3 éves, törzsrészvényekhez kötött, nem tőkevédett, automatikusan
visszahívható limitáras (barrier) strukturált értékpapírok
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ –
MARKETINGANYAG STRUKTURÁLT ÉRTÉKPAPÍROK MAGYARORSZÁGON TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ
Befektetők célja / tűrőképessége
 A strukturált értékpapírok befektetői két vállalat teljesítményében érintettek: Harley-Davidson Inc (HOG UN Equity) és Capri Holdings Ltd (CPRI UN
Equity).
A strukturált értékpapírok hozama ezen két részvény teljesítményétől függ, azonban a befektetők nem részesednek ezen részvények közvetlen
eredményből.
 A strukturált értékpapírok névértékük 10,0%-ának megfelelő éves potenciális hozamot kínálnak (a tranzakciós díjak nélkül számítva) kedvező
körülmények között. A 2. oldalon megtekintheti annak ábrázolását, hogy az értékelések tükrében hogy alakul a termék kifizetése.
 Lejárat előtti visszaváltás / automatikus visszahívás funkció: A strukturált értékpapírok teljes befektetési futamideje három év. Azonban lejárat előtti
visszaváltás („automatikus visszahívás”) történhet a mögöttes részvényeknek a féléves automatikus visszahívási értékelési napokon elért
záróárfolyamától függően.
 Tőkevesztés kockázata. A strukturált értékpapírok lejáratkor nem tőkevédettek, és a befektetők elveszíthetik eredeti befektetésük egy részét vagy
egészét. A befektetők eredeti befektetésük legalább egy részét elveszítik, ha bármelyik mögöttes részvény végső árfolyama a kezdő árfolyam 60%-ánál
alacsonyabb. A befektetők kezdő befektetésük 100%-át elveszíthetik, ha bármelyik mögöttes részvény végső árfolyama 0.
 Partnerkockázat: A befektetők ki vannak téve a kibocsátó és a garanciavállaló hitelkockázatának. Ha a kibocsátó és a garanciavállaló fizetésképtelenné
válik, vagy nem képes teljesíteni fizetési kötelezettségeit, a befektetők elveszíthetik befektetésük egy részét vagy egészét és a nekik járó hozamokat,
függetlenül a mögöttes részvények teljesítményétől.

Áttekintés
Az eredeti befektetés hozama a következő két mögöttes részvény teljesítményétől függ: Harley-Davidson Inc (HOG UN Equity) és Capri Holdings Ltd (CPRI
UN Equity). A strukturált értékpapírokba befektetők abban bíznak, hogy mindkét részvény árfolyama a rá vonatkozó automatikus visszahívási határérték
szintjén vagy afölött lesz bármelyik féléves automatikus visszahívási értékelési napon, vagy a rá vonatkozó végső visszaváltási határérték fölött lesz a végső
értékelési napon, az alábbi táblázat szerint.
Lejárat előtti visszaváltás lehetősége
Ha bármelyik féléves automatikus visszahívási értékelési napon mindkét mögöttes részvény a rá vonatkozó automatikus visszahívási határértéken vagy
afelett zár, a strukturált értékpapírok lejárat előtti visszaváltására kerül sor, és a befektetők rögzített összegű, (a tranzakciós díjak nélkül) évi 10,0%-nak
megfelelő fix tőkenövekedési kifizetést kapnak („automatikus visszahíváskor kifizetendő összeg”). Az automatikus visszahíváskor kifizetendő összeg
potenciális mértéke minden hat hónapban emelkedik és az automatikus visszahívási határérték szintje csökken, ahogyan azt a következő táblázat mutatja:

Futamidő

Féléves automatikus visszahívási
értékelési nap (illetve, az utolsó
sor esetén, a végső értékelési
nap)

Automatikus visszahívási határérték (illetve, az utolsó
sor esetén, a végső visszaváltási határérték)
HOG UN Equity

CPRI UN Equity

Automatikus visszahíváskor
kifizetendő összeg (illetve, az
utolsó sor esetén, a végső
visszaváltási összeg)

85,00%1

105.0%2

1. időszak (6 hónap)

2019. október 16.

85,00%1

2. időszak (12 hónap)

2020. április 16.

85,00%1

85,00%1

110,0%2

3. időszak (18 hónap)

2020. október 16.

85,00%1

85,00%1

115,0%2

4. időszak (24 hónap)

2021. április 16.

85,00%1

85,00%1

120,0%2

5. időszak (30 hónap)

2021. október 18.

75,00%1

75,00%1

125,0%2

6. időszak / lejárat

2022. április 18.

75,00%1

75,00%1

130,0%2

1. A vonatkozó mögöttes részvények kezdő árfolyamához viszonyítva. Ez a kezdeti értékelési napon kerül meghatározásra.
2. Tranzakciós díjak nélkül számítva.

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA: NEM BANKBETÉT | NINCS BANKI GARANCIA | NINCS ÁLLAMI GARANCIA | ELVESZÍTHETI AZ ÉRTÉKÉT
Ez az anyag marketing célokra készült strukturált értékpapírok Magyarországon történő nyilvános forgalomba hozatalához. Ezt a potenciális befektetők számára
kizárólag tájékoztatási célból nyújtjuk, kötelező erővel nem rendelkezik. Együttesen kell figyelembe venni az adott kibocsátó mögöttes kapcsolt strukturált
értékpapírjainak 2019. január 25. napján kelt alaptájékoztatójával és annak bármely mellékleteivel (a „Tájékoztató”), valamint az ezen strukturált
értékpapírokra vonatkozó kapcsolódó végleges feltételekkel (a „Végleges Feltételek”) (a Tájékoztató és a Végleges Feltételek együttesen: az „Ajánlattételi
Dokumentum”), valamint a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal (KID), amelyek ismertetik a termék konkrét feltételeit és leírnak
bizonyos kockázatokat. Ezen dokumentumok a strukturált értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatban kerültek közzétételre, és elérhetők a
potenciális befektetők számára tanulmányozás és letöltés céljából a strukturált értékpapírok magyarországi jogosult kibocsátója/forgalmazója, az MKB Bank Zrt.
webportálján (www.mkb.hu). Mielőtt befektetnének, a befektetők kérjenek felvilágosítást és tanácsot pénzügyi tanácsadójuktól, és bizonyosodjanak meg róla,
hogy értik a terméket. Az ebben a marketingkiadványban szereplő információk általános természetűek, és nem veszik figyelembe az olvasók és potenciális
befektetők személyi körülményeit, igényeit és megértési szintjét.

A termék összefoglalása
Mögöttes részvények

HOG UN Equity és CPRI UN Equity

Kibocsátó

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
(„CGMFL”), a Citigroup Global Markets Limited
garanciájával

Ajánlat

Nyilvános forgalomba hozatal Magyarországon

ISIN

XS1956935446

Kibocsátási árfolyam

100%

Névérték strukturált
értékpapíronként

400 000 HUF

Jegyzési időszak

2019. március 25. - 2019. április 12. (15:00)

Kezdő értékelési dátum

2019. április 16.

Féléves automatikus
visszahívási értékelési
nap(ok)

1.: 2019. október 16.
2.: 2020. április 16.
3.: 2020. október 16.

Részvények kezdeti
árfolyama

Az egyes mögöttes részvények záróárfolyama a
kezdő értékelési napon

Részvények végső
árfolyama

Az egyes mögöttes részvények záróárfolyama a
végső értékelési napon

Kifizetési napok idő előtti
lejáratkor

1.: 2019. november 4.
2.: 2020. május 5.
3.: 2020. november 3.

4.: 2021. május 4.
5.: 2021. november3.

Automatikus visszahívási
határérték a kezdeti
árfolyam %-ában

1.: 85,0%
2.: 85,0%
3.: 85,0%

4.: 85,0%
5.: 75,0%

Végső értékelési dátum

2022. április 18.

Lejárat napja

2022. május 3.

Kifizetés lejáratkor
(ha a strukturált értékpapír
nem jár le idő előtt)

 Ha mindkét részvény végső árfolyama a végső
visszaváltási határértékkel (azaz a kezdő árfolyam
75%-ával) egyenlő vagy annak szintje felett van:
Eredeti befektetés + 30%; VAGY
 Ha mindkét részvény végső árfolyama a kezdő
árfolyam 60%-ával egyenlő vagy annak szintje
fölött van, és legalább az egyik részvény a végső
visszaváltási határérték alatt van: Csak az eredeti
befektetés; VAGY
 Ha bármelyik részvény végső árfolyama a kezdő
árfolyam 60%-a alatt van, a tőke kockázatnak van
kitéve, és a befektetők eredeti befektetésük
legalább egy részét elveszítik. A befektetők
számára visszajuttatott összeg közvetlenül a
gyengébben teljesítő mögöttes részvény
teljesítményéhez lesz kötve, és a következővel
lesz egyenlő: (i) a névérték, szorozva (ii) a
gyengébben teljesítő mögöttes részvény végső
szintjével, osztva (iii) annak kezdő árfolyamával.
Ilyen helyzetben a befektetők eredeti
befektetésük összegének akár 100%-át
elveszíthetik.

Díjak

4.: 2021. április 16.
5.: 2021. október 18.

Kérjük, lépjen kapcsolatba
bankárjával/tanácsadójával a díjak és költségek
részleteivel kapcsolatban. A befektetőknek tisztában
kell lenniük azzal, hogy a Citigroup és leányvállalatai,
továbbá más, e tranzakcióban esetleg részt vevő
külső felek díjakat, jutalékokat vagy egyéb
ellentételezést nyújthatnak vagy fogadhatnak el a
strukturált értékpapírok megvásárlásával és
eladásával, a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó
fedezeti tevékenységekkel, illetve az ügyletben részt
vevő egyéb szerepkörökkel kapcsolatban. A
kibocsátó a strukturált értékpapírok összértékének
maximum 4,00%-át fizeti ki a forgalmazó részére
forgalmazási díjként. A forgalmazó a befektetők
részére további díjat vagy más költségeket számíthat
fel. A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy a
strukturált értékpapírok piaci értékét az ilyen díjak és
egyéb ellentételezések összege csökkenteni fogja. A
strukturált értékpapíroknak a birtokosuk által
történő, lejárat előtti visszaváltása szintén az
alkalmazandó díjaknak és egyéb ellentételezéseknek
a strukturált értékpapírok ezen birtokosa által
történő megfizetésével járhat.

Lejáratkor
Ha nem került sor a strukturált értékpapírok lejárat előtti visszaváltására,
a strukturált értékpapírok a harmadik évben (2022. május 3-án, azaz a
lejárat napján) lejárnak, és a befektetők számára visszajuttatott összeget
a következőképpen kell meghatározni:
– Az általuk eredetileg befektetett összeg 100%-át plusz 30%
hozamot,ha mindkét részvény végső árfolyama a rájuk vonatkozó
végső visszaváltási határértékkel (azaz a kezdő árfolyamuk 75%-ával)
egyenlő vagy annak szintje fölött van a végső értékelési napon; VAGY
– Az általuk eredetileg befektetett összeg 100%-át, ha mindkét
részvény végső árfolyama a kezdő árfolyamának 60%-ával egyenlő
vagy annak szintje fölött van a végső értékelési napon, és legalább az
egyik részvény a végső visszaváltási határérték alatt van; VAGY
– Az általuk eredetileg befektetett összeg 0%-a és 59,99%-a közötti
összeget, ha bármelyik részvény végső árfolyama a kezdő
árfolyamának 60%-ánál alacsonyabb. Ilyen helyzetben a befektető
tőkéje kockázatnak van kitéve, és a befektető részére visszajuttatott
összeg közvetlenül a gyengébben teljesítő mögöttes részvény végső
teljesítményéhez lesz kötve. A visszajuttatott összeg a következővel
lesz egyenlő: (i) a névérték, szorozva (ii) a gyengébben teljesítő
mögöttes részvény végső árfolyamával, osztva (iii) annak kezdő
árfolyamával. A befektető devizakockázatnak lehet kitéve, ha a
részvények denominált pénzneme különbözik a befektető eredeti
befektetésének pénznemétől és/vagy hazai pénznemétől.
Hogyan történik az értékelés / visszaváltás?
Befektetés kezdő napja
(azaz a kibocsátás napja): 2019. május 3.

A befektető
hozama

1. automatikus visszahívási értékelés: 2019.
október 16.
Mindkét részvény az automatikus
visszahívási határértéken (a kezdő árfolyam
85%-a) vagy az fölött zárt?

Kezdeti
befektetés
+ 5%
IGEN

NEM
2. automatikus visszahívási értékelés: 2020.
április 16.
Mindkét részvény az automatikus
visszahívási határértéken (a kezdő árfolyam
85%-a) vagy az fölött zárt?

IGEN

Kezdeti
befektetés
+ 10%

NEM
3. automatikus visszahívási értékelés: 2020.
október 16.
Mindkét részvény az automatikus
visszahívási határértéken (a kezdő árfolyam
85%-a) vagy az fölött zárt?

Eredeti
befektetés
IGEN + 15%

NEM
4. automatikus visszahívási értékelés: 2021.
április 16.
Mindkét részvény az automatikus
visszahívási határértéken (a kezdő árfolyam
85%-a) vagy az fölött zárt?

Eredeti
befektetés
IGEN + 20%

NEM
5. értékelés: 2021. október 18.
Mindkét részvény az automatikus
visszahívási határértéken (a kezdő árfolyam
75%-a) vagy afölött zárt?

Eredeti
IGEN befektetés
+ 25%

NEM

 Ha a féléves
automatikus
visszahívási értékelési
napon a HOG UN
Equity és a CPRI UN
Equity árfolyama is az
automatikus
visszahívási
határértéken vagy
afelett van, a
strukturált
értékpapírok lejárat
előtt visszaváltásra
kerülnek.
 A befektetők
megkapják eredeti
befektetésüket plusz a
vonatkozó
tőkenövekedési
összeget.
 Ha bármelyik részvény
záró árfolyama az
automatikus
visszahívási határérték
alatt van, a strukturált
értékpapír nem jár le,
hanem futamideje
folytatódik a következő
féléves automatikus
visszahívási értékelési
nap felé, egészen a
végső értékelési napig.

Végső értékelési nap: 2022. április 18.
Mindkét részvény a végső visszaváltási
határértéken (a kezdő árfolyam 75%-a) vagy
az fölött zárt?

Kezdeti
befektetés
IGEN + 30%

NEM
Mindkét részvény a kezdő árfolyam 60%-án
vagy az fölött zárt?
NEM

Eredeti
befektetés
IGEN

Ha bármelyik részvény árfolyama a kezdő árfolyam 60%-a alatt
zárt, a befektető tőkéje kockázatnak van kitéve, és a befektetők
eredeti befektetésük egy részét vagy egészét elveszítik.

Illusztráció céljából. Tranzakciós díjak nélkül számítva.

 Lejáratkor (végső
értékelési nap) a
részvények végső
teljesítménye
határozza meg a
befektető eredeti
befektetésének
hozamát.

A potenciális befektetők figyelmét felhívjuk a következőre:
A termék a következő lakossági befektetők részére ajánlható:
1. Akik képesek tájékozott befektetési döntést hozni a termék, valamint annak egyedi kockázatai és előnyei megfelelő ismerete és
megértése révén, és tapasztalattal rendelkeznek számos hasonló piaci kitettséget nyújtó, hasonló termékbe történő befektetés
és/vagy ilyenek birtoklása terén, akár önállóan, akár szakmai tanácsadás útján;
2. Akik tőkenövekedésre törekednek, arra számítanak, hogy a mögöttes részvények árfolyamának mozgása olyan teljesítményt nyújt,
amely kedvező megtérülést eredményez, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID) meghatározott ajánlott tartási
időszaknak megfelelő befektetési horizonttal rendelkeznek, és megértik, hogy a termék idő előtt megszűnhet;
3. Akik képesek elfogadni azt a kockázatot, hogy a kibocsátó vagy a garanciavállaló esetleg nem fizeti ki vagy nem teljesíti a termékből
eredő kötelezettségeit, valamint képesek elviselni befektetésük teljes elvesztését; és
4. Akik hajlandóak elfogadni a kockázat olyan szintjét a potenciális hozamok elérése érdekében, amely megfelel a KID dokumentumban
meghatározott összesített kockázati mutatónak.
A termék nem ajánlott azoknak a lakossági befektetőknek, akik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek.
Érzékenységi vizsgálat lejáratkor
Az alábbi példák célja, hogy segítsünk a befektetőknek megérteni a strukturált értékpapírok potenciális hozamának számítási módját,
amennyiben nem került sor azok lejárat előtti visszaváltására. Ezek csak szemléltetési célokat szolgálnak, nem szándékoznak arra utalni,
hogy a strukturált értékpapír hogyan teljesíthet a jövőben, és nem tekinthetők a jövőbeni teljesítmény megbízható előrejelzésének. A
jelzett hozamok nem tekinthetők a legnagyobb lehetséges veszteség vagy nyereség korlátozásának.
A példák elemzése nem veszi figyelembe az adókövetkezményeket és a díjakat. A lentiek azt feltételezik, hogy egyik korábbi féléves
automatikus visszahívási értékelési napon sem került sor a strukturált értékpapírok lejárat előtti visszaváltására, és azt a
tőkenövekedést (veszteséget) szemléltetik az eredeti befektetés százalékában, amelyre a befektetők számíthatnak, és amely lejáratkor
fizetendő a leggyengébben teljesítő mögöttes részvény jelzett teljesítménye alapján.

A gyengébben teljesítő mögöttes részvény végső árfolyama a
kezdő árfolyam százalékában kifejezve

A befektető által várható hozam az eredeti befektetés
százalékában kifejezve, ha nem került sor a strukturált
értékpapírok lejárat előtti visszaváltására lejárat előtti
visszaváltás/automatikus visszahívás miatt

150%

130,00%

140%

130,00%

130%

130,00%

120%

130,00%

110%

130,00%

100%

130,00%

90%

130,00%

80%

130,00%

75%

130,00%

70%

100,00%

60%

100,00%

59%

59,00%

50%

50,00%

40%

40,00%

30%

30,00%

20%

20,00%

10%

10,00%

0%

0,00%

Kockázati tényezők
A befektetési kockázatok itt következő leírása nem teljes körű, és a teljesség igénye nélkül készült. A befektetőknek a befektetésre
vonatkozó döntés meghozatala előtt meg kell győződniük arról, hogy értik ezeket a strukturált értékpapírokat és az ezekhez
kapcsolódó kockázatokat. A kockázati tényezők teljesebb leírása megtalálható a strukturált értékpapírok ajánlattételi
dokumentumában, amely elérhető a forgalmazó webportálján az 1. oldalon leírtak szerint. Amennyiben bármilyen ellentmondás áll
fenn a jelen marketinganyag és az ajánlattételi dokumentum között, az ajánlattételi dokumentum az irányadó.
Piaci kockázat – A strukturált értékpapírokba befektetőknek
korábbi tapasztalattal kell rendelkezniük a részvénypiacokkal
és a beágyazott származékos eszközöket tartalmazó
termékekkel kapcsolatban, vagy meg kell tenniük a szükséges
lépéseket ezen termékek megismerésére. A strukturált
értékpapírok piaci értékét különféle tényezők
befolyásolhatják, korlátozás nélkül beleértve bármelyik
mögöttes értékpapírnak a kezdő értékelési dátum és a végső
értékelési dátum között elért teljesítményét, a mögöttes
piacok volatilitásának szintjét és ezek jövőbeni irányát. Ezen
tényezők bármelyikének változása, a lejáratig hátralévő idő és
a kibocsátó hitelképessége fogják befolyásolni a strukturált
értékpapírok másodlagos piaci árfolyamát.

Hitelkockázat - A befektetők viselik a kibocsátó - aki a
strukturált értékpapírok alapján járó kifizetések teljesítéséért
felelős - és a garanciavállaló - aki a strukturált értékpapírok
alapján járó valamennyi kifizetést garantálta - teljes
hitelkockázatát. Ez azt jelenti, hogy ha a kibocsátó és/vagy a
garanciavállaló fizetésképtelenné válik vagy bármilyen módon
nem képes teljesíteni kötelezettségeit, előfordulhat, hogy a
befektetők nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg
még az általuk eredetileg befektetett összeget sem. A
garanciavállaló üzleti tevékenységének nyereségességét, és
ezáltal a garancia szerinti kötelezettségeinek teljesítését
globális és helyi gazdasági körülmények befolyásolhatják, mint
például a globális pénzügyi és más eszközök piacának
alakulása és likviditása, a kamatlábak és részvényárfolyamok
abszolút és relatív szintje és volatilitása, a befektetői hangulat,
a piaci bizalom, az infláció, valamint a hitel elérhetősége és
költsége.
Kezdeti befektetés elvesztésének kockázata - Lejáratkor a
befektetők eredeti befektetésüknél kevesebbet fognak
visszakapni, ha a végső értékelési napon bármelyik mögöttes
részvény végső árfolyama a kezdő árfolyamának 60%-ánál
alacsonyabb. Ha bármelyik mögöttes részvény végső
árfolyama 0%, a befektetők eredeti befektetésük egészét
elveszítik.
Likviditási kockázat – A strukturált értékpapírok lejáratáig
hátralévő időszak hosszú lehet. A befektetőknek tudatában
kell lenniük annak, hogy nem áll rendelkezésükre a
megszüntetésre vagy a befektetés kivonására vonatkozó
automatikus jog. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a befektető
nem tudja eladni a strukturált értékpapírjait valamelyik
másodlagos piacon, a strukturált értékpapírokba befektetett
pénz a lejáratig hátralévő teljes időszak alatt nem lesz
hozzáférhető. A Citi megpróbál másodlagos piacot teremteni
ezen strukturált értékpapírok számára, azonban nem
garantálja, hogy fog létezni másodlagos piac. Azon befektetők,
akik a feltüntetett lejárati dátum előtt kívánják megszüntetni
vagy eladni ezen strukturált értékpapírokban fennálló
pozícióikat, az eredeti vételárnál jelentősen kevesebbet
kaphatnak vissza.

Korai eladás kockázata – Előfordulhat, hogy a strukturált
értékpapírok élettartama alatt a befektetők el tudják adni a
strukturált értékpapírokat a másodlagos piacon, a likviditási
helyzettől függően. Ha a másodlagos piaci árfolyam
meghaladja a kezdeti befektetés értékét, potenciálisan
nyereség érhető el a lejárat előtt a strukturált értékpapírok
eladásával. A másodlagos piaci árfolyam alakulása számos
tényezőtől függ, beleértve a kamatlábakat, a volatilitást és a
kibocsátói visszavásárlási szinteket azokon a napokon,
amelyen egy befektető el akarja adni a strukturált
értékpapírokat. Ennek eredményeként nincs rá biztosíték,
hogy az eladni kívánó strukturált értékpapír-tulajdonos az
eredetileg befektetett összeget elérő vagy azt meghaladó
vételárat kap.
Újrabefektetési kockázat – Ha a strukturált értékpapírok
lejárat előtti visszaváltására kerül sor a lejárat előtti
visszaváltás / automatikus visszahívás funkciónak megfelelően,
a birtokosaik által kapott összeg a vonatkozó automatikus
visszahíváskor kifizetendő összegre korlátozódik, és semmilyen
további összeg nem fizetendő az ilyen strukturált értékpapírok
vonatkozásában. Ebben az esetben a befektetők
újrabefektetési kockázatnak lesznek kitéve, mivel előfordulhat,
hogy nem lesznek képesek helyettesíteni
az ilyen strukturált értékpapírokba eszközölt befektetésüket
egy olyan befektetéssel, amelynek potenciális hozamokra és
kockázatokra vonatkozó profilja hasonló az adott strukturált
értékpapírokéhoz.
Eseménykockázat – A strukturált értékpapírok feltételei azt is
előírják, hogy ha bizonyos rendkívüli események történnek, (1)
a strukturált értékpapírok módosíthatók és/vagy (2) a
kibocsátó a lejárati idő előtt visszaválthatja a terméket. Ezen
események az ajánlattételi dokumentumban vannak
meghatározva, és alapvetően a mögöttes részvényekre, a
strukturált értékpapírokra és a kibocsátóra vonatkoznak. Az
ilyen lejárat előtti visszaváltás esetén az Ön által kapott hozam
(ha van ilyen) valószínűleg különbözni fog az itt ismertetett
példákban szereplőktől, és előfordulhat, hogy kevesebb lesz a
befektetett összegnél.
Megfelelőségi kockázat – A befektetőknek kell
meghatározniuk, hogy a strukturált értékpapírokba történő
befektetés megfelelő-e az ő konkrét körülményeiket
figyelembe véve, és saját független tanácsadóik segítségét kell
igénybe venniük a strukturált értékpapírokba való befektetés
következményeinek meghatározása, illetve a befektetésről
szóló saját értékelésük kialakítása érdekében.
Devizakockázat – Ha a strukturált értékpapírok a befektető
szokásos elszámolási pénznemétől eltérő pénznemben vannak
denominálva, az átváltási árfolyamok változásai kedvezőtlen
hatással lehetnek a befektetésüknek a szokásos elszámolási
pénznemben számított értékére. Ez tőkeveszteséget okozhat.

Az értékpapírok befektetési kockázatoknak – így különösen a befektetett tőke elvesztési kockázatának – vannak kitéve. Az értékpapírokat semmilyen
kormányzati szerv nem biztosítja, és nem minősülnek betétnek vagy egyéb biztosított kötelezettségnek.
Ezt a közleményt a Citigroup Global Markets Limited (regisztrációs szám: 1763297) bocsátotta ki, amelynek székhelye a Citigroup Centre, Canada
Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Egyesült Királyság címen található, és amely az Egyesült Királyságban a Prudential Regulatory Authority
hatóság által kiadott engedély alapján működik, továbbá amelyet az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority és a Prudential Regulation
Authority hatóságok (együttesen az „Egyesült Királyság szabályozó hatósága”) szabályoznak.
Ez a tájékoztató kizárólag információs célokat szolgál, és nem minősül értékpapírok megvásárlására vagy eladására vonatkozó javaslatnak,
ajánlatnak vagy felhívásnak. Ez a közlemény olyan ügyekre vonatkozhat, amelyek (i) az Egyesült Királyság szabályozó hatósága által nem
szabályozottak, és/vagy (ii) nem tartoznak az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvényének és/vagy az
Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatások kompenzációs rendszerének védelme alá. Ezt a közleményt nem szánjuk olyan jogrendszer hatálya alá
tartozó természetes vagy jogi személyek részére történő terjesztésre vagy az általuk történő felhasználásra, amelyben az ilyen terjesztés vagy
felhasználás jogszabályba vagy szabályozásba ütközne. Az értékpapírok bizonyos jogrendszerekben történő forgalmazása korlátozások alá eshet, és
ennek megfelelően az Ön felelőssége meggyőződni arról, hogy megfeleljen minden, az értékpapírok jegyzésére irányuló bármely alkalmazással
kapcsolatos vonatkozó jogszabálynak és szabályozásnak.
Ez a közlemény azon a feltételezésen alapszik, hogy (i) mi nem járunk el az Ön ügynökeként, bizalmi vagyonkezelőjeként vagy tanácsadójaként, és (ii)
Ön semmilyen tanácsért vagy ajánlásért nem hagyatkozik ránk, vagyis (iii) mi nem kezeljük az Ön számláit és nem rendelkezünk semmilyen
hatáskörrel az Ön számlái fölött, és (iv) Ön elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy képes legyen megérteni az értékpapírokba
való befektetéssel járó kockázatokat, és amennyiben ezt szükségesnek tartja, független tanácsot kér annak biztosítása érdekében, hogy minden
lényeges kockázatot és megfontolást azonosítson és teljes mértékben megértsen. Az ebben a közleményben szereplő információk nem az Ön egyéni
körülményein alapulnak, és nem tartalmazzák az értékpapírok Ön számára való alkalmasságának értékelését. Mi nem nyújtunk pénzügyi, adó- és jogi
tanácsadást. Ha Ön tanácsadóként vagy ügynökként jár el, ezt a közleményt az Ön megbízójára irányadó körülmények, valamint az Ön
felhatalmazásának terjedelme fényében kell értékelnie.
Az alkalmazandó jog által megengedett mértékig nem vállalunk felelősséget a jelen közleményben szereplő információk bármilyen felhasználásából
eredő bármilyen (akár közvetlen, akár következményes) károkért. Bár minden információ beszerzése megbízhatónak vélt forrásból történt, és
ilyenen alapszik, előfordulhat, hogy hiányos vagy kivonatos, és pontossága nem garantálható. Az értékpapírok megvásárlására vonatkozó bármilyen
döntésnek az ajánlattételi dokumentumban és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID) szereplő információkon kell alapulnia. Ezt
a közleményt teljes egészében az ilyen ajánlattételi dokumentum minősíti. Kérjük, olvassa el az ilyen ajánlattételi dokumentum „Kockázati tényezők”
című szakaszait az értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatban figyelembe veendő egyes tényezők megvizsgálásához.
Előfordulhat, hogy rendelkezünk hosszú vagy rövid pozíciókkal, illetve aktívan kereskedhetünk olyan pénzügyi eszközökkel, amelyek a kínált
értékpapírokkal azonosak vagy azokhoz gazdaságilag kapcsolódnak, akár saját számlánkra (beleértve a származtatott ügyletek fedezését és az
árjegyzési tevékenységet is), akár ügyfeleink nevében. Az is előfordulhat, hogy becsléseket, árakat, árfolyamokat vagy értékeket is küldünk be olyan
adatforrásokhoz, amelyek indexeket vagy referenciaértékeket tesznek közzé, és ezek a beküldések hatással lehetnek bármely ilyen index vagy
referenciaérték szintjére, mi pedig ezeket a beküldéseket a befektetők bármely más pénzügyi eszközzel kapcsolatban fennálló érdekeinek figyelmen
kívül hagyásával tesszük. Ezek a tevékenységek összeférhetetlenséget eredményezhetnek számunkra, és bár bevezettünk ezeket a lehetséges
összeférhetetlenségeket enyhítő szabályzatokat és eljárásokat, ezek az összeférhetetlenségek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az
értékpapírok értékét (akár pozitívan, akár negatívan).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a strukturált értékpapírok Magyarországon történő nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó, angol nyelven elkészített
ajánlattételi dokumentum, valamint a végleges feltételek összefoglalásának fordítása elérhető az MKB Bank Zrt. , a strukturált értékpapír
forgalmazásáért felelős bank webportálján (www.mkb.hu). Kérjük, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését, figyelmesen olvassa el ezeket.
Befektetési döntésének meghozatala előtt kérjük, körültekintően vegye figyelembe befektetése tárgyát, kockázatait és költségeit, a befektetéséből
eredő számlavezetési díjakat és költségeket, és ismerje meg a termékekkel kapcsolatos kockázatokat. Jelen dokumentum tartalma nem minősül
befektetési ajánlattételnek, javaslatnak, ajánlattételre vonatkozó felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, és ezen
dokumentum alapján semmilyen követelés nem érvényesíthető sem az MKB Bank Zrt.-vel, sem a kibocsátóval (és a garanciavállalóval) szemben. Az
MKB Bank Zrt. a termékek forgalmazójaként jár el. A kibocsátó (és a garanciavállaló, ha van ilyen) teljes hitelkockázatát a befektető viseli, vagyis a
befektetőnek a termékekből származó, a tőke és kamat/hozam kifizetésére vonatkozó igénye csak ezen intézményekkel szemben érvényesíthető, és
nem érvényesíthető a forgalmazóval, az MKB Bank Zrt.-vel szemben. A termékek nem lekötött betétek, így nem vonatkozik rájuk állami garancia. Ez
az információ a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.
Abban az esetben, ha bármely eltérés van a fent említett dokumentumok bármelyikének: (i) angol nyelvű változata és (ii) magyar fordítása között;
vagy bármely vita áll fenn a fent említett dokumentumok bármelyikének: (i) angol nyelvű változata és/vagy (ii) magyar fordítása bármely
rendelkezésének értelmezésére vonatkozóan, az ilyen dokumentum(ok) angol nyelvű változata lesz az irányadó, és az értelmezésre vonatkozó
kérdésekkel kizárólag angol nyelven kell foglalkozni.
A jelen közlemény tárgyát képező egyik értékpapírt sem jegyezték be, és nem fogják bejegyezni az Egyesült Államok módosított 1933. évi
értékpapírtörvénye (az „USA értékpapírtörvény”) vagy az Egyesült Államok bármely más értékpapírokra vonatkozó jogszabálya szerint, és nem lehet
felajánlani vagy eladni az Egyesült Államokon belül, vagy bármely USA-beli személy részére, számlájára vagy javára, kivéve az USA
értékpapírtörvénye alóli mentesség alapján, vagy ezen törvény regisztrációs előírásainak hatálya alá nem tartozó pénzügyi termékben vagy
ügyletben. A Társaságot nem fogják nyilvántartásba venni az Egyesült Államok befektetési társaságokról szóló, módosított 1940. évi törvénye
alapján.
Az ebben a közleményben szereplő „mi” hivatkozások a Citigroup Global Markets Limited vállalatot és/vagy annak bármelyik társvállalatát jelentik,
és a „minket” hivatkozást is ennek megfelelően kell értelmezni.
© 2019 Citigroup Global Markets Limited. Minden jog fenntartva. A Citi, illetve a Citi és az íves logó a Citigroup Inc. vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásjegye, amelyet a világ minden részén használunk és bejegyeztettünk.

