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Az indikatív vételi és eladási árakról és a további információkról a forgalmazó nyújt
tájékoztatást

Rövid összefoglaló
A Solactive Cyber Security Technology 8%-os VT Indexhez kötött 5 éves lejáratú strukturált értékpapír ötéves futamidejű strukturált termék. A strukturált termékek több pénzügyi komponensből állnak, és befektetési termékként a részvény- és kötvénypiacokon történő közvetlen befektetés alternatívájául szolgálhatnak.
A strukturált értékpapír olyan befektetés, mely esetében a Solactive Cyber Security Technology 8%-os VT Index teljesítményétől függ a lejáratkor visszafizetett névérték és kifizetett kamat.
A strukturált értékpapír 90%-os – a termék strukturájába beépített – lejáratkori árfolyamvédelmet kínál. Azonban fennáll a további tőkekockázat (további, akár teljes tőkevesztés kockázata) lejárat előtti visszaváltás esetén: a termékkel
kapcsolatban a Goldman Sachs fenntartja magának a jogot, hogy speciális esetekben (pl. jogszabályi változás, vagy nem
képes pozíciót felvenni az alapul szolgáló eszközben, vagy fedezni a kapcsolódó kockázatokat) annak lejárata előtt
visszaváltsa azt.
A lejáratkori maximális visszaváltási árfolyamra nem vonatkozik korlátozás.
Az elérhető kamat és a strukturált értékpapír visszafizetése attól is függ, hogy a Goldman Sachs International képes-e
teljesíteni fizetési kötelezettségeit, valamint nem merülnek-e fel rendkívüli piaci körülmények. Az esetlegesen előforduló
rendkívüli piaci körülményeket kérjük, tekintse meg a Végleges Feltételekben.
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Kapcsolattartás és további információk
A strukturált értékpapírhoz kapcsolódó összes feltétel és kikötés teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el a Végleges
Feltételeket, az Alaptájékoztatót és annak esetleges kiegészítéseit, valamint a Kiemelt Információs Dokumentumot (KID). A dokumentumok megtalálhatók: https://www.gspriips.eu/.
A Goldman Sachs nem nyújt a befektetők részére adózással vagy számvitellel kapcsolatos, illetve jogi tanácsadást, és minden
befektetőnek ajánljuk, hogy konzultáljon saját tanácsadójával az esetleges befektetésekkel/tranzakciókkal kapcsolatban. Jelen
marketinganyag egyetlen termék vonatkozásában sem tartalmaz a kockázatokra/eredményekre vonatkozó átfogó elemzést. Az
anyagot a Végleges Feltételekkel, az Alaptájékoztatóval és ezek esetleges mellékleteivel együtt kell értelmezni.
A jelen brosúrában bizonyos egyéb fogalmakat használhatunk, és más forgatókönyveket részletezhetünk, mint amelyeket a KID
tartalmaz. A cél, hogy érthető nyelven minél jobb rálátást biztosítsunk a strukturált értékpapír működésével kapcsolatban. A KIDben leírt forgatókönyvek számításának alapja a PRIIP-khez kapcsolódó európai szabályozás szerinti módszertan (a PRIIP jelentése lakossági befektetési csomagtermék, EU 1286/2014 rendelet).

Néhány fogalom részletesebb vizsgálata
Index kezdőértéke

Fontos felelősségkizárás

Az Index kezdőértékének megállapítása 2021. november
19-én történik, és megegyezik az Index aznapi hivatalos
záróértékével. Ez az érték lesz a lejáratkori megfigyelés
referenciaértéke.

Jelen termékismertető a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 44. cikkében foglaltaknak szerint
marketingközleménynek minősül Felhívjuk figyelmét, hogy a
strukturált értékpapírok magyarországi nyilvános forgalombahozatalára vonatkozó, angol nyelven elkészített
Kibocsátási Dokumentum és a Végleges Feltételek magyar
fordítása megtalálható a strukturált értékpapírok forgalmazójaként eljáró MKB Bank Nyrt. honlapján: (www.mkb.hu).
Kérjük, annak érdekében hogy befektetési döntését az Ön
kockázatviselési képességével összhangban tudja meghozni, figyelmesen olvassa el ezeket a dokumentumokat!
Befektetési döntésének meghozatala előtt körültekintően
mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait és költségeit, a
befektetésből eredő kezelési díjakat és költségeket, és
legyen tisztában a Termékkel kapcsolatos kockázatokkal. A
jelen dokumentum tartalma nem tekinthető befektetési ajánlatnak, javaslatnak, pályázati felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, és sem az MKB Bank
Nyrt-vel, sem a Kibocsátóval (és a Garanciavállalóval)
szemben nem lehet semmilyen igényt érvényesíteni ezen
dokumentum alapján. Az MKB Bank Nyrt. a Termékek forgalmazójaként jár el. A Kibocsátó (és a Garanciavállaló, ha
van ilyen) teljes hitelkockázatát a befektető viseli, vagyis a
Termékből származó kamat/hozam fizetésére vonatkozó
befektetői követelés csak ezen intézményekkel szemben
érvényesíthető, és nem érvényesíthető a forgalmazó MKB
Bank Nyrt-vel szemben. A Goldman Sachs International,
illetve a mögöttes részvényeket kibocsátó társaságok fizetésképtelenségére/csődjére a befektetővédelmi, illetve
garanciarendszer (OBA, BEVA) hatálya nem terjed ki.

Index végső rögzítése
Az alábbi megfigyelési napokon megfigyelt Rögzítések
átlaga: 2022. november 21., 2023. november 21., 2024.
november 21., 2025. november 21. és 2026. november 19.

Végső megfigyelési dátum
Lejáratkor megállapításra kerül, hogy az Index miként változott a kezdő értékéhez képest. Ha az Index végső rögzítése magasabb, mint az Index kezdő értéke, akkor a
Befektető az Index pozitív átlagos teljesítményéből részesedik. Ha az Index végső rögzítése alacsonyabb lesz, mint
az Index kezdő értéke, akkor a Befektető az Index negatív
átlagos teljesítményéből részesedik, mely esetben a vesztesége legfeljebb 10% lehet.

Jegyzés
A strukturált értékpapír csak a forgalmazó MKB Bank Nyrt-nél
jegyezhető (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti
Értéktőzsde tagja).
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Lehetséges forgatókönyvek
Az alábbi ábra és forgatókönyvek tájékoztató célt szolgálnak, és nem jelzik megbízható módon a jövőbeli eredményeket. A példák célja annak illusztrálása, hogy hogyan történik a strukturált értékpapír kifizetésének számítása különböző forgatókönyvek esetén a termék élettartama során. A ténylegesen kifizetendő összegek számításának alapját az
Index értékének tényleges áralakulása képezi.
Nem vettük figyelembe azokat az esetleges költségeket (és/vagy adókat), amelyek hátrányos hatással lehetnek a
megtérülésre. A megtérülés számításának alapját a strukturált értékpapír kibocsátási ára képezi, és tartalmazza a
Goldman Sachs International termékköltségeit. A különböző forgatókönyvek mögött álló számítások feltétele, hogy a
Goldman Sachs International képes legyen eleget tenni a fizetési kötelezettségének, és ne álljanak fenn rendkívüli
piaci körülmények. A rendkívüli piaci körülményekről átfogó tájékoztatás a Végleges Feltételekben érhető el.

POZITÍV VISSZAVÁLTÁSI FORGATÓKÖNYV 1. LEJÁRATKOR
Index

Index
kezdőértéke

Solactive
1268,56 EUR
Cyber
Security
Technology 8%-os
VT Index

Megfigyelések
2022. november 21.
2023. november 21.
2024. november 21.
2025. november 21.
2026. november 21.

1496,90 EUR
1534,96 EUR
1636,44 EUR
1750,61 EUR
1928,21 EUR

Index
strukturált értékpapíronkénti
végső rögzítése
visszaváltási összeg
1669,43 EUR

131,60%

▲ 31,60%

POZITÍV VISSZAVÁLTÁSI FORGATÓKÖNYV 2. LEJÁRATKOR
Index

Index
kezdőértéke

Solactive
1268,56 EUR
Cyber
Security
Technology 8%-os
VT Index

Megfigyelések
2022. november 21.
2023. november 21.
2024. november 21.
2025. november 21.
2026. november 19.

1496,90 EUR
1585,70 EUR
1649,13 EUR
1522,23 EUR
1129,02 EUR

Index
strukturált értékpapíronkénti
végső rögzítése
visszaváltási összeg
1476,60 EUR

116,40%

▲ 16,40%

MÉRSÉKELT VISSZAVÁLTÁSI FORGATÓKÖNYV LEJÁRATKOR
Index

Index
kezdőértéke

Megfigyelések

Solactive
1268,56 EUR 2022. november 21.
Cyber
2023. november 21.
Security
2024. november 21.
Technology 8%-os
2025. november 21.
VT Index
2026. november 19.

Index
strukturált értékpapíronkénti
végső rögzítése
visszaváltási összeg

1496,90 EUR
1458,84 EUR
1395,42 EUR
1268,56 EUR
887,99 EUR

1301,54 EUR

102,60%

▲ 2,60%

NEGATÍV VISSZAVÁLTÁSI FORGATÓKÖNYV 1. LEJÁRATKOR
Index

Index
kezdőértéke

Solactive
1268,56 EUR
Cyber
Security
Technology 8%-os
VT Index

Megfigyelések
2022. november 21.
2023. november 21.
2024. november 21.
2025. november 21.
2026. november 19.

Index
strukturált értékpapíronkénti
végső rögzítése
visszaváltási összeg

1484,22 EUR
1522,27 EUR
1141,70 EUR
1040,22 EUR
951,42 EUR

1227,97 EUR

96,80%

▼ 3,20%

NEGATÍV VISSZAVÁLTÁSI FORGATÓKÖNYV 2. LEJÁRATKOR
Index

Index
kezdőértéke

Solactive
1268,56 EUR
Cyber
Security
Technology 8%-os
VT Index

Megfigyelések
2022. november 21.
2023. november 21.
2024. november 21.
2025. november 21.
2026. november 19.

Index
strukturált értékpapíronkénti
végső rögzítése
visszaváltási összeg

1255,87 EUR
1141,70 EUR
1078,28 EUR
1116,33 EUR
951,42 EUR
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1108,72 EUR

▼ 12,60%

90,00%

Kinek szánjuk a terméket?
A strukturált értékpapírt azon a befektetők
választhatják, akik:
Úgy ítélik meg, hogy az Index értéke emelkedhet a következő öt évben.
Készek az eszközeiket (vagy azok egy részét) a teljes időtartamra befektetni.
Nem szorulnak arra, hogy befektetésükből rendszeres
jövedelemre tegyenek szert. A strukturált értékpapír fix
kamatot nem fizet.
Tisztában vannak azzal, hogy felmerülhetnek olyan körülmények, amelyekből adódóan lejáratkor elveszíthetik a teljes
eredeti befektetésük legfeljebb 10%-át, vagy annál többet
is abban az esetben, ha a lejárat napját megelőzően a termék
eladása mellett döntenek.

Nem javasolt a strukturált értékpapírt választani azoknak a befektetőknek, akik:
Nem készek felvállalni a kibocsátó hitelkockázatát.

A strukturált értékpapír azoknak a befektetőknek sem felel meg, illetve nem alkalmas, akik:
Az Index értékének csökkenésére számítanak.
Nem készek az eszközeiket (vagy azok egy részét) a teljes
időtartamra befektetni.
Nem kívánnak a névértékkel kapcsolatos kockázatot
felvállalni.
Rendszeres jövedelmet szeretnének befektetésükből.
Kérjük, forduljon a saját tanácsadójához annak megállpítása
céljából, hogy Ön alkalmas-e a strukturált értékpapír megvásárlására, illetve a termék a Ön számára megfelelő-e.

Melyek a strukturált értékpapír előnyei és hátrányai?
IGEN

NEM

A strukturált értékpapír előnyei …

A strukturált értékpapír hátrányai …

A strukturált értékpapír nem nyújt védelmet a teljes tőkeösszegre. A befektetők
lejáratkor befektetésük akár 10%-át
elveszíthetik.

A strukturált értékpapír korlátlan megtérülést
kínál a befektetésre.
A strukturált értékpapír részvénypiaci és
kiberbiztonsági ágazati befektetésre nyújt
lehetőséget, ugyanakkor részleges lejáratkori tőkevédelmet is biztosít.

A strukturált értékpapír nem fizet
osztalékot.
Ön hitelkockázatot visel a Goldman
Sachs Internationalre vonatkozóan.

A strukturált értékpapír részleges védelmet
nyújt az indexszint csökkenésével szemben,
a lejáratkori veszteséget 10%-ban maximalizálja.
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Kockázatok
Az alábbiakban a strukturált értékpapírhoz kapcsolódó fő kockázatok leírását találja. A
kockázatokhoz kapcsolódó további információkat a Kiemelt Információs Dokumentumban (KID), a Tájékoztatóban, annak esetleges mellékleteiben, és a Végleges
Feltételekben talál. Mindezek a dokumentumok megtalálhatók itt: https://www.gspriips.eu/,
illetve a forgalmazótól is beszerezhetők.

Piaci kockázat:
A kedvezőtlen piaci folyamatokból, például a gazdasági, pénzügyi és politikai körülmények változásaiból eredő veszteség kockázata. Ebből adódóan a strukturált
értékpapír napi ára a kibocsátási ár (névérték) alá eshet.

Tőkekockázat:

Forgalomképesség és
áralakulás
FORGALOMKÉPESSÉG:
A Goldman Sachs megkísérli a napi
vételi-eladási árfolyam meghatározását a strukturált értékpapírokra
normál piaci és finanszírozási körülmények alapján. Ezeket a Goldman
Sachs a saját belátása szerint állapítja meg. Előfordulhat, hogy a likviditás megszűnik. Ez azt jelenti, hogy
a strukturált értékpapírnak nincs
másodlagos piaca, és a strukturált
értékpapír forgalomképessége korlátozott.
Amikor a Goldman Sachs irányárakat
ad meg, normál piaci viszonyok
között a vételi-eladási árfolyam közötti
eltérés 1%.

Előfordulhat, hogy a Befektetők lejáratkor a befektetett tőke 100%-ánál kevesebbet
kapnak vissza (legfeljebb 10% a veszteség a termék felépítéséből adódóan amenynyiben lejáratig megtartja.). Azonban fennáll a további tőkekockázat (akár teljes
tőkevesztés kockázata) lejárat előtti visszaváltás esetén: a termékkel kapcsolatban
a Goldman Sachs fenntartja magának a jogot, hogy speciális esetekben (pl. jogszabályi változás, vagy nem képes pozíciót felvenni az alapul szolgáló eszközben,
vagy fedezni a kapcsolódó kockázatokat) annak lejárata előtt visszaváltsa azt.

Tőkekockázat lejárat előtti visszaváltás esetén:
A Goldman Sachs fenntartja a jogot a strukturált értékpapírok visszaváltására rendkívüli piaci helyzetben. A lejárat előtti visszaváltásra olyan esetben kerülhet sor, ha
a Goldman Sachs már nem képes pozíciót felvenni az alapul szolgáló eszközben
vagy fedezni a kapcsolódó kockázatokat. Lejárat előtti visszaváltásra a vonatkozó
jogszabályok és rendelkezések módosulása esetén is sor kerülhet. Lejárat előtti
visszaváltáskor annak okától függően különböző módokon lehet elszámolni a vertifikáttal. Lejárat előtti visszaváltás esetén előfordulhat, hogy a Befektető által kapott
összeg nem éri el a strukturált értékpapír névértékét, sőt, akár a teljes befektetett
tőkét elveszítheti. Az ilyen lejárat előtti visszaváltás esetén fizetendő összeg nagyságát a Goldman Sachsnál a strukturált értékpapír megszüntetésével kapcsolatban
felmerülő költségek is befolyásolhatják.

Árfolyamkockázat:
A strukturált értékpapír piaci ára a termék élettartama során változhat. A strukturált
értékpapír árfolyama nem követi egy az egyben az Index értékének mozgásait. A
piaci ár számos tényezőtől függ, amilyen például a lejáratig hátralévő időtartam,
volatilitás, kamatok és hitelkockázat.
A kamatok növekedése, a Goldman Sachs hitelképességének visszaesése, vagy a
volatilitás növekedése például negatív hatással lehet a strukturált értékpapír árfolyamára.

Likviditási kockázat:
ÁRALAKULÁS:
A futamidő során a strukturált értékpapír áringadozása különböző piaci
tényezőktől függ. Az áringadozást
meghatározó legfontosabb változók
az mögöttes termékként szolgáló
index értékének ingadozása, a
kamatok, a volatilitás, és a Goldman
Sachs hitelképessége.
KÖLTSÉGEKRE ÉS ADÓRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
A strukturált értékpapír kibocsátási
ára a névérték 100%-a, amely tartalmazza a Goldman Sachs International termékköltségeit. Lehetséges,
hogy a Goldman Sachs International
díjat fizet a Forgalmazónak a strukturált értékpapír forgalmazásáért.
A Forgalmazó köteles tájékoztatni a
Befektetőt az összes felmerült költségről.
A strukturált értékpapírba történő
befektetés adóköteles lehet. A strukturált értékpapír adózása az Ön személyes helyzetétől függ, és a jövőben változhat. Ezzel kapcsolatban
kérjen tanácsot az adóhatóságtól
vagy adótanácsadójától.

A Goldman Sachs megkísérli a napi vételi-eladási árfolyam meghatározását a normál piaci és finanszírozási feltételek alapján. Ezeket a Goldman Sachs saját belátása szerint állapítja meg. Az ár az aktuális piaci (kereskedési) feltételeket tükrözi,
és a kibocsátási ár alatt és felett is lehet. A likviditás megszűnhet, ami azt eredményezi, hogy megszűnik a strukturált értékpapírok másodlagos piaca. Ez azt jelenti,
hogy a strukturált értékpapírok korlátozott értékesíthetősége miatt azokat a Végső
Lejárati Dátumig meg kell tartani.

Hitelkockázat:
A Goldman Sachs International kibocsátó pénzintézet hitelkockázatát a befektető
viseli. 2021. október 25-én fennálló minősítés: A1 (Moody's) / A+ (Standard &
Poor's) / A (Fitch). Ha a Goldman Sachs fizetésképtelenné válik, vagy ha nem
képes a strukturált értékpapírral kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget
tenni, a befektetők a részvényárfolyam alakulásától függetlenül elveszíthetik a
befektetett tőkéjük egy részét, vagy akár egészét. A Goldman Sachs hitelképességének változásai hatással vannak a strukturált értékpapír köztes értékére, és ily
módon arra az árfolyamra, amelyet a befektetők a strukturált értékpapír piaci értékesítésének eredményeként kaphatnak.

Lehetséges összeférhetetlenség:
A Goldman Sachs a strukturált értékpapírral kapcsolatban több szerepkört is betölt:
mind kibocsátóként, mind számítást végző ügynökként eljár. Bár a Goldman Sachs
körültekintően fogja ellátni a strukturált értékpapírral kapcsolatos feladatait kibocsátóként és számítást végző ügynökként, a Goldman Sachs olyan piacokon is
részt vesz, ahol bármikor pozíciókat lehet vásárolni, eladni vagy tartani olyan eszközökben, amelyek hátrányos hatással lehetnek a strukturált értékpapír értékére.

Egyéb kockázatok:
A kockázatok jelen rövid áttekintése nem szolgál a strukturált értékpapírhoz kapcsolódó összes lehetséges kockázat leírásaként. A befektetést megelőzően tájékozódjon teljes körűen a strukturált értékpapírhoz kapcsolódó kockázatokról, olvassa
el a Kiemelt Információs Dokumentumot (KID) és a Tájékoztatót. Ezt a dokumentumot a Goldman Sachs kirendeltségeiben, valamint a következő címen találja:
https://www.gspriips.eu/, valamint az MKB Bank honlapján: https://www.mkb.hu
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