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de plati. Pldlile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare

fi

efectuate

vor

gi

in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pldlile vor fi supuse obligaliilor fiscale

gi cerin[elor legale aplicabile.
4.

Ajustiri

Perturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie sd anunle cAt mai curAnd posibil Delinitorul de
Valori Mobiliare de aparilia unui fenomen de perturbare

"Perturbarea piefei" apare atunci cdnd:

a

pielei.

(i) un moratoriu general este declarat fali

de

activitdlile bancare intr-o ;ari in care o Bursi sau o Bursi asociati este localizatd; sau (ii)
survine o suspendare sau limitare impusd a tranzacliondrii, intrerupere sau perturbare a
participanlilor la

piali in general, (A)

cu privire la Bursa unde se tranzactioneazi Activul

Suport; sau (B) cu privire la orice Bursi asociatE pe care se tranzaclioneaze contracte cu
opliuni, futures sau alte derivate referitoare la Actirul Suport. in oricare dintre evenimente, o
limitare legatd de orele gi numdrul de zile de tranzaclionare nu va constitui un eveniment de
perturbare a pielei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunlatA a programului obignuit al

activitAlii pielelor respective; sau (C) o modificare materiali de bazi (inclusiv, dar

ftri

a se

limita la cantitate, calitate sau monedl) sau a metodei de calcul a prelului Activului Suport;
sau (D) o schimbare materiald de conlinut sau compozilie a Activului Suport; sau (E)

numirul contractelor tranzactionate pe Bursi este atAt de scizut incat Emitentul declard ci
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realizarea tranzacliilor de hedging este impiedicatl de lipsa sau slaba tranzaclio

Activului Suport pe Bursd; sau (F) o perturbare

a

4 Se

4 D4

oB4

a

taxdrii: impunerea sau modificarea unor

impozite, taxe, valori adiugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de citre orice
Guvern sau autoritate relevantd dupi Data Lansdrii, dacd efectul aceste taxeri este de a
cre$te sau a scddea pre;ul Activului Suport; (G) Orice alt eveniment care ar putea duce
Emitentul intr-o situalie imposibilS sau nepractica in indeplinirea obliga;iilor sale legate de
Valorile Mobiliare.
Agentul de Calcul poate face ajustdri ale Condiliilor produslui cu scopul de a include in preJul

Valorilor Mobiliare modificdrile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa
Delindtorii despre modificdrile {Ecute gi le va pune la dispozilie modul de calcul al ajustlrilor
ficute. Agentul de calcul va acliona in permanentra cu bund credinl5 qi intr-o manierd rezonabild
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.

7.4
1.

Certificatele Turbo cu activ suport contracte futures pe

mirfuri

Definitii

"Activul Suport" pentru

aceste Certificate Turbo este un contract futures pe

mdrflri, specificat

in Termenii Finali relevan{i.

,,Agent de compensare" inseamnh fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cdtre
Emitent in Termenii Finali gi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care
Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentali" poate fi o autoritate de facto sau
autoritate administrativd sau

alti autoritate guvemamentald)

de

jure (sau agenlie, instanld,

sau orice altd entitate (privata sau

publicd) insdrcinatd cu reglementarea pietelor financiare (inclusiv banca centrald
orichreia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.
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"Bursa" inseamn5 orice bursh sau sistem de cotare de unde sunt preluate cota{iile
Suport de cdtre Agentul de calcul.

"Bursa asociati" inseamnd o bursi de opfiuni sau firtures, sau un sistem de cotare in
contracte options sau futures sau alte derivate pe

care

Activul Suport sunt tranzaclionate;

*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" inseamni toate impozitele, taxele gi/sau cheltuielile care apar in legaturd cu
exercitarea de Valori mobiliare qi/sau orice platd ca urmare a exercitdrii sau alte cheltuieli legate
de

Valorile mobiliare;

*Data Cererii Emitentului' reprezinti data specificatii in notificarea transmistr in concordanld
cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dacd aceasti datil nu este o zi de $anzaclionare, va

luati in calcul data de tranzaclionare imediat urmetoare, cu exceplia faptului cind Agentul
calcul determinn aparilia unui Eveniment de perturbare a pielei
Cererii Emitentului va

fi

in

acea

fi

de

zi, caz in care Data

urmetoarea zi in care Agentul de calcul determini cd nu mai existii un

eveniment de perturbare a pielei, cu exceplia cazului in care Agentul de Calcul determind cE

a pielei se pastreaza in fiecare din urmitoarele cinci zile de
datei originale care ar fi trebuit se fie Data Cererii Emitentului. ln

evenimentul de perturbare
tranzaclionare ce urmeaze
acest caz (a) ultima

zi din cele cinci zile va fi stabiliti ca Data Cererii Emitentului; gi (b) Agentul

de calcul va determina Prelul de inchidere de referinld, considerdnd condiliile de piatd, ultimul

prel de tranzacrionare al Acfiunilor componente ale indicelui 9i alli factori pe care Agentul de
calcul ii consideri relevanfi;

"Data de decontare" inseamne data specificat?i in Termenii Finali pentru a fi acea zi in care are
loc decontarea.

"Data de Evaluare Finali" defineqte data sau datele specificate in Termenii Finali ce se aplicd
seriilor de emisiuni.
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"Data emisiunii"

se referd

la

data specificatd astfel pentru emisiune in

"Data lanslrii" reprezintd data menlionatd in acest
"Data

Maturitltii"

sens

AA^
4rsi
,th
.aPBo
Ina[: 8er

T

in Termenii Finali aplicabili.

reprezintd data menlionatd in acest sens in Termenii Finali aplicabili.

"Emitentul" este BRK Financial Group SA, constituita in Romdnia, cu sediul social in ClujNapoca, aclionind prin sediul

siu central

sau filialele sale, dupd cum poate

fi specificat in

Termenii Finali;
"Eveniment de Atingere a Barierei"
(a) pentm certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul Actilului Suport, in once
moment, in orice Zi de tranzaclionare, incepAnd cu gi inclusiv Data lanserii,

ti

cu exceptia in

care, conform determindrii fEcute de Agentul de Calcul, existi un eveniment de perturbare
a

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barieri. DacI acest nivel este indisponibil, el va fi

determinat de cdtre Agentul de calcul pe baza

cotaliilor

instrumentelor financiare cu

caracteristici identice;

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Actil.ului Suport, in orice
moment,

in oice Zi

care, conform

de tranzaclionare, incepAnd cu gi

inclusiv Data lansirii, gi cu excepgia in

determinirii Ecute de Agentul de Calcul, existd un eveniment de perturbare

a pielei, este mai mare sau egal cu Nivelul de BarierS.

fi

Daci acest nivel

este

indisponibil, el va

determinat de cdtre Agentul de calcul pe baza cotaliilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice

;

"Eveniment de Perturbare a Pie{ei" reprezintd un eveniment specificat
Condliilor Produsului gi orice alt eveniment de perturbare

a

in capitolul 4

al

pielei specificat in Termenii Finali ai

seriei de emisiune;

"Exercitare" se referd la exercitarea automate a Valorilor mobiliare de la Data de evaluare
finali;
"Moneda

finan{irif'

este moneda specificatd

emisiuni.
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Termenii Finali ce se aplicd seriilor de

"Multiplicatorul" reprezinti un factor utilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare
valoare constantd pe toatA durata de viald a produsului, introdus cu scopul de a forma

unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatii in Termenii Finali gi/sau
Tabelul de ofertd.

"Nivel de BarierS" inseamnd o valoare specificatd in Termenii Finali relevanli;

"Perioadi de calculare" inseamnd numdrul de zile calendaristice de la (dar excluzAnd)

data

lanslrii la (9i inclusiv) data urmdtoarei lansdri;
"Perioada de evaluare la atingerea Barierei" reprezintd ziua in care Bariera este atinsi qi
urmdtoarea zi de tranzaclionare , excluzAnd in acest scop orice zi in care apare un eveniment
de perturbare a piegei;

"PreJul de referinp la atingerea barierei" inseamnd o valoare determinatd de citre agentul de
calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa absoluti gi exclusivi, ca fiind

valoarea Activului Supor! linAnd cont de inchiderea poziliilor de hedging pe baza unor

eforturi rezonabile.

"Pre{ul final de referinfI" inseamnS, dacl
aplicabili,

o

nu

este altfel specificat

valoare (denominatd in moneda finanfirii) egald

in

Termenii Finali

cu prelul Actiurlui

Suport pe

Bursa pe care se tranzaclioneazi, ajustat cu o diferenll rezonabild a condiliilor formatorilor de

pia{i, la Ora Evalulrii, in Data Evaludrii Finale, determinatd de cdtre sau in numele Agentului,
fEri a avea in vedere o corectie ulterioard sau (in cazul in care Agentul constatA cd un astfel de
nivel nu poate

fi

determinat gi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a

apirut gi se

menfine) o valoare determinatii de cAhe Agentul de Calcul, estimdnd cu bund credingl valoarea

Activului Suport, !inAnd cont de condiliile de pia!d, ultimul pre! de tranzaclionare raportat

al Activului Suport pe Burs5 Ei alli factori pe care Agentul de calcul

ii

considera a fi

relevan!i.

"Pretul de referinll Ia inchidere" inseamnd o valoare calculatl ca fiind preful Acti!,ului
Suport la Ora EvaluErii la data Cererii Emitentului, ajustat cu o diferenli rezonabili a conditiilor

formatorilor de piat5, determinat de cdtre, sau pentru Agentul de Calcul, fErd a line seama de
publicarea ulterioari a unei coreclii;
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*Prima" reprezinta o valoare stabilitd

o

4s f

de ca&e Emitent lindnd cont de orice costuri sup

B4

de finantare sau de hedging ce ar putea apirea qi care este restituit5 investitorului (in

valorii de rdscumpdrare) in situalia in care cosuturile suplimentare nu se concretizeazd. Un astfel
de cost suplimentar (de exemplu) poate

fi

adus de

o fluctuatie de piati la momentul inchiderii

hedgingului produselor dupd atingerea barierei (in cazul certificatului de

tip long,

sclderea

prefului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduall" reprezintd o valoare mai micd sau egald cu valoarea Primei, regdsitd in
valomea de rdscumpdrare, av6nd deduse eventualele costuri suplimentare de finan{are sau de
hedging.

"Ora evaluirii" inseamnl ora la care se calculeazi nivelul de inchidere al Activului Suport

de

cdtre Agentul de calcul.

"Rata de schimb valutar" inseamnd rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul
suport qi moneda de decontare, determinati de citre Agentul de calcul.

"Serie"

se

referi la fiecare serie

de emisiune de

Valori Mobiliare specificatd in Termenii Finali;

"Termeni Finali" reprezintd documentul conlinAnd termenii specifici in legiturd cu Valorile
mobiliare;

"Valoarea de riscumpirare" reprezintE o sumd determinata de cdtre agentul de calcul, in
conformitate cu urmitoarea formuld:
Pentru certificatele Turbo Long:

(a) La exercitare:

[(Pret Final de Referinli

-

Valoare de exercitare) + Prime rezidualil I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riiscumpirare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referintii la inchidere - Valoarea de Exercitare) +
Prima rezidualE] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ('Yaloarea de rlscumpirare la
Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [@reful de referin!5 la atingerea barierei - Valoarea de
exercitare) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de
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riscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultati sd nu fie mai ml

,.

zero.
Pentru certificatele Turbo Short:

(a)

La exercitare: [(Valoarea de exercitare

-

Prelul Final de Referinld) + Prima rczidrald,l I

Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de rlscumplrare in urma exercitirii"), sau

(b) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare - Preful de referintl la inchidere) +
Prima rezidual6] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de riscumpirare la
Cererea Emitentului") sau

(c) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare - Preful de referinli la atingerea

*

barierei)

Prima reziduali]

/

Multiplicator

x

Rata de schimb valutar ("Valoarea de

riscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultata si nu fie mai micd

decAt

zero.

Valoarea de rdscumpdrare va
curentd de schimb, ce poate

fi

fi

convertiti in moneda de decontare, dacd este cazul, la rata

specificati in Termenii Finali, 9i rotunjiE la cele mai apropiate

doul zecimale.

"Valori mobiliare" . Din punctul
nebancare,

de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezinti active

titluri de capital negociabile, emise in formd materializati sau dematerializata sau

evidenfiate prin inscrisuri in cont, care conferl detindtorilor drepturi egale.

"Zi de tranzactionare" inseamnd
unde sunt preluate cotaliile

"Zi de trarzrclonare

a

orice zi in care Bursa (sau sistemul de tranzaclionare) de

Activului Suport

este deschisd pentru tranaciionare;

Valorilor Mobiliare" inseamni orice zi

care este o zi de tranzaclionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Zita

de

plati"

inseamnd o zi (alta decAt sAmbdta sau duminica) in care blncile comerciale 9i

pietele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.
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Formi

Formi

o

)

de materializatii. Valorile Mobiliare vor

fi

emise

in formd dematerializatd

si

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare

SE

va rcaliza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu
legislalia, normele qi reglementdrile aplicabile. in consecinlS, in aceste Condilii, termenul de

Delinitor desemneazd o persoand al cdrei nume este imegistrat in sistemul Agentului

de

compensare sau altd persoand recunoscutd ca delindtor 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 concordanld cu Data emiterii specificatd in Termenii Finali 9i
vor fi inchise la expirarea lor dupa data maturitatii, deasemenea definitd in Termenii Finali.

Pr$ul inilial de emisiune va fi calculat de cdtre Emitent pe baza formulei urmitoare gi va fi
actualizat in concordanld cu condiliile pielei:
Pentru Certificatele Turbo Long:

Prel inilial de emisiune

-

[(Valoarea activului suport

Valoarea

de exercitare) +

Primd]/I\4ultiplicator x Rata de schimb valutar

\-

Pentru Certificatele Turbo Short:

Prel inilial de emisiune

:

[(Valoarea

de

exercitare

Valoarea actilului suport) +

Primdl/I\,Iultiplicator x Rata de schimb valutar
Valoarea de exercitare va fi determinati de cetre Emitent qi precizatd in Termenii Finali.

Prima va

fi determinati de cAtre Emitent lindnd

cont de orice costuri suplimentare de finanlare

sau de hedging.
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(b) Exercitare. in cazul in

2 APpo84T
la
care nu a fost atinsi nici Bariera, nici nu s-a inchis emisi

Cererea Emitentului, valorile mobiliare vor

fi

exercitate automat ca urmare a Datei Eval

Finale.

(c) Atingerea Barierei. in ,rma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpf,rare pe Piala de tranzaclionme a

Valorilor Mobiliare pentru riscumperarea acestora in aceeaqi zi gi/sau in urmdtoarea zi
tranzaclionare

dupi Atingerea Barierei. Dacd Delindtorii vor alege

Mobiliare, acestea vor

Ii

si

rdscumpirate automat aga cum este specificat

de

nu v6ndd Valorile

in

Termenii Finali

relevanli 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 lucrdtoare, transmigAnd Definltorilor

notificarea cu privire la intenlia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind
transmisi incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisl in concordanle cu
prevederile subcapitolului 3 al Condi!iilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.
(e) Decontarea

in bani. in u.ma unei exercitlri, inchideri datoritd Cererii Emitentului

urmare a unui eveniment de atingere a barierei, qi ca urmare a tmnsmiterii cAtre

notificiri complete,

acesta este indreptelit

si

Delinitor

sau ca
a

unei

primeascd, din paftea Emitentului la Data

Decontirii fie:
(i) Valoarea de rdscumpdrare dupd exercitare, ca urnare

a unei

(ii) Valoarea de rdscumplrare la inchiderea emisiunii la

Exercitdri;

Cererea Emitentului, dupd

o solicitare

valid6;

(iii) Valoarea

de riscumpdrare

dupl atingerea barierei, ca urmare

a unui eveniment de atingere a

barierei.

(f) Zfua de platii. in cazul in
este o

care data de

plati

a

oricirei sume legate de Valorile Mobiliare nu

zi de plat6, Delinetorul nu va fi indrept5lit la platd pind in urmetoarea zi de platl 9i

nu va avea dreptul la dobAnzi sau alte

plili

legate de o astfel de intdrziere.
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(g) Notificare. Toate pldlile fac subiectul liwdrii unei notificdri complete cdtre A
Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de compensare. Exercitarea gi decontarea Valorilor mobiliare

se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementdrilor gi practicilor in vigoare gi nici Emitentul nici
vreun Agent nu vor

fi responsabili, in cazul in

care nu vor

ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform

fi in m6surd sI

efectueze tranzacfiile,

oriciror legi, reglementdri

sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de plati. Plilile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare gi vor
in conformitate cu regulile aplicabile. Toate plelile vor fi supuse obligaliilor fiscale

fi

efectuate

qi

cerinlelor legale aplicabile.

4.

Ajustiri

Perturbarea Pie{ei. Agentul de calcul trebuie sI anunle cet mai curdnd posibil Delin6torul de
Valori Mobiliare de aparilia unui fenomen de perturbare

"Perturbarea piefei" apare atunci cAnd:

a

pielei.

(i) un moratoriu general este declarat fafi

de

activit5lile bancare intr-o lare in care o Burs5 sau o Bursd asociate este localizate; sau (ii)
survine o suspendare sau limitare impusd a tranzacliondrii, intrerupere sau perturbare a
participanlilor la

piali in general, (A) cu privire la Bursa

unde se tranzaclioneazi

Actiwl

Suport; sau (B) cu privire la orice Bursd asociatd pe c.re se tranzaclioneaz5 contracte cu
opliuni, futures sau alte derivate referitoare la Actilr.rl Suport. in oricare dintre evenimente, o
limitare legati de orele qi numdrul de zile de tranzaclionare nu va constitui un eveniment de
perturbare a pielei in cazul in care rezulti dintr-o modificare anunpta a programului obignuit al

activitdlii pielelor respective; sau (C) o modificare materiali de bazi (inclusiv, dar

limita la cantitate, calitate sau monedi) sau a metodei de calcul

a

ErI

a se

prefului Activului Suport;

sau (D) o schimbare materiale de conlinut sau compozilie a Activului Suport; sau (D)

numirul contractelor tranzactionate pe Bursi este atAt 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

taxirii: impunerea

sau modificarea unor

impozite, taxe, valori addugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de citre orice
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Guvern sau autoritate relevanti dupi Data Lans5rii, dacd efectul aceste taxdri

crette sau a scldea prelul Activului Supor! (F) 0rice alt eveniment care ar putea duce
Emitentul intr-o situalie imposibili sau nepractici in indeplinirea obligafiilor sale legate de
Valorile Mobiliare.
Agentul de Calcul poate face ajustdri ale Conddiilor produslui cu scopul de a include in pretul

Valorilor Mobiliare modificdrile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa

Delinitorii

despre modificdrile

ficute qi le va pune la dispozilie modul de calcul al ajustdrilor

frcute. Agentul de calcul va actiona in permanenlA cu bund credintd qi intr-o manierd rezonabild
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 emigi Termenii Finali.

7.5
1.

Certificatele Turbo cu Maturitate Deschisl (Open End)

Definifii

"Activul Suport" pentru

aceste Certificate Turbo este un contract futures pe

mirfi.ri, specificat

in Termenii Finali relevanti.

,,Agent de compensare" inseamnd fiecare agent sau sistem de compensare indicat de cdtre
Emitent in Termenii Finali qi orice alt sistem de compensare sau agent de compensare pe care
Emitentul il poate aproba.

"Autoritatea guvernamentali" poate fi o autoritate de facto sau

de

jure (sau agenlie, instanti,

autoritate administrativd sau altA autoritate guvemamentald) sau orice altd entitate (privatd sau

publicd) insdrcinatl cu reglementarea pietelor financiare (inclusiv banca centrali

) in lara

oricireia dintre monedele relevante pentru schimbul valutar.

"Bursa" inseamnd orice bursl sau sistem de cotare de unde sunt preluate cotatiile Actit'ului
Suport de cltre Agentul de calcul.
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"Bursa asociati" inseamnd o bursl de opliuni sau futures, sau un sistem de

,.*"ff

cotare

contracte options sau futures sau alte derivate pe Actil'ul Suport sunt hanzaclionate;

..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.

'Chelfuieli" inseamnd toate impozitele, taxele $7sau cheltuielile care apar in legdturd cu
exercitarea de Valori mobiliare gi/sau orice platl ca urmare a exercitirii sau alte cheltuieli legate
de

Valorile mobiliare;

"Data Cererii Emitentului" reprezinta data specificatd in notificarea transmisi in concordanli
cu capitolul 3 al Condiliilor Produsului, gi dacd aceastd dati nu este o zi de tranzac\ionare, va fi
luatd in calcul data de traruac\ionare imediat urmetoare, cu exceplia faptului cAnd Agentul de

calcul determind aparilia unui Eveniment de perturbare a pielei

in

acea

zi, caz in care Data

Cererii Emitentului va fi urmdtoarea zi in care Agentul de calcul determind cd nu mai existd un
eveniment de perturbare a pielei, cu exceplia cazului in care Agentul de Calcul determind cd

evenimentul de perturbare

a pielei se

pestreazd

tranzaclionarc ce urmeazd datei originale care ar
acest caz (a) ultima

fi

in

fiecare din urmdtomele cinci zile de

trebuit sA fie Data Cererii Emitentului. in

zi din cele cinci zile va fi stabilitd ca Data Cererii Emitentului;

Ei

(b) Agenhrl

de calcul va determina Prelul de inchidere de referinld, considerind condiliile de piald, ultimul

pre! de tranzaclionare al Acliunilor componente ale indicelui 9i al{i factori pe care Agentul de
calcul

ii consideri relevanli;

"Data de decontare" inseamnl data specificatd in Termenii Finali pentru a fi acea zi in care are
loc decontarea.

.,Data de inregistrare a dividendului" este ziua in care acliunile unei companii care oferi
dividend sau distribuie fonduri echivalente dividendelor se tranzactioneaza pe piala relevanti ca

"ex dividend".
"Data emisiunii"

se referd

la

data specificatd astfel pentru emisiune in Termenii Finali;

toz
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"Data lansiirii" reprezintd data menlionatd in acest

sens

in Termenii Finali aplicab
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"Data Maturiti(ii" nu este predefiniti, produsele avdnd o maturitate deschisl (
nedeterminat2i la Data emisiunii.

"Efectul de dividend"

apare

in cazul produselor cu activ suport ac{iuni sau indici gi este calculat

de cdtre Agentul de calcul, la discrelia sa rezonabil5, bazandu-se pe dividendele sau distribulia de

fonduri echivalente dividendelor la Data de inregistrare a dividendului pentm acliunea

sau

acliunile relevante din Indice. Efectul de dividend este multiplicat cu Factorul de dividend.

"Emitentul"

este

BRK Financial Group SA, constituita in Romdni4 cu sediul social in Cluj-

Napoc4 aclionAnd prin sediul seu central sau filialele sale, dupe cum poate fi specificat in

Termenii Finali;
"Eveniment de Atingere a Barierei"

(a) pentru certificatele Turbo Long apare in cazul in care nivelul Actilului Suport, in orice
moment, in orice Zi de tranzaclionare, incepand cu gi inclusiv Data
care, conform
a

lanslrii, ti cu exceplia in

determinirii frcute de Agentul de Calcul, existl un eveniment de perturbare

pielei, este mai mic sau egal cu Nivelul de Barierd Curent. Daci acest nivel este indisponibil,

el va

fi

determinat de cdtre Agentul de calcul pe baza cotaliilor instrumentelor financiare cu

caracteristici identice;

(b) pentru certificatele Turbo Short apare in cazul in care nivelul Actirului Suport, in orice
moment, in orice Zi de tranzacfionare, incepAnd cu qi inclusiv Data

lanslrii, 9i cu exceplia in

care, conform determin5rii ftcute de Agentul de Calcul, existd un eveniment de perturbare

a pielei, este mai mare sau egal cu Nivelul de Barieri Curent. Dacd
indisponibil, el va

fi

acest nivel este

determinat de cetre Agentul de calcul pe baza cotaliilor instrumentelor

financiare cu caracteristici identice

;

"Eveniment de Perturbare a Piefei" reprezinti un eveniment specificat in capitolul 4 al
Condtiilor Produsului qi orice alt eveniment de perturbare a pielei specificat ln Termenii Finali ai
seriei de emisiune;
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"Factorul de ajustare"

este calculat ca produs intre Rata de finanlare plus (pentru Turbo

sau minus (pentru Turbo Short) Factorul de reajustare qi numdrul de

c)

zile de la ultima Data

ajustare impdrfit la 360. Pentru produsele ce nu au ca activ suport Contract Futures "Rata de

refinantare" este egald cu rata finanlIrii pentru o maturitate de trei luni qi luAnd in calcul Moneda

de referinjd, calculate de Emitent la Data ajustdrii. Pentru produsele ce au ca active suport
Contract Futures "Rata de refinantare" este zero.

"Factorul de dividend" este calculate ca gi o valoare intre 0 gi 1 de cdtre Agentul de calcul, la
discrelia sa rezonabild, in functie de taxele gi cheltuielile pe care Agentul de calcul le pldtegte
pentru operatiunile de plata a dividendelor sau distribulia de fonduri echivalente dividendelor.

"Factorul de reajustare" va fi determinat de cdtre Emitent, la discrelia sa rezonabili, av6nd in
vedere condiliile de pia{d, printer altele, rata curentd de dobindi 9i levierul curent al produsului.
"Moneda finanfirii" este moneda specificatd in Termenii Finali ce se aplici seriilor

de

emisiuni.

"Multiplicatorul" reprezintii un factor utilizat in calculul prelului Valorilor Mobiliare emise, cu
valoare constantd pe toatd durata de viald a produsului, introdus cu scopul de a forma un prel

unitar cdt mai accesibil pentru investitori. Valoarea sa va fi precizatd in Termenii Finali gi/sau
Tabelul de ofertd.

"Nivel de Barierii Initial" inseamnd o valoare specificatd in Termenii Finali relevanfi, la data
Emisiunii; La fiecare Data de ajustare Bariera va fi ajustatl de cltre Emitent, la discrelia sa
rezonabild, in funcfie de condiliile de piald pentru a asigura o marji absolutl constanti

intre Nivelul de Barierl gi Nivelul de exercitare, rezultind "Nivelul de Barieri Curent'.

"Perioadi de calculare" inseamn6 numdrul de zile calendaristice de la (dar excluzAnd) data
lansdrii la (9i inclusiv) data urmdtoarei lanslri;

"Perioada de evaluare la atingerea Barierei" reprezintd ziua in care Bariera este atinsd 9i
urmdtoarea zi de tranzacfionare , excluzAnd in acest scop orice zi in care apare un eveniment
de perturbare a piegei;
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"Pre{ul de referinti la atingerea barierei" inseamnd o valoare determinat6 de cdtre
calcul in perioada de evaluare la atingerea Barierei, la discrelia sa rezonabili gi exclusivS, ca

fiind valoarea Activului Supor! linAnd cont de inchiderea poziliilor de hedging pe baza
unor eforturi rezonabile.

"Prelul de referinlI la inchidere" inseamnl

o valoare

calculati ca fiind pregul Activului Suport

la Ora Evaluirii la data Cererii Emitentului, ajustat cu o diferenp rezonabild a condiliilor
formatorilor de pialn, determinat de citre, sau pentru Agentul de Calcul,

{iri

a line seama de

publicarea ulterioard a unei corectii;

"Prima" reprezintd

o valoare

stabiliti de citre Emitent tindnd cont de orice costuri suplimentare

de finantare sau de hedging ce ar putea apdrea qi care este restituiE investitorului (in cadrul

valorii de rdscumpdrare) in situalia in care cosuturile suplimentare nu
de cost suplimentar (de exemplu) poate

fi

adus de

se

concretizeazi. Un astfel

o fluctuaJie de piald la momentul inchiderii

hedgingului produselor dup[ atingerea barierei (in cazul certificatului de

tip long,

scdderea

pretului activului suport sub nivelul de exercitare).

"Prima reziduali' reprezintd o valoare mai micd sau egal6 cu valoarea Primei, regdsiti in
valoarea de rdscumpdrare, avAnd deduse eventualele costuri suplimentare de finanlare sau de
hedging.

"Ora evaluirii" inseamnd ora la care se calculeazd nivelul de inchidere al Actil'ului Suport

de

cEtre Agenhrl de calcul.

"Rata de schimb

valutaf

inseamnd rata de schimb intre moneda in care este evaluat activul

suport qi moneda de decontare, determinatii de cdtre Agentul de calcul.

"Serie"

se referd la fiecare serie de emisiune de

Valori Mobiliare specificatd in Termenii Finali;

"Termeni Finali" reprezinti documentul conlinind termenii specifici in legituri cu Valorile
mobiliare;
Taloarea de ajustare" este egale cu Valoarea de exercitare iniliale sau curente inmullita cu
Factorul de Ajustare. Rezultatul adunirii Valorii de ajustare la Valoarea de exercitare va
-Valoarea curentii de exerciEre'.
reprezenta noua Valoare de exercitare sau
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"Valoarea de exercitare inigiali" este un nivel al activului suport definit in Termenii F

fiecdrei emisiuni gi este subiect al ajustlrilor conform condifiilor specifice al e aces
produse
"Valoarea de exercitare" este ajustate cel pulin sdptim6nal gi se calculeazi initial plecend

de la Valoarea de exercitare iniliali, avAnd efecte de la Data ajustirii gi Ora ajustirii,

asemenea,

in

din Condiliile Produsului. De
Valoarea de exercitare este ajustat5 la fiecare Dati de inregistrare a

conform mecanismului descris

subcapitolul Ajustdri

dividendului, pentru produsele cu activ suport acliuni sau indici. Orice referire in Termenii

gi Condifiile produsului la termenul de Valoare curente de exercitare se consider ca

referinti la Valoarea de exercitare calculate dupi toate ajustlrile survenite de la

o

Data

emisiunii gi pAni la momentul respectiv.
"Valoarea de rlscumpirare" reprezintl o sumi determinatl de citre agentul de calcul, in
conformitate cu urmdtoarea formuld:
Pentru certificatele Turbo Long:

(a) La "Cererea Emitentului": [(Pre!ul de referintti la inchidere - Valoarea de Exercitare
Curentd) + Prima reziduald] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea de

riscumpirare la Cererea Emitentului")

sau

(b) in urma atingerii unei Bariere: [(Preful de referinld la atingerea barierei - Valoarea de
exercitare Curenti) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea
de riscumplrare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultata sd nu fie mai micd
dec6t zero.
Pentru certificatele Turbo Short:

(a) La "Cererea Emitentului": [(Valoarea de Exercitare Curentd- Prelul de referintl la inchidere)

+ Prima rezidualS] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ('Valoarea de riscumpirare la
Cererea Emitentului") sau

(b) in urma atingerii unei Bariere: [(Valoarea de exercitare Curenti - Prelul de referinli la
atingerea barierei) * Prima reziduali] / Multiplicator x Rata de schimb valutar ("Valoarea
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de rlscumpirare la atingerea barierei"), cu condilia ca suma rezultatd

si nu fie

4sF

4 o#flae

decdt zero.

Valoarea de rdscumpirare va

fi

convertitl in moneda de decontare, dacd este caztrJ, la rata

curentd de schimb, ce poate fr specificatd in Termenii Finali, gi rotunjifi la cele mai apropiate

doul zecimale.

"Valori mobiliare" . Din punctul
nebancare,

de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintd active

titluri de capital negociabile, emise in formd materializatl sau dematerializatd sau

evidenliate prin inscrisuri in cont, care conferd detindtorilor drepturi egale.

"Zi de tranzactionare" inseamnd
unde sunt preluate cotaliile

"Zi de tranzaclonare

a

orice zi in care Bursa (sau sistemul de tranzaclionare) de

Activului Suport

este deschisd pentru tranaclionare;

Valorilor Mobiliare"

inseamnd orice zi care este o zi de tranzaclionare

pe Bursa de valori pe care sunt listate Valorile Mobiliare;

"Zilua de ptati" inseamni o zi (alta decat sambdta sau duminica) in care bdncile comerciale qi
pietele de schimb valutar sunt deschise in principalul centru financiar al monedei de decontare.
2.

Forml

Formi dematerializati. Valorile Mobiliare vor fi

emise

in formd dematerializatd qi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Drepul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

ya realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu
legislali4 normele qi reglementdrile aplicabile. in consecinla, in aceste Condilii, termenul de
Detindtor desemneazd

o

persoand

al clrei nume

este inregistrat

in

sistemul Agentului de

compensare sau altd persoana recunoscutA ca de{indtor ale Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.
3.

Drepturi qi proceduri

(a) Lansare,

Maturitate, Pre! de emisiune
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Certificatele Turbo vor fi emise in concordanld cu Data emiterii specificatd in Term
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au, de principiu un termen nedeterminat de viald.

Prelul initial de emisiune va

fi

calculat de citre Emitent pe baza formulei urmdtoare gi va

fi

actualizat in concordanlA cu condiliile pielei:
Pentru Certificatele Turbo Long:

Prel inilial de emisiune

:

[(Valoarea activului suport

-

Valoarea de exercitare iniliah) +

Primd]/1\4ultiplicator x Rata de schimb valutar
Pentru Certificatele Turbo Short:

Pre! inilial de emisiune

:

[(Valoarea de exercitare iniliald

-

Valoarea activului suport) +

Primdl/Multiplicator x Rata de schimb valutar
Valoarea de exercitare va fi determinatd de catre Emitent gi precizatd in Termenii Finali.

Prima va

fi determinatii de cdtre Emitent lindnd cont de orice costuri

suplimentare de finantare

sau de hedging.

(b) Exercitare. in cazul in care nu a fost atinsd nici Bariera, valorile mobiliare pot fi exercitate
dupd inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului.

(c) Atingerea Barierei. in urma atingerii unei Bariere, emisiunea de Valori Mobiliare se va
inchide in mod automat. Emitentul poate plasa ordine de cumpdrare pe Piala de tranzactionare a

Valorilor Mobiliare pentru rdscumpdrarea acestora in aceeagi zi

gi,/sau

in

urmdtoarea

zi

de

dupi Atingerea Barierei. DacI Delindtorii vor alege sd nu vand5 Valorile
Mobiliare, acestea vor fi rdscumpdrate automat a$a cum este specificat in Termenii Finali
tranzaclionare

relevanli pentru emisiune.

(d) Cererea Emitenfului.

in

cazul

in care nu s-a atins Bariera, Emitentul are dreptul de a

inchide emisiunea in intregime qi nu parfial, in orice zi lucrdtoare, transmilAnd Deginitorilor

notificarea cu privire la intenlia sa de a inchide emisiunea, astfel de notificare fiind
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transmise incepAnd cu data cererii sale. Orice notificare va fi transmisd in concord
prevederile subcapitolului 3 al Condiliilor Generale gi va specifica Data Cererii Emitentului.
(e) Decontarea

in bani. in urma unei inchideri datoriti Cererii Emitentului

eveniment de atingere a barierei, qi ca urmare a transmiterii cltre

complete, acesta este indreptilit

si

sau ca urmare a unui

Delinitor a unei notificiri

primeascS, din partea Emitentului la Data Decontirii

fie:

(i) Valoarea de rdscumpdrare la inchiderea emisiunii la Cererea Emitentului, dupd o solicitare
validd;

(ii) Valoarea

de rdscumpirare dupd atingerea barierei, ca urnare a unui eveniment de atingere a

barierei.

(\

Ziua de plati. in cazul in care data de platd a oricirei sume legate de Valorile Mobiliare nu

este o

zi de platd, Delindtorul nu va fi indreptilit la plati pAnd in urm5toarea zi de platl 9i

nu va avea dreptul la dobdnzi sau alte pldli legate de o astfel de intArziere.

(g) Notificare. Toate pldtile fac subiectul livririi unei notificdri complete cltre Agentul

de

Compensare.

(h) Exercitarea gi riscul de conpensare. Exercitarea gi decontarea Valorilor mobiliare

se

supune tuturor legilor aplicabile, reglementdrilor qi practicilor in vigoare qi nici Emitentul nici
vreun Agent nu vor fi responsabili, in cazul in care nu vor fi in mlsurd sI efectueze tranzacliile,
ca urmare a depunerii tuturor eforturile posibile conform oricdror legi, reglementdri sau practici

aplicabile.

(i) Modalitate de plati. Pldlile vor fi efectuate prin intermediul Agentului de Compensare

in conformitate cu regulile aplicabile. Toate pldlile vor fi

fi

efectuate

gi

cerinlelor legale aplicabile.

4.

Ajustlri

supuse

Datorite maturitafli deschise a produselor, Emitentul va proceda

la
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obligaliilor fiscale

ajustarea cel pulin

sdptnmAnali a Valorii de Exercitare gi a Nivelului de barierd. Prima ajustare va

Valorii de Exercitare iniliale 9i a Nivelului de barieri initial.

gi

fi frcutd

asupra

SU
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Valoarea de ajustare este egalS cu Valoarea de exercitare iniliale sau curente inmu

#,r
cu

Factorul de Ajustare. Rezultatul adunirii Valorii de ajustare la Valoarea d e exercitare va
reprezenta noua Valoare de exercitare sau Valoarea curenttr de exercitare,
La fiecare Data de ajustare Bariera va fi ajustati de

in funclie de condiliile de piayi pentru

Barierl

a asigura o

citre Emitent, la discrelia

sa

rezonabili,

marjl absolutd constanti intre Nivelul de

qi Nivelul de exercitare, rezultand Nivelul de Bariertr

Curenl

Perturbarea Piefei. Agentul de calcul trebuie sd anunle cat mai curAnd posibil Delindtorul de
Valori Mobiliare de apari;ia unui fenomen de perturbare

"Perturbarea pietei" apare atunci cAnd:

a

pielei.

(i) un moratoriu general este declarat fa!5 de

activitilile bancare intr-o lar5 in care o Bursi sau o Bursi asociati este localizate; sau (ii)
survine o suspendare sau limitare impusd a tranzaclion6rii, intrerupere sau perturbare a
participanlilor la piale in general, (A) cu privire la Bursa unde se tranzaclioneazi Actirul

Suport; sau (B) cu privire la orice Burs6 asociatii pe care se tranzaclioneaze contracte cu
opliuni, futures sau alte derivate referitoare la Activul Suport. in oricare dintre evenimente, o
limitare legatE de orele 5i numIrul de zile de tranzaclionare nu va constirui un eveniment de
perturbare a pielei in cazul in care rezultd dintr-o modificare anunpta a programului obignuit al

activitelii pielelor respective; sau (C) o modificare materiali de bazi (inclusiv, dar fEri a se
limita la cantitate, calitate sau monedi) sau a metodei de calcul a pretului Activului Suport;
sau (D) o schimbare materiali de conlinut sau compozilie a Actiwlui Supor! sau (D)

numirul contractelor tranzactionate pe Bursi este atat 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

taxirii: impunerea

sau modificarea unor

impozite, taxg valori adiugate sau alte taxe similare legate de Activul Suport de citre orice
Guvern sau autoritate relevanti dupi Data Lansdrii, daci efectul aceste taxeri este de a
cregte sau a scidea pre;ul Activului Suport; (F) orice alt eveniment care ar putea duce
Emitentul intr-o situalie imposibila sau nepractici in lndeplinirea obligaliilor sale legate de
Valorile Mobiliare.
Agentul de Calcul poate face ajustdri ale Condiliilor produslui cu scopul de a include in prelul
Valorilor Mobiliare modificdrile aduse de un astfel de eveniment. Agentul de calcul, va informa
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De{indtorii despre modificdrile licute gi le va pune la dispozilie modul de calcul al aj

4Pe ua
or 4r.c'-,

ftcute. Agentul de calcul va actiona in permanenli cu bund credinli 9i intr-o manierd
comercial.

De asemenea, Valoarea de exercitare este ajustate la fiecare DatI de inregistrare

a

dividendului, pentru produsele cu activ suport acliuni sau indici.
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 emigi Termenii Finali.

\../

7.6

Certificatele cu capital proteiat

l. Defini{ii
,,

Bursi" se referi la

bursa de valori principali pe care se tranzaclioneazd activul suport,

specificati in Termenii Finali, sau in lipsa acestei specificalii, determinatd de cEtre Agenul de
calcul.
,, Cost crescut

al hedgingului

"

apare atunci cdnd Emitentul constatil o cre$tere (comparativ cu

condiliile de la data emisiunii) a cheltuielilor cu taxe sau comisioane (altele decat cele de
tranazctionare), legate de achizilionarea, menlinerea sau vinderea activelor necesare acoperirii
riscului legat de emisiunea de Valori Mobiliare
,, Cursul de schimb valutar relevant
actilul suport gi moneda decontdrii.
,, Data emisiunii

,,

este ziua

" reprezintd rata de schimb intre moneda in

care este evaluat

in care este lansati o anumiti serie de valori Mobiliare 9i este

specificati in Termenii Finali aferenli.

Data determinirii valorii " reprezintii o zi in care Agentul de calcul evalueazS valorile
Mobiliare, in conformitate cu Termenii Finali 9i Condiliile Produsului.
,,

,, Dealeri de referintd pentru m5rfrrri

date qi care pot

fi

"

sunt

entitlf

care ofer6 cota{ii pentru mirfuri la anumite

folosite pentru determinarea prejului Valorilor Mobiliare, dacd este prevdzut

acest lucru in Termenii Finali.
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,, Determinarea frcutd de Agentul de calcul

"

se referd la determinarea

prefului relevant

Agentul de calcul, lu6nd in considerare ultimele cotaJii disponibile pentru activul suport, in
functie de precizdrile frcute in Termenii Finali.
"Evenimente extraordinare" sunt considerate a fi urmdtoarele:
a) Delistarea;

b) Fuziunea;
c) Nalionalizarea;

d) lnsolvenla;
e) Oferta publicd de preluare
,, Eveniment de ajustare

"

se referd la

aparijia oricdrui eveniment din urmdtoarele

:

a) Modificnri ale capitalului social, ale valorii nominale a actiunilor sau a numdrului de actiuni
emis sau distribuirea gratuiti de dividende sau acliuni delindtorilor actuali ;

b) Distribuirea de dividend sau alte valori mobiliare cltre de{indtorii de acliuni activ suport,
provenite dintr-o alta societate unde emitentul acliunilor are participalie sau pe care il cumpdrd ;

c) Schimbnri materiale ale formulei de calcul a valorii actir,rlui suport
d) Orice alt eveniment identificat de c6tre Agentul de Calcul care are sau ar putea avea un efect
de diluare sau concentrare asupra valorii teoretice a acliunii activ suport.
,, Eveniment

de perturbare a pielei produsului structurat

multora din urmdtoarele situalii, legate de activul suport
a) Perturbarea sursei de preluare a valorii

:

actiwlui suport

b) Perturbarea pietei actilului suport

c) Schimbiri materiale de continut
d) Perhrbare a modului de impozitare.
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"

reprezinti aparilia uneia sau mai
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,, Evenimente de perturbare adilionale

"
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ul

inseamnd (a) perhrbare in cadrul calculului

valutar relevant sau (b) orice modificare legislativd relevantd
,,

Mdrfuri "

marfr,

se referd la marfa, care poate

aqa cum este precizat

,, Modificare legislativd

"

fi

sub formd de contract futures legat de un activ suport

in Termenii Finali.

se referd la cazul

in legislalia aplicabild, inclusiv

a

in care, dupl data emisiunii, datoriti unor modificdri

codului fiscal, sau datoritd unor interpretdri date de o instanjl

competentd asupra legislaliei in vigoare, Agentul de calcul determind faptul c[ a devenit ilegal
pentru Emitent sI de{ind, si cumpere sau sd v6ndd pozilii de hedging, ori Emitentul intdmpinl
costuri materiale crescute, legate de poziliile de hedging, in indeplinirea obligaliilor sale.

"Moneda activului suport" este moneda in care este evaluat activul suport qi este specificatl in
Termenii Finali ce se aplicl seriilor de emisiuni.
"Moneda decontdrii" este moneda specificatd in Termenii Finali ce se aplicd seriilor de emisiuni.
,,

Numdrul maxim de zile de perturbare " este de opt zile lucrdtoare.

,, Perturbarea monedei relevante

evenimente

"

reprezintd aparilia unuia sau mai multora din urmdtoarele

:

a) un moratoriu general a fost declarat in privinta activitaflor bancare din tara in care
localizati bursa pe care

se tranzaclioneazd

este

activul suport

b) este imposibil de ob{inut cursul de schimb valutar al monedei relevante, pe piala interbancara

c) orice eveniment care (i)genereazl 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.

d) este imposibil de oblinut o cotalie fermd de conversie valutar5 pentru intreaga valoare pe care

Emitentul

o

consideri a

fi

necesard pentru indeplinirea obligatiilor referitoare

Mobiliare
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la Valorile
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e) o modificare legislativi in Jara care este principalul centru financiar al monedei rel

poate afecta direct sau indirect proprietatea asupra monedei relevante sau transferul

1

acesteia

f) disolutia

sau inlocuirea monedei relevante cu o

alti monedd

g) orice alt eveniment asemdndtor cu cele enumerate mai sus care ar face imposibild indeplinirea

obligaliilor Emitentului fati de Valorile Mobiliare.
"Perturbarea pielei actilului suport" apare atunci cdnd: (a) un moratoriu general este declarat

fagi de activitdlile bancare intr-o lare in care o Bursi sau o Bursd asociati este localizat5;

sau (b) survine o suspendare

sau limitare impusd a tranzaclionirii, 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 tranzaclioneazi actiunile sau m5rfrrile active

suport; sau (ii) cu privire la orice Burs6 asociatii pe care se tranzaclioneazi contracte cu
opliuni, futures sau alte derivate referitoare

la activul

suport relevant.

in

oricare dintre

evenimente, o limitare legati de orele gi numdrul de zile de tranzactionare nu va constitui un

eveniment de perturbare

a pietei in cazul in care rezultti dintr-o

modificare anunpta a

programului obignuit al activitf,lii pielelor respective.
,,

Ora evaludrii " este specificatd

in

Termenii Finali gi reprezintd ora la care se rcalizeazd

evaluarea Valori lor Mobiliare.
,, Perturbare a hedgingului

"

este evenimentul

in care Emitentul devine incapabil, dupl derularea

unor eforturi comerciale rezonabile, de a achiziliona, inlocui, menline sau vinde un activ necesar

acoperirii riscului in legdturd cu emisiunea de Valori Mobiliare.
,. Perturbarea impozitlrii " se referd la impunerea, renunlarea, modificarea unei taxe referitoare
la actiurl suport, de cdtre o autoritate competenta, dupd data emisiunii Valorilor Mobiliare, aqa
incAt sd determine o modificare a pretului de referinld in acea zi'

de preluare a activului suport " se refera la (a) nepublicarea prelului
actirului suport de cdtre institulia abilitata sd facl acest lucru sau (b) intreruperea temporara sau
,, Perturbarea sursei

permanente a accesului la sursa prelului.

"

reprezintl prelul exprimat pe unitatea de cantitate
determinat pentru o anumitA zi de tranaclionare a actilului suport.

,,

Pretul relevant

Lt4

a actimlui

suport,

U

o
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,,

Publicare sau anunlare intarziate " se referd

la

publicarea unui prel de referintd

ua

urmatoare incet?irii unui eveniment de perturbare, care nu dureazi mai mult dec6t numirul

maxim de zile de perturbare prevezut, caz in care prelul va

fi

determinat de cAtre Agentul de

calcul.
,, Schimbarea materiald

a formulei de calcul" se referi la modificdri ale metodei de calcul a

prefului de referinle pentru activul suport, survenite dupi data emisiunii.
,, Schimbarea materialA de continut

"

se

referi la modificarea conlinutului sau compoziliei uner

mdrfuri, acolo unde actiwl suport este o marfr.

"

este reprezentat?i de locul unde este fdcut public (inclusiv
,,Sursa prelului
activului suport precizat in Termenii Finali.

o bursi) preful

"Valoare prezentE" reprezintii valoarea curenti a capitalului protejat la maturitate.

"Valoarea Finald de Rdscump6rare" reprezintii valoarea pe care Emitentul o datoreazl
Delindtorilor la maturitatea Valorilor Mobiliare, calculatd in conformitate cu Condiliile
Produsului gi Termenii Finali.
2. Forma

Formii dematerializati. Valorile Mobiliare vor

fi

emise

in

formd dematerializatii qi vor fi

inregistrate in sistemul agentului de compensare. Dreptul de proprietate al Valorilor Mobiliare se

ya realiza prin transfer intre titularii de conturi la Agentul de Compensare, in conformitate cu
Iegislafia, normele gi reglementdrile aplicabile.

DetinEtor desemneazd
compensare sau

alti

o

p€rsoand

in

al cirei nume

persoana recunoscuti ca

consecinld,

in

aceste Condilii, termenul de

este inregistrat

in

sistemul Agentului de

delinitor al Valorilor Mobiliare in conformitate cu

regulamentele Agentului de compensare.
3. Drepturi qi proceduri

a) Rlscumpdrarea finald. Fiecare Valoare Mobiliard, cu exceplia cazurilor in care

sunt

in avans (inclusiv la aparilia unui eveniment ce determia o inchidere
anticipata a emisiunii), in concordanld cu termenii de plati, di dreptul Detindtorului si primeascd

rdscumparate gi anulate

de la Emitent Valoarea Final6 de Rdscumptrrare.
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b) fuscul de rdscumpdrare. Rdscumpdrarea Valorilor Mobili are se supune tuturor

lor

regulamentelor gi practicilor aplicabile la momentul rdscumpdrdrii. Nici Emitentul, nici weun
Agent nu va fi rEspunzdtor dacd, depunind eforturi rezonabile, nu poate sd efectueze trarvaclia
de rdscumpdrare datoritd unor astfel de legi, regulamente sau practici. Nici Emitentul gi nici

Agenlii sii nu vor

fi

rdspunzdtori pentru neindeplinirea obligaliilor Agentului de decontare in

legdturd cu Valorile Mobiliare.

c) Rotunjiri. Orice valori pldtibile de c6tre Emitent vor fi rotunjite la primele doud zecimale, in
moneda decontlrii, dacd regulile Sistemului de Decontare nu prevdd altfel.

d) Generalitate. in absenla unor neglijente grave sau acte de rea credinJ6, Emitentul, Agentul de

calcul sau orice alt agent nu va

fi

responsabil pentru erori sau omisiuni

in calculele legate

de

valoarea de platd pentru Valorile Mobiliare.

4.

Ajustiri

in situalia anunlirii unui eveniment de ajustare in cadrul actil,ului suport, Agentul de calcul va
determina daci acesta are un efect de dilutie, concentrare sau alt efect asupra valorii teoretice a

actilului suport gi va lua urmEtoarele mdsuri, daca este cazul: (a) va face ajustirile

necesare

pararnetrilor Valorilor Mobiliare astfel incat sd reflecte ajustdrile din actilul suport, inclusiv
inlocuirea activului suport Si (b) stabilirea datei la care va avea loc aceastd ajustare. Agentul de
cafcul poate face aceste ajustdri considerdnd modificirile rcalizate de cdtre o pia{d de optiuni
asupra optiunilor tranazac{ionate pe acea piatd, ce au la baz6

actilul

suport in cauz5.

inaintea efectudrii acestor ajustdri, Agentul de Calcul va transmite o notificare Dejindtorilor,
explicAnd ajustdrile gi alte informalii pe care le considerl utile. Netransmiterea acestei notificdri
nu va afecta valabilitatea mdsurilor luate.
5. Consecinte ale evenimentelor perturbatoare de piatn

Daci Agentul de calcul constate ce a avut loc un eveniment de perturbare a pielei la o anumitA
datd, Agentul de calcul va intreprinde anumite mdsuri pentru calcularea valorii Valorilor
Mobiliare. Agentul de calcul va notifica Delindtorii despre aparilia evenimentului perturbator,
impreunl cu detaliile misurilor intreprinse cu aceastA ocazie. Fdrd a limita obligaliile Agentului

tt6
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de calcul de a notifica De{indtorii, lipsa acestei notificdri transmise Delindtorilor de cd
de calcul gi/sau misurile intreprinse nu va afecta calificarea evenimentului ca

fiind de pe

al pietei.

a) Acolo unde actilul suport nu este un cog, ziua in care se va determina

valoarea

Valorilor Mobiliare va fi urmltoarea zi de tranzaclionare pe care Agentul de calcul o determind a
nu fi perturbatd, cu exceplia cazului in care se atinge numdrul maxim permis de zile de
perturbare, situalie in care:
(i) ultima zi de tranzactionare validd va fi consideratd ultima zi de tranzaclionare in care a
fost calculati valoarea Valorilor Mobiliare;

(ii) Agentul de Calcul va lua in considerare in estimarea valorii Valorilor Mobiliare prelul
de la Ora Evaludrii a activului suport in acea zi.

b) Acolo unde activul suport este un cog, se va lua in calcul prelul activelor din componenta
cogului neafectate de evenimentul perhrbator din ziua respectivd, iar pentru activele din
componenla cogului afectate de evenimentul perfurbator se va considera urmdtoarea zi de
tranzaclionare care nu este afectatd, cu exceplia cazului in care se atinge num6ru1 maxim permis
de zile de perturbare. situalie in care:

(i) ultima zi de tranzaclionare valid6 va fi consideratd ultima zi de trarwaclionare in care a
fost calculatd valoarea Valorilor Mobiliare;

(ii) Agentul de Calcul va lua in considerare in estimarea valorii Valorilor Mobiliare pre{ul
de la Ora Evalulrii a activului suport in acea zi.
6. Consecintele unor Evenimente Extraordinare

in eventualitatea apariliei unui astfel de eveniment extraordinar, Emitentul poate:

si

efectueze toate ajustErile necesare pentru operajiunile de
exercitare, plat5, decontare sau alte mdsuri legate de Valorile Mobiliare gi stabilirea datei
efective la care va avea loc ajustarea; sau

a) solicita Agentului de calcul

b) in cazul in care constat[ cd nicio astfel de ajustare nu va produce rezultate rezonabile
comercial, sd notifice Delindtorii cd Valorile Mobiliare vor fi rdscumpdrate anticipat, emisiunea
inchisd iar Delindtorilor li se va pldti Valoarea de Rdscumpirare Neplanificatd.
La constatatea unui eveniment extraordinar, Agentul de Calcul va notifrca Detindtorii, cAt mai
curdnd posibil din punct de vedere practic, despre aparilia evenimentului gi mdsurile ptopuse a fi
luate.
7. Corectii asupra

preturilor publicate

tt7

SUP

o

)

Daci preful unui activ suport este corectat succesiv de cdtre entitatea care publicd
acest prel (sursa prefului), atunci valoarea coreckte va fi consideratl ca fiind relevan
determinarea valorii Valorilor Mobiliare qi va fi utilizati de cdtre Agentul de Calc
determinarea valorilor de plati in legdturd cu Valorile Mobiliare.
8. Consecinfe ale evenimentelor de perturbare adi(ionale

La aparilia unui eveniment de perturbare aditional, Emitentul poate lua una din urmitoarele
mdsuri:

a)

sd ceard Agentului de calcul determinarea ajustdrilor necesare pentru decontarea, exercitarea,

plata sau alte mdsuri legate de Valorile Mobiliare gi stabilirea datei de la care acestea intrd in
vigoare; sau

b) constat6nd cd orice ajustare descrise mai sus nu va avea un efect rezonabil comercial, va
notifica Detinitorii cd Valorile Mobiliare vor fi riscumpirate anticipat, respectiva emisiune
urmAnd a fi inchis4 iar Emitentul va pliti fiecdrui DelinAtor, in raport cu Valorile Mobiliare
delinute, Valoarea de Rlscumpirare Neplanifi catd.

9. Rlscumpirarea FinalS

Termenii 9i condiliile definite in aceasta secliune se aplicd Certificatelor cu capital protejat. Cu
exceplia cazurilor in care Valorile Mobiliare au fost rdscumparate de Emitent sau emisiunea
inchisd anticipat in conformitate cu prevederile Prospectului de bazA, fiecare Valoare Mobiliard
exercitatii automat, prin rdscumpirare la Valoarea Finali de
ajunsd la maturitate va
Riscumpirare, calculatii in functie de actilul suport.

fi

1

. Valoarea FinalS de Riscumpdrare va

fi calculati in conformitate cu una din variantele

urmatoare.
a) Daci actil.ul suport se evalueaz6 in aceeaSi monedd cu Valorile Mobiliare, Valoarea

Finali de Rdscumpirare, calculatd la maturitate, va fi egala cu:
V

aloarea nominalo x lProcentul de cdpttal protejat

*

Max(o; (Participatie x P.4S))l

b) DacI activul suport se evalueaz6 intr-o moned6 diferitd decdt moneda de decontare a
Valorilor Mobiliare, Valoarea Finald de Rdscumptrrare, calculatil la maturitate, va fi egal6 cu:
Valoarea nominala x lProcentul

ale

capital proteiat + ua, (o; eorttcfpatie

2. Mecanismul de Calcul al Performantei
a) pentru performanla @AS) unei singure valori mobiliare
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Perf ormanta activului suport

aloarea de referinta f inala
V aloarea de referinta initiala
V

V

4

aloarea de e

f

Acolo unde in Termenii Finali se specificd luarea in considerare a Performanlei lnverse a
activului suport, aceasta se va calcula astfel:
inala

Valoarea de referinta f
Performantainversa=Valoareadeexercitare_ffi
PerformanJa ponderatd a unui activ suport se calculeazl dupl formula:
P

er f ormanta pondet'ata(\

= Pondere(tx

de refertnta. final@ G)
aloareq de refeiittta initiala$\

V aloarea

-

Vo.loarea de exercitare\))

b) pentru performanta (PAS) unui coq de valori mobiliare

(i) Peforman{a agregatd
DacI in Termenii Finali se precizeazh folosirea performanlei agregate, performanla va
calculati de cdtre Agentul de calcul ca qi sumd a performantelor ponderate ale fiecerei
componente:

fi

\i=1 r * f or*orrto p onder ata61
(ii)

Cea mai slabE performanld

Dacd in Termenii Finali se precizeazA luarea in conisderare a celei mai slabe performante a unei

componente a cogului, atunci performanla actiwlui suport va fi dati de cdtre cea mai slabi
performanlA dintre componentele coiului:
Mtn!=rPer f ormanta comp onente i (i)

(iii)Cea mai bund performanld
precizeazi luarea in conisderare a celei mai bune performanle a unei
componente a cogului, atunci performanla activului suport va fi date de catre cea mai bruri
performanlE dintre componentele cogului:

Daci in Termenii Finali

se

M ax!= rP

3.

er f ormcmt a c orn:p onente t g1

Definilii

'Data MaturitAlii' reprezinti data menlionate in

acest sens
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in Termenii Finali aplicabili.
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"Data Evaludrii Iniliale" reprezintd data specificatE in Termenii Finali, de la care incepe
calculeze performanla activului suport.

"Data de Evaluare

Finali"

reprezinte Data Maturitilii sau o alta dati precizatd

in T erTnenll

Finali ce se aplicd seriilor de emisiuni.
"FX finur" reprezintd rata de schimb valutar intrc moneda activului suport $i moneda decontdrii,
calculatd de cdtre Agentul de Calcul, ca gi cursul oficial al Bincii Nalionale a Rominiei la Data

Evalulrii Finale minus o marjl de maxim 1%, in funclie de cotatiile oblinute de cdtre Emitent de
Ia bdncile cu care colaboreazi.

"Fxinitiui' reprezinta rata de schimb valutar intre moneda actilului suport gi moneda decontdrii,
calculatd de c[tre Agentul de Calcul, ca qi cursul oficial al Bdncii Nalionale a Romdniei la Data
Evalulrii iniliale plus o marjd de maximum l%, in funcJie de cotatiile oblinute de cdtre Emitent
de la bdncile cu care colaboreazd.

"i" reprezintl numirul corespunzitor unei componente dintr-un

cog, atunci cAnd

Actil'ul suport

este un cog de valori mobiliare.

"Participalie" se referl la nivelul specificat astfel in Termenii Finali gi care reflecti expunerea
fati de PerformanJa Activului Suport.

"PAS" reprezintd Performanla Actinrlui Suport la Data EvaluErii Finale, calculatd in
conformitate cu Mecanismul de Calcul al Performanlei, descris mai sus.
"Pondereliy" reprezintd ponderea unei componente in cadrul cogului, acolo unde

Actilul

suport

este un co$ de valori mobiliare.

"Procentul de capital protejat" este nivelul de protectie a principalului (valorii nominale),
precizat ca qi procent in cadrul Termenilor Finali relevanti.
"Valoare de Exercitare11i11" reprezintd procentul din valoarea iniliali de referinp sau valoarea
specificatd in Termenii Finali, fala de care se calculeazd Performanla Activului Suport. Aceasta
determind nivelul de la care va fi calculatd Perfiormanla Actilului Suport, prin raportare la
Valoarea de Referintl Initiali.
"Valoarea de referinl5 finald" inseamni, dacE nu este altfel specificat in Termenii Finali
aplicabili, o valoare (denominatd in moneda actilului suport) egald cu valoarea activului suport
la Ora Evaluirii, la Data Evaluirii Finale, determinaE de citre sau in numele Agentului de
calcul, frrd a avea in vedere o corectie ulterioard sau (in cazul in care Agentul constati ca un
astfel de nivel nu poate fi determinat gi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a apirut gi se
men[ine) o valoare determinatii de citre Agentul de Calcul, estimand cu buni credinld valoarea
Actiwlui suport, findnd cont de condiliile de pia15, ultimul pret de tranzaclionare raportat, qi alli
factori pe care Agentul de calcul ii considerd a fi relevanli.
L20
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"Valoarea de referinJd iniliald" inseamnl, dacd nu este altfel specificat in Term
aplicabili, o valoare (denominatd in moneda activului suport) egale cu valoarea activului
la Ora Evalulrii, la Data EvaluErii Iniliale, determinatl de cltre sau in numele Agentului de
calcul, IhrE a avea in vedere o coreclie ulterioartr sau (in cazul in care Agentul constata ca un
astfel de nivel nu poate fi determinat gi nici un Eveniment de perturbare a pielei nu a aparut $i se
menline) o valoare determinatd de cdtre Agentul de Calcul, estimand cu bunE credinli valoarea
Activului suport, tinAnd cont de condiliile de piafi, ultimul prel de tranzaclionare raportat, 9i alli
factori pe care Agentul de calcul ii considerd a fi relevanli.

8.

Impozitarea

Rominia
Principalele taxe gi impozite

in

RomAnia sunt reglementate de cAtre Codul Fiscal. Legislalia

curenti in RomAnia nu prevede un tratament special pentru fiecare tip de Valoare mobiliari pe
care Emitentul intenJioneazi sd le emita. De aceea, informaliile de mai jos au un caracter general,

aplicabil veniturilor din dobdnzi gi de capital care pot

fi

realizate de investiliile

in Valorile

mobiliare ce vor fi emise gi nu au un caracter exhaustiv, existAnd posibilitatea altor implicatii ale
legislaliei romdnegti in relalie cu fiecare tip de Valori mobiliare gi care pot fi relevante in decizia
de cumpErare, detinere sau instrdinare a oricareia dintre Valorile mobiliare. Investitorii potenliali

in Valorile mobiliare trebuie

sE apeleze

la consultanti profesionistd in functie de circumstante

pentru identificarea efectelor legilor locale, nalionale sau str6ine ce pot influenla impozitarea.

Codul fiscal nu define$te din punctul de vedere al impozitirii c6qtigurile de capital, ca atare. Sub

incidenla Codului fiscal gi a Normelor de aplicare, cdgtigurile de capital realizale de citre
persoanele juridice sunt subiectul

impozitirii profiturilor persoanelor juridice, iar cAqtigurile

realizate cdtre persoanele fizice sunt impozitate ca gi cAgtiguri din investilii.

Codul fiscal nu face distinctie intre diversele tipuri de Valori Mobiliare gi/sau warranturi 9i nu

specificl dacd veniturile sunt asimilate dobdnzilor sau cdgtigurilor de capital. Prin urmare,
informaliile de mai jos se referi la impozitarea ambelor tipuri de venit in conformitate cu
legislatia intemA actuale $i tratatele de dubld impozitare aplicabile. Vd ruglm si relineli faptul

ci

nici un cAqtig de capital nu este definit ca atare in Codul Fiscal $i autoritAlile fiscale romdne nu

t2L
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giau exprimat o pozilie oficiali cu privire la aceasta chestiune. Prin urmare, nu
notificare nici o indicalie clard dac6 tipul de venit care ii revine unui investitor este supus
impozit pe cigtiguri de capital din Rom6nia.

Cu privire la persoanele fizice romAne carc se supun impozitdrii prin prisma Codului fiscal,
c65tigurile din transferul de valori mobiliare sunt impozitabile.

in

conformitate cu definilia

,,Valorilor mobiliare" at6t in Codul Fiscal cAt gi in legislalia romdneascl privind piala de capital
(gi anume Legea 297/2004 cu modificdrile in vigoare), obligaJiunile gi alte titluri de valoare,
inclusiv titlurile de trezorerie cu scadenla atet sub cAt gi peste un an, tranzaclionate pe pietele de

capital, sunt incluse
RomAnia

in

in

categoria ,,Valorilor mobiliare" $i sunt, prin urmare, impozabile in

conformitate cu regulile aplicabile acestor titluri. Astfel, cdqtigurile de capital

oblinute prin instrlinarea Valorilor mobiliare de cdre persoanele fizice rezidente din punct de
vedere fiscal in Romdnia, sunt supuse impozitului pe venit in Romdnia.

Conform normelor actuale, in funclie de incadrarea veniturilor provenite din tranzaclionarea

Valorilor mobiliare ca qi c6qtiguri de capital, se aplicS, conform Codului fiscal, un impozit de
l6% pe cAstigurile de capital.
Conform actualului Cod fiscal, cAqtigurile de capital oblinute de citre o persoani juridicd
rezidentd in Romdnia sunt supuse impozitului pe profit la cota standard de 16%o (care se aplicd
asupra veniturilor persoanelor juridice rom6ne la nivel global), deoarece nu existii impozitare
separata a ca$tigurilor de capital ficute in Rom6nia.

C6qtigurile de capital oblinute din tranzaclionarea de Valori mobiliare de citre persoane fizice
nerezidente, se supun de asemenea impozitirii din Romdnia, dacd aceste venituri sunt calificate
drept venituri ficute in aceastd tari.

Ar putea exista argumente care ar susline faptul cd Valorile mobiliare nu au nici o legdturA cu
RomAnia (dacd nu sunt emise in RomAnia) qi, prin urmare, cdgtigul de capital aferent ( in cazul

in

care acesta existl) nu ar trebui sd fie considerat drept un venit din surse romAneqti. Totu$i,
impozitarea c6qtigurilor de capital ar trebui

si fie

analizatd de la caz la caz,

condiJiile specifice ale tranzacliilor 9i legislalia aplicabila.

t22

in functie

de

S

Nu existi impozitare pentru mogteniri sau cadouri in Romdnia. in cazul in

care

mobiliare sunt acordate unei persoane fizice gratuit din partea unui angajator, valoarea lor

fi

supusd impozitului romAnesc pe venit (107d gi

pldlii contributiilor la asiguririle sociale

aferente,

Mai mult, in cazul in care acordarea de Valorilor mobiliare se efectueazi din punct de vedere

juridic sub form[ de donalie, existi posibilitatea ca tranzaclia sI trebuiascd

sd

fie legalizati de

cdtre un notar public.

Ungaria
Scopul acestei descrieri este de a oferi o viziune de ansamblu asupra regulilor fiscale maghiare,
pe baza legislatiei in vigoare la data realiztrrii Prospectului de Bazi. Aceastl descriere nu include

o analizd amAnunlita asupra tuturor implicaliilor fiscale ce ar putea fi relevante in luarea deciziei
de investilie. Aceasta prezentare nu se poate substitui consultiirilor intre potenlialii investitori gi
consultantul lor fiscal pentru a determina implicatiile fiscale ale posibilelor tranzaclii.

Emitentul nu igi asumd vreo responsabilitate privind taxarea cu retinere la sursl.
Rezidenli

Investitori privali

Venituri din tranzactii controlate pe piala de capital
Pentru investitorii privati se aplicd reguli de impozitare preferentiale asupra veniturilor din
tranzaclii controlate pe piata de capital, atunci c6nd se intrunesc anumite condilii.

in

scopul aplicirii acestor reguli preferentiale, tranzacliile includ, printre altele, anumite

tranzaclii realizate prin fumizori de servicii financiare sau asistati de acegtia,

in

fiecare caz

vinzarea sau cumplrarea de instrumente financiare, mIrfuri gi monede strdine fic6ndu-se la
valoarea justii de piaJa. Tranzactiile trebuie

sI respecte legislalia maghiar6 9i sd fie realizate sub

forml de activita$ supravegheate de Banca Nationali
t23
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Ungariei.

e

Venitul din tranzactii va fi calculate ca gi diferenJi intre profitul total qi pierderea totali
pe parcursul anului fiscal.

o

,4

it,.s

in 2019 impozitul pe venitul personal este de l5%.

'---l

Datorite tratamentului preferential al tranzacliilor controlate pe piata de capital, investitorii
privati ar putea fi indreptelil la o compensare a pierderilor realizate in anul fiscal qi pAnA la doi
ani fiscali anteriori. Impozitul astfel calculat ar putea reduce impozitele calculate pe veniturile
realizate.
Ca gi reguld general, venitul din dobdnzi nu se calificd pentru aplicarea regulilor preferenliale de
mat sus.

Profitul realizat pe tranzactii controlate pe piala de capital qi impozitul de platd se declard
individual gi se certifictr printr-un act emis de fumizorul de servicii financiare. Invesitorul privat
ar trebui sd pldteascl impozitul pAnA la termenul stabilit pentru depunerea declaraliei de venit.

Venituri din investilii pe termen lung
Pentru tranzacliile calificate ca 9i investilii pe termen lung, investitorilor privali

li

se aplicd

reguli

preferenliale, cu condilia respectdrii anumitor reguli.

Veniturile realizzte din investilii pe termen lung se referi la profrnrl oblinut de investitorii
individuali pe baza unui contract pe ternen lung de investilii cu un fumizor de servicii financiare
sau institulie de credit.

in baza acestui contract, investitorul

plaseaza o valoare de cel putin

25000 HUF in contul stru , pe o perioadl de minimum trei (qi inca doi) ani, pl4ile fiind de accord

cu aplicarea impozitirii preferenliale. Daci condiliile legale sunt indeplinite, iar investiliile sunt
menlinute mai pulin de trei ani, o rata de impozitare de 15% se aplicS, iar dacd investiliile sunt

menlinute pentru cel putin trei ani,

o ratd de impozitare de

70Yo este

menlinerii investiliilor pentru cel pulin cinci ani, rata de impozitare este

Investitorii pot

sd iqi transfere

aplicabili; in cazul

0%o.

portofoliul de investilii cdtre o altd insitulie financiari.

Dob6nzi
Persoanele fizice rezidente sunt taxate pe venitul global, inclusiv impozitarea pe
a elimina dubla taxare,

dobindi. Pentru

in cazul relinerii la sursd a unor impozite in alte state, legislatia maghiari

permite compensarea cu impozitele plitite in str6initate.
L24

Nu se aplicd taxe privind asigurdrile de sanatate asupra veniturilor din dobAnzi
Cdgtigurile de capital

4s
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Ca gi o reguld generald, cAgtigurile de capital realizate cdnd titlurile de credit sunt
sau ajung la maturitate sunt tratate ca gi venituri din tranzactii controlate pe piala de capital.

C6gtigurile rcalizale din vAnzarea Valorilor Mobiliare de cdtre un resident, investitor individual

taxirii cu 15% gi o tax6 privind
asigurErile sociale de sdnltate de l4%(plafonatd la valoarea de 450000 HUF pe an). Taxa va fi
relinutd de cdtre agentul de platE, dacd acesta este agent de platE Maghiar; altfel, taxa va fi
calculatd Si platita de cdtre investitorul privat in contextual delcaraliei anuale fiscale. Daci
sunt catalogate ca gi venituri de capital gi sunt subiectul

c65tigul este realizat in strdindtate, se vor aplica regulile privind evitarea dublei taxdri.

CAgtigurile de capital realizate prin tranzaclionarea unor

titluri emise de entitdli aflate in

jurisdiclii cu taxare redusA, sunt subiectul unui impozit de 15% 9i o taxA de asigurdri sociale de
sdnitate de 19.5%.

Companii

Dobinzi
Veniturile din dobdnzi pentru companiile Maghiare vor
pentru impozitarea profitului

F

ti

fi

incluse in baza de calcul obignuitl

sunt subiectul unui impozit de 9%.

Caqtiguri de capital

CAgtigurile de capital pentru companiile Maghiare vor

fi

incluse

pentru impozitarea profitului gi sunt subiectul unui impozit de

Nerezidenli
Investitori privali
Dobdnzi

725

9olo.

in baza de calcul obiqnuitl

z

Veniturile din dobAnzi pentru nerezidenli persoane fizice nu fac subiectul impo
personale

in Ungaria. Totuqi, dacl

dobAnda va

fi privitd

dobAnda este

platiti printr-o institulie din U

ca gi venit oblinut in Ungaria qi va

8
aceasta

fi taxat in Ungaria cu l5%. De

I

o

aceastii regul5 este depdgitd de regulile privind dubla taxare, dacd se aplicd.

Caqtigurile de capital

C6qtigurile de capital realizate de citre indivizi ne rezidenli nu fac obiectul impozitiirii
veniturilor personale in Ungaria.
Companii
DobAnzi

Dobdnzile obJinute de companii nerezidente vor

fi

impozitate in Ungaria dacd au legdturl cu

activitatea desllLguratd de entitate in Ungaria. Rata aplicabild asupra proliturilor companiilor este
de

9%o.

Cdgtiguri de capital
Cdqtigurile de capital oblinute de companii nerezidente vor

fi impozitate in Ungaria numai dacd

au leglturd cu activitatea companiei in Ungaria, iar rata aplicabila asupra profiturilor companiilor
este de 9%

.

Moqteniri qi dona(ii
Dacd Valorile Mobiliare fac obiectul unei mogteniri, taxa pe mo$tenire

in Ungaria se aplicd

acestora. Rata aplicabili este de 187o. Sunt exceptate moqtenirile intre rude prin descendenti

direct[.
Donarea Valorilor Mobiliare este subiect al apliclrii taxei pe donalie dacd aceasta are loc in

Ungaria, indifferent de rezidenta pdr[ilor. Rata aplicabild este de 18%. Nu se aplicd taxarea
donaliilor intre rude prin descendenll direct sau dacd valoarea este mai mica de 150000 HUF.
Valoarea moqtenirilor qi a donaliilor se calculeazi la valoare

126

justl

de

pia{I minus deduceri.
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Polonia
Scopul ace stei descrieri este de a oferi o viziune de ansamblu asupra regulilor fiscale

pe baza legislatiei in vigoare la data realizdrii Prospectului de Bazd. Aceastd descriere nu inc

o malizd amanunlit5 asupra tuturor implicaliilor fiscale ce ar putea fi relevante in luarea deciziei
de investi{ie. Aceasta prezentare nu se poate substitui consultdrilor intre poten}ialii investitori gi

consultantul lor fiscal pentru a determina implicaliile fiscale ale posibilelor tranzaclii.

Emitentul nu igi asumd weo responsabilitate privind taxarea cu relinere la sursd.
RezidenTi

in conformitate cu Legea privind impozitul

pe venit din 26

iulie 1991, cu modificdrile ulterioare

(Codul Fiscal polonez), cu Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, veniturile
rcalizate de acestea sunt supuse impozitirii in Polonia, indiferent de locul de realizare a acestor

venituri, dacd ele sunt realizate de persoane care igi au reqedinla in aceastd lard (rezidenli fiscali
polonezi). Definirea rezidenlei fiscale in Polonia presupune indeplinirea uneia dintre condiliile
de mai jos: (i) are centrul de interese personale sau economice (centru de interese de

Polonia; sau

(ii)

locuieqte

viall) in

in Polonia mai mult de 183 de zile intr-un an fiscal (articolul

3

secliunile 1 qi la din Legea privind impozitul pe venitul personal).
Aceste

principii

se

aplici fird

a aduce atingere tratatelor de evitare a dublei impuneri semnate de

Polonia (articolul 4a din legea de mai sus). Mai exact, aceste tratate de evitare a dublei impuneri

pot defini "locul de reqedinld" intr-o manierd diferiti sau clarificdnd in continuare noliunea de
"centru de interese de via1d". Persoanele ale clror loc de reqedinld nu este situat in Polonia sunt
supuse unor

obligalii fiscale numai in ceea ce priveqte venitul (veniturile) generate pe teritoriul

Poloniei (obligalie fiscalI limitatn) (articolul 3 secliunea 2a al aceleasi legi).
Investitori privali

Venituri din tranzactii realizate pe piala de capital

in

prezent, dobdnzile incasate din titlurile de valoare qi discounturile sunt considerate venit

taxabil. Instrumentele financiare cu activ suport format din alte instrumente, cum ar

indici, mdrfuri, contracte futures, fonduri qi combinaliile acestora pot
r27

fi

fi

acliuni,

considerate derivate
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financiare in legislalia fiscald polonezd. Reglementarea impoziterii acestor tipuri de i

financiare este realizatd parlial la articolul 16 alineatul (1) punctul 8b din Legea privind
impozitul pe profit $i la art. 23 alin.

(l)

pct. 38a din Legea privind impozitul pe venit, eventualele

cheltuieli suportate in legdturi cu achizilionarea de instrumente financiare derivate poate fi
deductibild la momentul realizdrii venitului din vdnzarea instrumentului derivat.

C65tigurile de capital (adicd diferenla dintre prelurile de v6nzare qi costul de achizifie al
instrumentelor financiare) provenite din vAnzarea instrumentelor financiare de cAtre un rezident

fiscal polonez inainte de scadenld
p€rsoane fizice

-

-

dacd este efectuati

sunt supuse impozitului pe venit

in

in

afara sferei de activitate a unei

Polonia

in valoare de

19Yo. Cota de

impozitare se aplici doar venitului net realizat. Declaralia anuald fiscald se depune pentru anul
precedent p6nd la data de 30 aprilie a anului urmdtor.

Valoarea instrumentelor denominate in alte monede decat zlotul polonez ar trebui convertite in
moneda polonezl in conformitate cu articolul

lla

din Legea privind impozitul pe venit din 26

iulie 1991, cu modificdrile ulterioare.

in

conformitate cu articolul 17 din Legea privind impozitul pe venit din 26 iulie 1991, cu

modificirile ulterioare, veniturile din tranzactionarea instrumentelor financiare complexe
(realizate cu ocazia apariliei unui eveniment knock-out sau la maturitate) sunt clasificate ca

venituri financiare gi impozitate la o ratii unici de impozitare de l9o/o. Impozitul este declarat in
acela5i mod ca gi in cazul veniturilor din c6qtiguri de capital.

Companii
Rata

impozitnrii profitului pentru companii inregistrate in Polonia este de l9%, in timp

rata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care desfh5oari

ce

activitiili economice poate fi (in

funclie de alegerea intreprinzEtorului) una forfetarh de l9oZ sau poate varia pe o scari progresivd

de impozitare intre 18oZ gi 32%, in fiecare caz individual. Aceste cAqtiguri de capital sunt
impozitate exclusiv in Polonia ca stat de regedinli al vAnzltorului.

728

SE sU

4
Pierderile rezultate din tranzaclionarea instrumentelor financiare pot

fi

compensate

categorii de venituri nete din alte activitali ale societilii. Restul pierderii poate

deductibilitate fiscali

in

urmdtorii

fi folosi tp

5 ani, cu condilia cd suma maximd luatd in

calculul

deductibilit5lii fiscale in oricare din urmitorii 5 ani sd nu fie mai mare decAt 50% din valoarea
absoluti a pierderii reportate. in cazul in care instrumentele financiare sunt tranzaclionate in o

alti

monedd decet zlotul polonez (PLN), qi cursul de schimb diferd intre data v6nzirii

;i

data

cumplrdrii, toate veniturile qi costurile vor fi convertite in scopuri fiscale in PLN in conformitate
cu prevederile articolelor 12, 15, 1la Ei 22 a Codului Fiscal polonez.

Nerezidenli

In cazul

persoanelor nerezidente, c6qtigurile de capital rcalizate nu fac obiectul impozitdrii

venifurilor personale in Polonia, chiar dacd asemeanea venituri sunt colectate printr-un agent de

plati polonez. CAqtigurile de capital din vdnzarea instrumentelor financiare ale nerezidenfilor
fiscali polonezi din ldrile care au incheiat un tratat de evitare a dublei impuneri cu Polonia sunt
impozitate,

in

general, exclusiv

tratament fiscal se aplicd qi

in

in

strfinetate,

in statul de reqedinp al vdnzltorului.

Acelaqi

cazul veniturilor realizale din tranzactionarea instrumentelor

financiare derivate.

Mogteniri gi dona(ii
Persoanele frzice care

i;i

au rezidenla fiscald

in Polonia sau delin cetilenie polonezS, sunt supuse

taxdrii veniturilor realizale din mo;teniri sau cadouri, nivelul impozitirii depinzAnd de valoarea
instrumentelor financiare supuse transferului gi de realtia dintre decedat sau donator pe de o

parte, qi moqtenitor

/

beneficiar pe de altii parte. Existii anumite scutiri qi praguri valorice

exceptate de la impozitare, de ex.

anumite criterii

in

ceea ce prive;te transferurile intre rude, cu condilia ca

si fie indeplinite (de exemplu, trimiterea

unei notificdri adecvate privind

tranzaclia cetre autoritatea fiscald). Subiectul fiscal este mo$tenitorul / beneficiarul, iar nivelul
taxdrii poate fi de pindb

20%o.
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Forma Termenilor Finali

A. Fonna Termenilor Finali pentru Certificatele Turbo

Termeni Finali

c

4s ,r

4PRO

Serie: [Index] [Ac{iune] [Marft] [Contract futures]Turbo [Long] [Short]
Indice Activ Suport:

ISIN Activ suport:

U

[

] (Bloomberg:

[

])

[]

Monedd Activ Suport: [ ]
Moneda finanldrii: [ ]
Monedd de Decontare: [ ]
Data Emisiunii: [ ]

Datii Maturitate/ Datii Evaluare Finald: [ ] fMaturitate Deschisa (Open End)]
Data EvaluErii: [ ]
Ora

Evalulrii: [ ]

Pret de emisime:

[

]

Volum: [ ]
Valoare de exercitare/ Valoare de Exercitare Iniliald: [ ]

Nivel BarierE/Nivel de Barierd Inilial: [ ]

\.-

Agent de platd: [BRK Financial Group SA][ ]
Agent de calcul: [BRK Financial Group SA][ ]
Listat pe Bursa de Valori: [ ]
Prima zi de tranzaclionare: [ ]

Ultima zi de tranzaclionare: [ ]
Cheltuieli de admitere la trarzaclionare:[ ]
Depozitarul Valorilor Mobiliare: [ ]
Sistem de compensare: [

]

Notific[ri: [ ]
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Website notificiri: [ ]

Alte informalii:

EUP
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B. Fonna Termenilor Finali pentra Certificatele cu capital
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Termeni finali
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Serie: [Denumire certificat]capital protejat [procent capital protejat]
Moneda decontdrii: []
fValoare nominale]/[Principal]: []
Pret de emisiune: [][Moneda decontdrii]/[Procent din valoarea nominali]
Data emisiunii: []
Data maturitelii: []
Data Evaluirii Iniliale: []
Data Evaluirii Finale: []

Termeni referitori la activul suport:
I

Nr. de referintb
pentru actilul
suport

Activul suport
(i) [Indice][Ac]iunel[MarfE]: [] ISIN:[]
(ii)[ Sponsorul indicelui] [Emitent]: []
(iii) Bursa de valori: I

Pondere (%)

Ora evaludrii: []
Moneda activului suport: []

Termeni referitori la riscumplrarea certificatelor:
Valoarea finald de rdscumpdrare a certificatelor se va face dupd urmdtorul mecanism:[se
insereazd mecanismul specific de calcull

I

Ora evaluirii cursului valutar:
Sursa de prel pentru cursul valutar: []
Participatie: []%
Mecanismul de calcul al performantei la maturitate: fse insereazd mecanismul specific de calcull
Valoarea de referinti pentru activul suport: []
Valoarea de exercitare: []

Termeni generali:
Agent de calcul:[BRK Financial Group] []
Agent de platS:[BRK Financial Group] []
Agent de compensare: [Depozitarul Central SA,/Keler CCP ] [
Agent de decontare: [Depozitarul Central SA/Keler CCP] [
Depozitarul Valorilor mobiliare: [Depoziatarul Central SA/Keler CCP][
Listare: [ValorileMobiliare vor fi listate la Bursa de Valori Bucuregti/Budapest Stock Exchange] [
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nelistalel
Data listdrii: [][nu se aplicd]
Cheltuieli legate de listare: []

Explicafii suplimentare cu privire la certificatele cu capital protej
fse insereazd detalii despre activul suport, indicarea locului de unde

privire

potfi

lo performanlele trecute $i evolulia viitoare a activului suportl

fse insereazd exemple de calcul pentru evaluarea certilicatelor la maturitatel

Alte informa{ii
lse insereazd ahe

informaliillnu

este cazull
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10.

Informafii despre Emitent

10.1 Despre

SUF

t

BRK Financial Group

SSIF BRK Financial Group S.A a fost

o

infiinlati ca societate pe actiuni la

4 ,q,t)

4 P4

Ogzi

r

1994 sub denumirea inilial6 de SIVM Broker SA, iar ulterior SSIF Broker S.A., pdnl la finalul

anului 2015. Pe fondul extinderii activitElii qi pe alte segmente financiare prin intermediul unor

achizilii stmtegice, dar qi ca urmare a dezvoltdrii inteme, in 2015 s-a decis schimbarea denumirii

din SSIF Broker SA in SSIF BRK Financial Group S.A. Astfel, la data de 21.03.2016

s-a

finalizat operaliunea de schimbare a numelui, dupi publicarea hotdrdrii AGEA din data de
16.12.2015

in Monitorul Oficial al Romaniei w. 226, partea a IV-a, la data de

15.01.2016.

Autorizalia ASF privind schimbarea denumirii a fost primitn in data de 24.02.2016.
SSIF BRK Financial Group S.A. este membru fondator al Bursei de Valori Bucuregti, Bursei
Rom6ne de

MIrfuri,

qi al Fondului de Compensare a lnvestitorilor.

Domeniul principal de activitate

al societilii este intermedierea

tranzacliilor financiare.

Compania oferd o gami largi de servicii financiare, destinate atat clienlilor de retail, cAt qi celor

institulionali. Intermedierea tranzacliilor la Bursa de Valori Bucuregti precum qi a celor in cadrul

altor piele la nivel intemalional reprezintd in continuare una din principalele surse de venit
pentru societate.

in trecut, BRK s-a implicat in listarea la Bursa de Valori Bucureqti a unora dintre cele mai
prestigioase societali din Romani4 Ei a cotat 11 dintre cele 12 societdli listate inilial la BVB,

pregdtind gi introducdnd la tranzaclionare un numdr de 45 societdli. Dintre acestea amintim:

Antibiotice Iagi, Azomureq TArgu-Mureq, Terapia Cluj-Napoca Arhom Slatin4 Astra Vagoane
Arad

Ei

altele.

Aldturi de serviciile destinate clienfilor, administrarea portofoliului propriu de active financiare
contribuie la rezultatele SSIF BRK Financial Group S.A.. Investiliile sunt realizate atdt pe

teritoriul Rom6niei, cdt gi pe pielele intemafionale, at6t in companii premium listate pe piele

in societei private. Astfel, SSIF BRK Financial Group S.A. a devenit
aclionar semnificativ la mai multe societili romdneqti, implicAndu-se activ in dezvoltarea
reglementate, cdt gi

acestora,
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.r-j.,

data de 26

f

tn anul 2005, BRK Financial Group a devenit prima qi,

pAnd

in prezent, singura

servicii de investilii financiare listatd la Bursa de Valori BucureEti, la categoria Premium.
Acliunile SSIF BRK Financial Group S.A. au fost admise la tranzaclionare pe piala principald
administrati de Bursa de Valori Bucureqti la data de 5 februarie 2005 sub simbolul BRK.
Ac{iunile BRK sunt cotate la categoria premium a Bursei de Valori Bucureqti Ei sunt incluse in
compozilia indicelui BETPlus. Sediul central al societdlii se afld la Cluj-Napoc4 in timp ce
prezenla la nivel nalional este asiguratd prin agentiile din Bucureqti, Timiqoara, Iaqi
Denumirea juridice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Domeniul de activitate

Activiteti de intermediere a tranzacliilor

qi

Suceava.

financiare

Cod CAEN

6612

Cod fiscal/Cul

6738423

Cod Registrul Come4ului

J12t3034n994

Adresa

Sediul central: Str. Motilor, nr

Telefon, Fax

0364-401 709, 0364-401 71 0

Email

office@brk.ro

Pagina web

www.brk.ro

Simbol

BRK

ISIN

ROBRKOACNORO

1

19, Cluj-Napoca

10.2 Informafii financiare
Urmdtoarele informatii financiare au fost extrase din situaliile financiare auditate ale anului 2018

9i situaliile financiare auditate ale anului 2017, intocmite in conformitate cu
Intemajionale de Raportare Financiard.

Valori in RON

3l Dec.

2018

31 Dec. 2017

Active totale
Total venituri din activiteli
continue

106.549.699

99.024.275

7.757 .230

10.205.674

Profit inainte de impozitare

-2.804.699

-4.6s4.398

Profit din activit6li continue

-2.804.699

-4,654,398

L34

Standardele

Profit din activitAf intrerupte
(dupa impozitare)
Profitul perioadei

0

0

-2.804.699

-4,6s4,398

0

1,050,770

-2.804.699

-3,603,628

Alte elemente ale rezultatului
global
Total rezultat global aferent
perioadei

cE

4

10.3 Auditul statutar
Pentru anii financiari 2017 qi 2018 auditorul independent al BRK Financial Group a fost Deloitte

Audit SRL, Soseaua TITULESCU NICOLAE, Nr. 4-8, Et. 2 SI 3, zona Deloitte, BUCURESTI
SECTORUL 1, Judeful BUCURESTI Cod postal: 0l 1141.

10.4 Viziune

de afaceri

Activitatea de bazl a BRK Financial Group este structuratd pe doui direclii de afaceri: segmentul
de tranzaclionare gi segmentul de intermediere. Pe segmentul de tranzactionare, societatea

opereazi tranz.acliile pe contul propriu, operaliuni de market-making gi operaliuni cu produse
structuate, iar pe segmentul de intermediere, societatea opereazdtanzac\iile clienlilor respectiv
operaliunile corporate.

Activitatea de tranzac{ionare
Conform procedurilor inteme aprobate de cdtre Consiliul de Administrafie, acfiunile delinute in

portofoliul propriu al companiei au fost clasificate in 3 mari categorii:
Plasamente strategice: acliunile delinute la entitdlile afiliate qi interesele de participare. Prin
interese de participare se ingelege: drepturile in capitalul altor entitdli, reprezentate sau nu prin

certificate care, prin crearea unei legdturi durabile cu aceste entitali, sunt destinate sd contribuie
la activitdlile entitAlii. Definerile de acliuni pot fi at6t la societdli inchise, cdt qi la societali listate
la bursd. in prezent, in categoria plasamanetelor strategice se incadreazd doar participalia in
cadrul SAI Broker (99,8% din capitalul social).
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Plasamente de portofoliu: acliunile societdlilor la care BRK nu poate/nu doreqte sI ex

4

influenld semnificativd in administrarea societAlii. Tot in cadrul acestei categorii sunt evi
qi plasamentele delinute la

societilile de tip inchis (necotate) care nu intrunesc condiliile de a fi

incorporate la ,,Plasamente Strategice", indiferent de mdrimea pachetului delinut sau de delinerea

in capitalul social al emitentului.

Investilii financiare pe termen scurt: Instrumente financiare care fac obiectul unor operaliuni
curente de vinzare-cumpdrare din partea companiei. in cadrul acestei secliuni nu sunt cuprinse

acliunile societdlilor inchise sau necotate.
Emisiunea de produse structurate
Aceaste activitate include dezvoltarea, structurarea,

disribulia gi gestionarea riscului, precum

qi

fumizarea de lichiditate pe piala secundar6 pentru produse structurate.

Anul 2018

a fost

unul important pe segmentul pielei de produse structurate, compania fiind lider

de piajd, cu o cote de de 25,lVo qi rulaje de 168,9 milioane Lei.

Intermediere

fi

nanciarl

Activitatea de intermediere financiarl se referl la totalitatea serviciilor de intermediere a
tranzacliilor oferite investitorilor individuali

Ei

companiilor, precum si la serviciile specializate

oferite clientilor institutionali.
Perspectiva afacerilor

in funclie 9i de condiliil de piatd, Emitentul inentioneazl si iqi extindd activitatea derulati cu
produse structurate in pietele din Europa Centrali qi de Est. Deasemenea, in privinla investitiilor,

compania igi propune un management activ pentru a exploata oportunitdlile de pia1n. Serviciile
de intermediere se aflE in proces de eficientizare, avAnd ca scop simplificarea procesului de
deschidere de cont gi accesul facil al clienlilor la tranzaclionare.

Principalele piefe
La momentul aprobirii acestui Prospect, activitatea Emitentului este concentrati in Romdnia.

Emitentul doregte o extindere in regiune a activitefi cu produse structurate.
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10.5 Administrare, management

gi supraveghere

Consiliul de administralie este responsabil, conform statutului cu strategia de
companiei.
Acesta este format din urmltoarele persoane:

NicolaeGhergug Preqedinte
Monica Ivan

-

Vicepregedinte

Cdtdlin Mancag
Darie Moldovan

-

Membru
Membru

La momentul aprobirii prospectului de bazd o pozilie de membru in consiliul de administratie
este vacantA.

Conducerea executivd este formati din Director General qi Director General Adjunct gi are
urmAtoarea componenla:
$erban Nagcu
Rdzvan RaJ

-

-

Director General

Director General Adjunct

Comitetul de audit este format din toli cei patru membri ai Consiliului qi are ca gi atribu{ii
monitorizarea gi supravegherea:

o
o
o
.

Procesului de raportare financiard
Revizuirea si evaluarea eficienlei qi eficacitllii controlului intem
Proceselor inteme gi exteme de audit
Conformitatea cu legile, regulamentele 9i politicile companiei.

Evitarea conflictelor de interese

in vederea evitiirii conflictelor de interese,
modalitatea de executare

societatea aplicd proceduri clare care reglementeAze

a ordinelor clienlilor, prioritare in raport cu ordinele proprii

societilii. Prioritatea de executare

a

ale

ordinelor sunt cuprinse in procedurile inteme ale companiei.
737

SUP

Societatea raporteazl toate tranzacliile efectuate de catre persoanele indiate in

Financial Group citre Bursa de Valori Bucureqti, in vederea informirii aclionarilor qi a
interesate. Conform reglement6rilor qi normelor
necesare Si

in vigoare, societatea ruporteazi tranzacliile

AutoritAfi de Supraveghere Financiartr.

BRK Financial Group a luat mlsurile necesare in directia evitdrii conflictelor de interese qi prin
segregarea qi separarea activitafilor operalionale unde este cazul.

Ac{ionariat
La data de 31 decembrie 2018, structura aclionariatului BRK Financial Group se prezenta astfel

Kaiaa lnYsrt
CdpoaeBffl

Slf Mt,lbna
t8.a7.i

lr&-""
SA

s41"

\@/
Rapoarte de audit
Pentru anul 2017 auditul a fost asigurat de citre Deloitte Audit SRL, iar opinia de audit a fost
una calificattr, datoratd soldurilor finale ale anului 2016.

f^
''In

anul 2016 auditul a fost asigurat de cdtre BDO RomAnia, care a emis o opinie calificati

datoratii evaludrii cu intArziere a unei participalii intr-o companie inchisd delinutd de cdtre BRK.

Raportul de audit pentru anul 2018 a fost asigurat de c6tre Deloitte Audit, iar opinia de audit a
fost una calificatd, datorata varialiei valorii juste a participaliei delinute intr-o companie inchisi.
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10,6 Contracte cu materialitate
Emitentul nu a incheiat contracte cu materialitate, in afara cursului normal al afacerilor
sA

care

rezulte intr-o obligatie asupra Emitentului care sd afecteze in mod material posiblitatea

Emitentului de a-gi respecta obligaliile fati de Delindtorii de Valori Mobiliare emise de acesta.

11.

Declarafiederesponsabilitate

Emitentul igi asuml responsabilitatea pentru informaliile conlinute in acest Prospect de Bazi.
Conform cunogtintelor gi convingerilor Emitentului (care a luat toate mdsurile rezonabile pentru
a se asigura

ci astfel este cazul) informatiile conlinute in acest document

sunt in conformitate cu

realitatea qi nu omit nimic de naturd sd afecteze semnificalia lor.

BRK FINANCIAL GROUP SA
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(
Nicolae Gherghus

Serban Nagcu

Presedinte

Director General

I

139

