Commerzbank 4 éves, lépcsősen visszahívható nem tőkevédett
strukturált kötvénye: Amazon és Alibaba részvényekre
(Commerzbank 4Y Stepdown Worst of Autocall Note)
Kibocsátás napja: 2017.12.28.

A Commerzbank 4 éves, lépcsősen visszahívható nem tőkevédett strukturált kötvénye, alternatív megoldást
biztosít a részvényekbe vagy indexekbe történő közvetlen befektetésekhez képest. A strukturált kötvény vonzó hozamlehetőségeket kínál, a kibocsátó lejárat előtti visszahívási opciójával. Ezen túlmenően a lejáratkori
küszöbérték növeli a névértéken történő visszaváltás esélyét a mögöttes eszköz enyhe árfolyamcsökkenése
esetén is.

A lejárat előtti visszahívás lehetősége
A 4 éves, lépcsősen visszahívható nem
tőkevédett strukturált kötvény maximális
futamideje 4 év, a mögöttes alaptermékei:
az Amazon.com és az Alibaba nevű cégek
részvényei. A strukturált kötvény lejárat előtt
is visszahívható (az első lehetséges időpont
2018.06.20.). Amennyiben a 7 értékelési
időpont bármelyikén a kevésbé jól teljesítő
mögöttes eszköz záró árfolyama az induló
értékelési napon megállapított árfolyamához
(induló értékelési árfolyam) képest:

a visszahívási küszöbértéken vagy afölött van, akkor a strukturált kötvény a lejárat előtt visszahívásra
és visszaváltásra kerül 10,000 forint névértéken a futamidő alapján járó kuponnal együtt;
a visszahívási küszöbérték alatt van a lejárat egy további fél évvel meghosszabbodik.

Lejáratkori visszaváltás
Amennyiben a strukturált kötvény nem kerül a végső lejárat előtt visszahívásra, abban az esetben a
visszaváltási összeg a kevésbé jól teljesítő mögöttes eszköz végső értékelési napon érvényes záró
árfolyama alapján kerül (referencia árfolyam) megállapításra:

Amennyiben a referencia árfolyam a 75%os küszöbértéken (küszöbérték II.) vagy
afölött van, a strukturált kötvénylejáratkor
névértéken kerül visszaváltásra a futamidő
alapján járó kuponnal együtt.

Visszahívási profil

Amennyiben a referencia árfolyam a
75%-os küszöbérték (küszöbérték II.)
alatt van, de nagyobb az 59%-os
küszöbértéknél (küszöbérték I.) vagy
egyenlő azzal, a strukturált kötvény
névértéken kerül visszaváltásra.
Amennyiben a referencia árfolyam az
59%-os küszöbérték (küszöbérték I.) alatt
van, a strukturált kötvény olyan összegért
kerül lejáratkor visszaváltásra, amely tükrözi
a kevésbé jól teljesítő részvény árfolyamcsökkenését az induló értékelési nap és a
végső értékelési időpont között. Az összeget
a következő képlet szerint számítjuk ki:

A termék előnyei
A küszöbértékek jóval az induló értékelési árfolyam alatt vannak (59% és 75%), ezzel nő annak a
valószínűsége, hogy lejáratkor legalább a névérték kerül kifizetésre
A csökkenő visszahívási szintek növelik az esélyét a féléves 3,50%-os kupon kifizetésének.

A termék kockázatai
Lejáratkor: Amennyiben a strukturált kötvény nem kerül visszahívásra lejárat előtt és a kevésbé jól
teljesítő mögöttes eszköz referencia árfolyama az 59%-os küszöbérték (küszöbérték I.) alatt van, a
visszaváltási összeg a strukturált kötvény névértéke alatt lesz, és a mögöttes eszköz árfolyamától
függ. Amennyiben a mögöttes eszköz teljes mértékben elértéktelenedik, a befektetett tőke teljes
elvesztése is lehetséges.
Árfolyam kockázat: A strukturált kötvény futamidő alatti értékesítése veszteséget okozhat. Különösen a
mögöttes eszközök árfolyamának a csökkenése, az osztalékfizetéssel kapcsolatos várakozások
növekedése, a kamatlábak emelkedése vagy a kibocsátó hitelminősítésének romlása negatív hatást
gyakorolhat a strukturált kötvény árfolyamára. A mögöttes eszközök volatilitásának növekedése (az
áringadozás várt mértéke) a futamidő alatt is befolyásolhatja a strukturált kötvény árfolyamát. Továbbá
rendkívüli piaci helyzetekben vagy technikai problémák esetén ideiglenesen nehézzé vagy lehetetlenné
válhat a 4 éves, lépcsős, visszahívható nem tőkevédett strukturált kötvény vétele vagy eladása.
Kibocsátói kockázat: A befektetők ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a kibocsátó nem lesz képes
eleget tenni a strukturált kötvényre vonatkozó kötelezettségeinek, például fizetőképtelenség (túlzott
eladósodottság) vagy szabályozói valátozás esetén. Az induló tőke teljes elvesztése is lehetséges, mivel
a strukturált kötvény mögött nincs biztosíték.

További információk találhatók a Commerzbank AG Notes, Certificates and Warrants elnevezésű programjában
(Notes issued under the Base Prospectus relating to Notes of Commerzbank AG).
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Commerzbank 4Y Stepdown Autocall Note on Amazon and Alibaba
(Commerzbank 4 éves, lépcsősen visszahívható nem tőkevédett strukturált kötvénye:
Amazon és Alibaba részvényekre)
Commerzbank AG
Moody’s: A2; S&P: A–; Fitch: A–
CB95SC
XS1733309287
2017.12.06 - 2017.12.19.
2017.12.28.
2017.12.20. (fizetés napja: 2017.12.28.)
100 % plusz 1,5% kibocsátási díj a jegyzési időszakon belül
10.000 forint
1.2018.06.20.,2. 2018.12.19.,3. 2019.06.20., 4.2019.12.20., 5.2020.06.22.,
6.2020.12.18., 7.2021.06.21.,8. 2021.12.17.
5 banki munkanappal a szóban forgó értékelési nap után (legkésőbbi időpont:
2021.12.27.)
Amazon.com Inc. (ISIN US 023 135 106 7)
Alibaba Group Holding-Sp ADR (ISIN US 016 09W 102 7)
A mögöttes eszközök hivatalos záró árfolyamának 100 %-a az induló értékelési napon
A kevésbé jól teljesítő mögöttes eszköz hivatalos záró árfolyama százalékában kifejezve
1. és 2. értékelési nap: 100 %, 3. és 4. értékelési nap: 95 %
5. és 6. értékelési nap: 90 %, 7. értékelési nap: 85%
A mögöttes eszközök induló értékelési napi hivatalos záró árfolyamának 59 %-a
A mögöttes eszközök induló értékelési napi hivatalos záró árfolyamának 75 %-a
3,50%
Amennyiben a kevésbé jól teljesítő mögöttes eszköz a vonatkozó visszahívási szinten
vagy afölött zár az értékelési napok egyikén, akkor a strukturált kötvény a lejárat előtt
visszahívásra kerül. Visszaváltására névértéken plusz a futamidő alapján járó kuponnal
kerül sor.
Amennyiben a strukturált kötvény nem kerül visszahívásra a lejárat előtt és a kevésbé jól
teljesítő mögöttes eszköz referencia árfolyama:
(a) a küszöbérték II.-n vagy afölött van, a strukturált kötvény névértéken, a nyolc félévre
járó kuponnal kerül visszaváltásra;
(b) amennyiben a küszöbérték II. latt van, de nagyobb a küszöbérték I.-nél vagy egyenlő
azzal, a strukturált kötvény névértéken kerül visszaváltásra;
(c) amennyiben a küszöbérték I. alatt van, akkor a strukturált kötvény a kevésbé jól
teljesítő mögöttes eszköz induló értékelési nap és a végső értékelési időpont közötti,
százalékban kifejezett teljesítményének megfelelő összegben kerül visszaváltásra.
Kiszámítására úgy kerül sor, hogy a névértéket megszorozzuk a referencia árfolyammal,
és ezt elosztjuk az induló értékelési árfolyammal.
A mögöttes eszköz záró árfolyama a végső értékelési időpontban
Bármelyik munkanapon
A Commerzbankon keresztül: A fix ár tartalmazza a Commerzbank minden, a strukturált
kötvény kibocsátásával kapcsolatos költségét, pl. a forgalmazási költségeket, a
strukturálási költségeket és az árfolyam-biztosítási költségeket, beleértve a marzsot is.
Nincs

A felelősség kizárása
A Commerzbank AG Strukturált Termékek (certifikátok) alapját képező alaptájékoztatója és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült angol nyelvű végleges feltételek, illetve az
alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása a kibocsátó honlapján (www.commerzbank.de) és a forgalmazó MKB Bank Zrt. honlapján (www.mkb.hu) érhető el, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el mielőtt befektetési
döntést hoz. A befektetési döntés meghozatala előtt, kérjük, körültekintően fontolja meg, hogy mibe, milyen kockázattal és milyen költségek mellett kíván befektetni, milyen kezelési, számlavezetési díjak és költségek, valamint veszteségek
merülhetnek fel a befektetéssel kapcsolatosan, és legyen tisztában a certifikátokkal kapcsolatos kockázatokkal. A jelen dokumentum tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsnak,
illetve adótanácsnak, továbbá a jelen dokumentum alapján sem az MKB Bank Zrt.-vel, sem a kibocsátóval (és az esetleges garanciavállalóval) szemben igény nem érvényesíthető. Az MKB Bank Zrt. a strukturált kötvények forgalmazójaként
jár el. A kibocsátó (és az esetleges garanciavállaló) teljes hitelkockázata a befektetőt terheli, azaz a befektető strukturált kötvényből eredő, tőke- es hozam megfizetésére vonatkozó igénye kizárólag ezen intézményekkel szemben
érvényesíthetők, és nem érvényesíthetők a forgalmazó MKB Bank Zrt.-vel szemben. A strukturált kötvények nem lekötött betétek, és nem vonatkozik rájuk állami garanciavállalás. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv.
szerint, kereskedelmi kommunikációnak minősül. A múltbeli teljesítmény nem megbízható előrejelzése a jövőbeli teljesítménynek.

