


















































KOKKUVÕTE 
 

Kokkuvõte sisaldab käesolevast Prospektist, eriti punktidest “Emitendi kirjeldus” ja 
“Väärtpaberite kirjeldus” pärinevat informatsiooni, et võimaldada potentsiaalsetel 
investoritel saada teavet UBS AG kohta, mis tegutseb oma [Londoni] [Jersey] filiaali 
kaudu (edaspidi nimetatud „Emitent“), UBS [Kapitalikaitsega (Inglise keeles Capital 
Protected)] [Finantsvõimendusega (inglise keeles Gearing)] [(Piirlaega) (inglise keeles 
Capped)]  [Sertifikaatide* kohta (edaspidi nimetatud „Sertifikaat“ või 
„Sertifikaadid,“ samuti „Väärtpaber“ või „Väärtpaberid“), mis moodustavad 
käesoleva Prospekti objekti, ning kõigi Väärtpaberitesse investeerimisega seotud 
riskide kohta. 
 
Kokkuvõtet ei tohiks siiski käsitleda kui Prospekti sissejuhatust. Seega, kui 
potentsiaalne investor on tegemas otsust, mis on seotud Väärtpaberitesse 
investeerimisega, peaks ta hoolikalt kaaluma Prospektis kui tervikus 
sisalduvat informatsiooni. Et Väärtpaberitest täielikku  ülevaadet saada, 
soovitame potentsiaalsetel investoritel hoolikalt läbi lugeda Väärtpaberite 
Tingimused, samuti maksuküsimusi puudutavad osad ja muid olulisi 
Väärtpaberitesse investeerimise otsusega seotud asjaolusid käsitlevad osad. 
Vajadusel tuleb nõu küsida juriidilistelt, maksualastelt, finants- ja muudelt 
nõustajatelt. 
 
Samuti rõhutab Emitent, et kui Prospektis sisalduva informatsiooniga seotud nõue 
esitatakse kohtusse, võib hagejast investor olla sunnitud kandma Prospekti tõlkimise 
kulud enne kohtumenetluse alustamist Euroopa Majanduspiirkonna vastava 
liikmesriigi kohaldatavate siseriiklike seaduste alusel. 
 
Potentsiaalsed investorid peaksid tähelepanu pöörama sellele, et Emitent ja UBS 
Limited, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, Ühendkuningriik, kui pakkuja 
(„Pakkuja“) vastutavad Kokkuvõtte, sealhulgas Prospektis sisalduva Kokkuvõtte 
tõlke eest, kuid ainult siis, kui Kokkuvõte on eksitav, ebaõige või vastuoluline 
loetuna koos Prospekti teiste osadega. 
 
Kes on Emitent? 
 
UBS AG, mille registrijärgsed asukohad on Zürichis ja Baselis, Šveitsis, moodustati 
Swiss Bank Corporation ja Union Bank of Switzerland ühinemise tulemusena 1998. 
a. 
 
UBS AG (ning selle tütarettevõtjad „UBS AG“ või „UBS“), kuulub enda arvates 
maailma juhtivate finantsasutuste hulka, teenindades asjatundlikku rahvusvahelist 
klientuuri. UBS on enda arvates juhtiv globaalne privaatportfellide haldur, tugeva 
institutsioonilise ja äriklientuuriga juhtiv investeerimispanganduse ja väärpaberifirma, 
üks suurimatest globaalsetest varahalduritest ning turuliider Šveitsi kommerts- ja 

                                                 
* Väärtpaberite tähistus on tinglik ning see täpsustatakse ja määratakse kindlaks Lõplikes 
Tingimustes.  



jaepanganduse sektoris. 30. juunil 2008. a töötas UBS-is üle 80 000 inimese. UBS-i 
peakorterid on Šveitsis Zürichis ja Baselis, kuid UBS tegutseb rohkem kui 50 riigis ja 
kõigis suuremates rahvusvahelistes keskustes. 
 
UBS on enda arvates üks paremini kapitaliseeritud finantsinstitutsioone maailmas. 
30. juunil 2008. a oli BIS Tier 11 suhtarv 11,6%, investeeritud varad moodustasid 2 
763 miljardit CHF, UBS aktsionäride osa omakapitalist 44 283 miljonit CHF ja turu 
kapitaliseerimine oli 62 874 miljonit CHF. 
 
Reitinguagentuurid Standard & Poor’s, Inc. („Standard & Poor’s”), Fitch Ratings 
(„Fitch”) ja Moody’s Investors Service Inc. („Moody’s”) on hinnanud UBS-i 
krediidivõimet, s.o UBS-i võimet täita õigeaegselt maksekohustusi, näiteks teha pika-
ajaliste laenude põhisumma- või intressimakseid, mida nimetatakse ka võla 
teenindamiseks. Fitch ning Standard & Poor’s reitinguid võidakse täiendada pluss- 
või miinusmärgiga ning Moody’s reitinguid antakse numbriga. Need lisamärgistused 
näitavad suhtelist positsiooni vastava reitinguklassi sees. Standard & Poor’s hindab 
UBS-i praegust krediidivõimet hindega AA-, Fitch AA- ning Moody’s Aa22.   
 
Kes on Emitendi juhtorganite ja järelevalveorganite liikmed? 
Juhatusse kuulub kuus kuni kaksteist liiget. Nende ametiaeg on üks aasta. 
 
UBS AG juhatus 
Juhatusse kuulub kaksteist liiget3: 
 

 
 Ametinimetus Ametiaeg Ametid väljaspool UBS 

AG-d 
Peter Kurer Esimees 2009  
Stephan 
Haeringer 

Tegev 
aseesimees 

2010  

Sergio 
Marchionne 
 
 

Mitte-tegev 
aseesimees 
 
 
 

2010 
 
 
 

Fiat S.p.A, Turin 
tegevdirektor; Fiat Group 
Automobiles finantsdirektor; 
Société Générale de 
Surveillance  (SGS) Group, 
Genf, juhatuse esimees ja 
CNH Global N.V., 
Amsterdam, juhatuse 
esimees; Philip Morris 
International Inc., New York 
juhatuse liige 

                                                 
1 Tier 1 kapital hõlmab aktsiakapitali, ülekurssi, jaotamata kasumit, sealhulgas jooksva aasta kasumit, valuutakursi erinevustest 
tulenevat kasumit või kahjumit ja vähemusosalust, millest on maha arvatud arvestatud dividendid, oma aktsiate neto pikad 
positsioonid  ja maineväärtus.  
2 4. juulil 2008. a langetas Moody’s Investors Service UBS AG eelisvõlgade ja hoiuste reitinguid Aa1-lt Aa2-le. 
3 Neli juhatuse liiget (Stephan Haeringer, Rolf A. Meyer, Peter Spuhler ja Lawrence A. Weinbach) on otsustanud lahkuda oma 
ametist 2008. a oktoobris. Pärast juhtimis- ja ametisse nimetava komitee ettepanekut esitas UBS juhatus Sally Bott’i, Rainer-
Marc Frey, Bruno Gehrig’i ja William G. Parrett’i valimiseks juhatuse iseseisvateks liikmeteks, kelle ametiaeg lõppeb 2009. a 
korralisel üldkoosolekul. Esitatud isikute valimiseks tehakse ettepanek UBS AG erakorralisel üldkoosolekul 2. oktoobril 2008. a.  



Ernesto 
Bertarelli 

Liige 2009 Kedge Capital Partners Ltd. 
Jersey, esimees; Team 
Alinghi SA, Ecublens (Šveits) 
esimees; Alinghi Holdings 
Ltd. Jersey esimees; juhatuse 
liige mitmes 
professionaalses 
organisatsioonis biotehnika 
ja farmaatsia sektoris   

Gabrielle 
Kaufmann-
Kohler 

Liige 2009 Lévy, Kaufmann-Kohler 
advokaadibüroo partner ja 
rahvusvahelise eraõiguse 
professor Genfi Ülikoolis, 
Ameerika Arbitraažiühingu 
liige 

Rolf A. Meyer Liige 2009 DKSH AG, Zürich, juhatuse 
liige; Ascom (Šveits) Ltd., 
Bern, juhatuse liige  

Helmut Panke Liige 2010 Microsoft Corporation, 
Redmond, WA (USA) 
juhatuse liige; Saksamaal 
asuva Ameerika 
Kaubanduskoja juhatuse 
liige; Dubai Rahvusvahelise 
Kapitali „Global Strategic 
Equities Fund“ 
rahvusvahelise 
nõuandekomitee liige  

David Sidwell Liige 2009 MSCI Barra Inc. juhatuse 
liige; Rahvusvaheliste 
Raamatupidamisstandardite 
Komitee Sihtasutuse 
usaldusisik; Ameerika 
Ühendriikide Väärtpaberi- ja 
Börsikomisjoni (SEC) 
nõuandva komitee liige  

Peter Spuhler Liige 2010 Stadler Rail AG, Šveits, 
omanik; Stadler Bussnang 
AG juhatuse esimees; mitme 
Stadler Rail kontserni 
kuuluva äriühingu juhatuse 
esimees; Kühne Holding, 
Šveits, juhatuse liige; Walo 
Bertschinger Central AG, 
Šveits, juhatuse liige; LITRA, 
Bern, asepresident; Šveitsi 
Parlamendi (alamkoja) 



rahvusnõukogu liige 
Peter R. Voser Liige 2009 Royal Dutch Shell plc, 

London, finantsdirektor; 
Föderaalse Audiitorite 
Järelevalveasutuse (Federal 
Auditor Oversight Authority) 
juhatuse liige 

Lawrence A. 
Weinbach 

Liige 2009 Yankee Hill Capital 
Management LLC, 
Southport, CT (USA) 
partner; Avon Products Inc., 
New York, juhatuse liige; 
Carnegie Hall, New York, 
auditikomitee usaldusisik ja 
liige; Quadra Realty Trust, 
Inc., New York, juhatuse 
liige; Discover Financial 
Services, Riverwoods, Illinois 
juhatuse liige; New Yorgi 
börsil noteeritud äriühingute 
nõuandekomitee (New York 
Stock Exchange Listed 
Company Advisory 
Committee) liige; Siseriikliku 
julgeoleku 
telekommunikatsiooni 
nõuandekomitee  (National 
Security 
Telecommunications 
Advisory Committee) liige 

Joerg Wolle Liige 2009 DKSH (Diethelm Keller Siber 
Hegner) Holding Ltd., 
Zürich,  president ja 
tegevdirektor 

 
UBS AG kontserni juhatus 
Kontserni juhatusse kuulub üksteist liiget4:  
 
Marcel Rohner Kontserni peadirektor  
John A. Fraser Esimees ja tegevdirektor – globaalne varahaldus  
Marten Hoekstra Tegevdirektori asetäitja, globaalne privaatportfellide haldus ja 

äripangandus ning Ameerika varahalduse, globaalse 
privaatportfellide halduse ja äripanganduse juht  

                                                 
4 12. augustil 2008. a teatas UBS, et juhatus on kontserni üldnõustajaks määranud Markus U. Diethelmi. Ta liitub UBS-iga 
2008. a kolmandas kvartalis. Marco Suter, kes on avaldanud soovi astuda tagasi oma ametist kontserni finantsdirektorina, 
annab oma ameti üle John Cryan’ile 1. septembril 2008. a.  



Jerker Johansson Esimees ja tegevdirektor – investeerimispangandus  
Joseph Scoby Kontserni riskijuht  
Walter 
Stuerzinger Tootmisjuht, kontserni keskus  

Marco Suter Kontserni finantsdirektor 
Rory Tapner Esimees ja tegevdirektor – Aasia ja Vaikse ookeani piirkond  

Raoul Weil Esimees ja tegevdirektor – globaalne privaatportfellide haldus ja 
äripangandus  

Alexander 
Wilmot-Sitwell 

Ühise globaalse investeerimispanganduse osakonna juht, 
investeerimispangandus, ning esimees ja tegevdirektor UBS 
kontserni Euroopa, Kesk-Aasia ja Aafrika regioonis  

Robert Wolf Esimees ja tegevdirektor, UBS kontserni Ameerika piirkonna 
president ja tootmisdirektor, investeerimispangandus  

 

Ühelgi kontserni juhatuse liikmel ei ole olulisi ärialaseid huve väljaspool UBS-i. 

 

Milline on Emitendi finantsolukord? 

Alljärgnev tabel on koostatud UBS auditeerimata kvartalitulemuste alusel seisuga 
30. juuni 2008. a ning see sisaldab põhinäitajaid ja UBS kõrgeid reitinguid: 

 

UBS olulisemad finantstulemused 
 Seisuga või lõppenud kvartali kohta % muutus alates  Sel aastal / aasta tagasi 

Miljonites CHF, kui ei ole teisiti märgitud 30.6.08  31.3.08  30.6.07  1kv08  2kv07  30.6.08  30.6.07  

 

Finantstulemused jätkuvast tegevusest  

Vähendatud aktsiatulu (Diluted earnings per 
share) (CHF)  (0,17)  (5,26)  2,36  (97)  (5,02)  3,70  

UBS aktsionäride tulu omakapitalilt  (%) 1       (85,7)  31,8  

Kulude/tulude suhe (%) 2  200,7  N/A 3  61,9     65,4  

Uus raha, neto (miljardites CHF) 4  (43,8)  (12,8)  34,0    (56,5)  86,8  

 

Kontserni tulemused  

Müügitulu  4 021  (3 952)  16 014   (75)  69  29 500  

Ärikulud  8 110  7 847  9 909  3  (18)  15 957  19 289  

Ärikasum enne makse (jätkuvast ja lõpetatud 
tegevusest)  (4 030)  (11 679)  6 112  65   (15 710)  10 224  

UBS aktsionäride osa puhaskasumist  (358)  (11 535)  5 547  97   (11 893)  8 578  

Personal (täiskohaga) 5  81 452  83 839  81 557  (3)  0    

 

UBS bilanss ja kapitalijuhtimine  

Bilansi põhinäitajad  

Varad kokku  2 077 635  2 231 019  2 540 057  (7)  (18)    

UBS aktsionäride osa omakapitalist  44 283  16 386  51 146  170  (13)    



Turu kapitaliseerimine   62 874  59 843  151 203  5  (58)    

BIS kapitali suhtarvud  

Tier 1 (%)  11,6  6,9  12,3 6      

Kokku BIS (%)  15,7  10,7  15,5 6      

Riskiga kaalutud varad  323 177  333 300  378 430 6  (3)     

Investeeritud varad (miljardites CHF)  2 763  2 759  3 265  0  (15)    

Pikaajalised reitingud  

Fitch, London  AA-  AA  AA+      

Moody’s, New York 7 Aa2  Aa1  Aaa      

Standard & Poor’s, New York  AA-  AA  AA+      

1 UBS aktsionäride osa jätkuvast tegevusest saadud puhaskasumist käesoleval aastal kuni tänaseni (vajadusel arvutatud aasta baasil) / 
keskmine UBS aktsionäride osa omakapitalist, millest on maha arvatud väljamaksed (hinnatud vastavalt vajadusele).    2 Ärikulud / 
müügitulu enne laenukahjusid või tagasi saadud laene.    3 Kulude/tulude suhe ei oma negatiivse tulu tõttu tähendust.    4 Välja on 
jäetud intressi- ja dividenditulu.    5 Välja on jäetud Private Equity personal (osa korporatsiooni keskusest)      6 2008. a eelnenud 
arvestuse aluseks on Basel I meetod.    7 Moody’s pika-ajaline reiting muudeti Aa2-ks 4. juulil 2008. a ja Aa1-ks 1. aprillil 2008. a.  

 
 

 
Kuidas Emitent puhastulu kasutab? 
 
Emissiooni puhastulu kasutatakse UBS kontserni rahastamiseks ning seda ei kasuta 
Emitent Šveitsi piires. Väärtpaberite müügist saadavat puhastulu kasutab Emitent 
üldistel äriga seotud eesmärkidel. Eraldi („eriotstarbelist”) fondi ei asutata. 
 
Kas Emitendiga seondub mingeid riske? 
 
Potentsiaalsed Väärtpaberitesse investeerijad peaksid teadma, et nagu iga 
äriühinguga, seonduvad ka Emitendiga üldised riskid:  
 
Iga investor võtab enda kanda üldise riski, et Emitendi finantsolukord võib 
halveneda. Samuti võib Väärtpaberite väärtust mõjutada Emitendi krediidivõime 
üldine hinnang. Nimetatud hinnang sõltub tavaliselt reitingutest, mis on omistatud 
Emitendi või tema sidusettevõtjate emiteeritud Väärtpaberitele selliste 
reitingufirmade poolt, nagu Moody’s, Fitch ja Standard & Poor’s. Samuti võivad 
Emitent ja tema sidusettevõtjad osaleda Väärtpaberitega seotud tehingutes enda 
arvel või kliendi arvel. Nimetatud tehingud võivad Väärtpaberite hinda mõjutada 
negatiivses suunas. 
 
Väärtpaberitesse investeerimisega seotud otsuste tegemisel peaksid 
potentsiaalsed investorid arvesse võtma kogu Prospektis sisalduvat 
informatsiooni ning vajadusel konsulteerima oma juriidiliste, maksualaste 
või finantsnõustajatega. 
 
 
 



Mis on Väärtpaberid? 
 
Käesoleva Prospekti kohaselt emiteerib UBS AG, tegutsedes oma [Londoni] [Jersey] 
filiaali kaudu, [määratle UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaatide* tähistus rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga [*] 
(„ISIN”) [Emissiooni suurusega] [Emissiooni Kogusummas], Emitendina kooskõlas 
Saksa seadustega. Nimetatud Väärtpaberite järjekoht on pari passu (võrdselt) 
Emitendi kõigi teiste otseste allutamata, tingimusteta ja tagatiseta 
võlakohustustega. 
 
Kõigi Väärtpaberite aluseks on [[aktsia] [indeksi] [väärtpaberikursi] [väärismetalli] 
[toorme] [intressimäära] [muu tagatise][fondiosaku]  [eelpool nimetatud varadest 
koosneva paketi] kirjeldus: [*] („Alusvara”)] [eelpool nimetatud varadest koosneva 
portfelli kirjeldus: [*] (igaüks neist „Alusvara” või koos „Alusvarad”, kusjuures 
termin „Alusvara” viitab ka kõigile Alusvaradele(i=1) kuni (i=n))]. 
  
Kuidas Väärtpabereid pakutakse? 
 
[Emitent kavatseb kasutada käesolevat Prospekti – pärast vajalike teadete saatmist 
Euroopa Majanduspiirkonna vastavale liikmesriigile Saksa Föderaalse 
Finantsinspektsiooni (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – “BaFin”) kui 
pädeva asutuse poolt UBS (valitud) päritoluliikmesriigis Euroopa Komisjoni 4. 
novembri 2003. a direktiivi 2003/71/EC tähenduses („Prospekti Direktiiv”) ja 
Saksa väärtpaberiprospektide seaduse (Wertpapierprospektgesetz) tähenduses – 
Väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Euroopa Majanduspiirkonna erinevates 
liikmesriikides.] 
 
Peale Põhiprospekti [ja Lõplike Tingimuste] esitamist BaFin-ile [,] [ja] peale vajalikke 
publikatsioone [ning samuti, kui seda nõutakse, vajalikku Põhiprospektist 
teavitamist] ei ole Emitent ega Pakkuja astunud mingeid samme ega astu ka 
tulevikus mingeid samme, et muuta Väärtpaberite avalik Pakkumine või nende 
omamine või Väärtpaberitega seotud pakkumisdokumentide jaotamine üheski teises 
jurisdiktsioonis lubatavaks, kui see nõuab avalikuks pakkumiseks erimeetmete 
rakendamist. 
 
Emitent ega ka Pakkuja ei kinnita, et Põhiprospekti [ja Lõplikke Tingimusi] võib 
seaduslikult jaotada või et Väärtpabereid võib seaduslikult pakkuda kooskõlas mis 
tahes jurisdiktsiooni kehtivate registreerimis- või muude nõuetega või vastavalt 
nendest tulenevatele eranditele, ega võta enda kanda mingit vastutust jaotamise 
ega pakkumise võimaldamise eest. 
 
[Märkimisperioodi korral lisage järgmine tekst: On kokku lepitud, et vastaval 
Emissioonikuupäeval või pärast seda kohustub UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, 
London EC2M 2PP, Ühendkuningriik, korraldama Väärtpaberite emissiooni 
emissioonilepingu alusel ning panema nad müüki [Väljalaskehinnaga] tingimustel, 
                                                 
* Väärtpaberite tähistus on tinglik ning see täpsustatakse ja määratakse kindlaks Lõplikes Tingimustes.  



mis võivad muutuda. [Väljalaskehind [saab olema] [oli] fikseeritud [Väärtpaberite 
avaliku pakkumise alguses] [Fikseerimiskuupäeval] [lähtuvalt turul valitsevast 
olukorrast ja [Alusvara] hinnast [vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]] [, ning [on seejärel] [on] Pakkuja juures 
saadaval.]] Müügihinda korrigeeritakse [pärast Märkimisperioodi lõppu] 
[Väärtpaberite avaliku pakkumise alguse seisuga] [Fikseerimiskuupäeva seisuga] 
[seejärel] jätkuvalt selliselt, et see kajastaks turul valitsevat olukorda. 
 
Pakkuja vastutab kogu Väärtpaberite pakkumise koordineerimise eest ning 
Väärtpabereid saab märkida Pakkuja juures [ja [*]] [vajadusel märkida edasised 
müügi korraldajad: [*]] tavalisel tööajal Märkimisperioodi jooksul. [Väärtpabereid 
saab märkida ainult Minimaalses Investeerimiskoguses.]]   
 
[Kui Märkimisperioodi ei kavandata, lisage järgmine tekst: On kokku lepitud, et 
vastaval Emissioonikuupäeval või pärast seda kohustub UBS Limited, 1 Finsbury 
Avenue, London EC2M 2PP, Ühendkuningriik, korraldama Väärtpaberite emissiooni 
emissioonilepingu alusel ning panema nad müüki [Väljalaskehinnaga] tingimustel, 
mis võivad muutuda. [Väärtpabereid saab osta ainult Minimaalses 
Investeerimiskoguses.]]   
 [Väljalaskehind [saab olema] [oli] fikseeritud [Väärtpaberite avaliku pakkumise 
alguses] [Fikseerimiskuupäeval] [lähtuvalt turul valitsevast olukorrast ja [Alusvara] 
hinnast [vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale: [*]] [, ning [on seejärel] [on] Pakkuja juures saadaval.]] Müügihinda 
[korrigeeritakse] [korrigeeriti] [Väärtpaberite avaliku pakkumise alguse seisuga] 
[Fikseerimiskuupäeva seisuga] [seejärel] jätkuvalt selliselt, et see kajastaks turul 
valitsevat olukorda. 
 
Pakkuja vastutab kogu Väärtpaberite pakkumise koordineerimise eest ning 
Väärtpabereid saab osta Pakkujalt [ja [*]] [vajadusel märkida edasised müügi 
korraldajad: [*]] pärast Väärtpaberite avaliku pakkumise algust.  
 
Kas väärtpaberid noteeritakse kauplemiseks börsil? 
 
[Juhul, kui Pakkuja kavatseb taotleda Väärtpaberite noteerimist börsil, lisage 
järgmine tekst: Pakkuja kavatseb taotleda Väärtpaberite noteerimist [börsil] [mitmel 
börsil]. [Tingimusel, et Emitent ei ole Väärtpabereid enne Lõpptähtpäeva tühistanud 
ning tingimusel, et Väärtpaberid ei ole ennetähtaegselt lõppenud, lõpeb kauplemine 
Väärtpaberitega [[kaks] [*] kauplemispäeva enne Lõpptähtpäeva] [Lõpptähtpäeval]. 
[Antud hetkest kuni Lõpptähtpäevani võib kauplemine toimuda ainult börsiväliselt ja 
Pakkujaga.]]] 
 
[Juba emiteeritud Väärtpaberid noteeritakse Börsil (Börsidel).] 
 
[Juhul, kui Pakkuja ei kavatse taotleda Väärtpaberite noteerimist, lisage järgmine 
tekst: Pakkuja ei kavatse taotleda Väärtpaberite noteerimist börsil.] 
 



Kas Väärtpaberite müügiga on seotud piiranguid? 
 
Väärtpabereid saab jurisdiktsiooni piires või jurisdiktsioonist pakkuda, müüa või üle 
kanda ainult tingimusel, et see on lubatud kohaldatavate seaduste ja muude 
õigusaktide alusel ning tingimusel, et Emitent ei võta enda kanda mingeid edasisi 
kohustusi. Väärtpabereid ei tohi kunagi otseselt ega kaudselt pakkuda, müüa, üle 
kanda ega nendega kaubelda Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide 
isikule (nagu on defineeritud Ameerika Ühendriikide 1933. a väärtpaberiseaduse 
määruses S). 
 
[Vajadusel lisage muud müügipiirangud: [*]] 
 
Mida Väärtpaberiomanik Väärtpaberitest saab? 
 
(1) UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)]  Sertifikaadi ostuga 
omandab investor õiguse teatud tingimustel ja kooskõlas Väärtpaberite Tingimustes 
sätestatuga nõuda Emitendilt Tagastussumma tasumist Arveldusvaluutas [mis on 
korrutatud Osalusmääraga] [mis on korrutatud Suhtarvuga] olenevalt [Alusvara] 
väärtuse muutustest [vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale: [*]] („Arveldussumma”) [füüsilise arvelduse korral lisage 
järgmine tekst: või vastavalt olukorrale Füüsilise Alusvara üleandmist [arvul, mida 
väljendab Suhtarv] [vastaval arvul]] („Tagatisõigus”). 
 
[Vajadusel lisage Tagatisõiguse täpsem kirjeldus: [*]] 
 
[Kapitalikaitsega (inglise keeles: Capital Protected) Minimaalse Tagasimaksesumma 
korral lisage järgmine tekst: Tagastussumma on igal juhul võrdne kapitalikaitsega 
Minimaalse Tagasimaksesummaga.] [Kapitalikaitsega Minimaalse 
Tagasimaksesumma ja Piirsumma (Inglise keeles Cap Amount)  korral lisage järgmine 
tekst:   Tagastussumma on igal juhul võrdne kapitalikaitsega Minimaalse 
Tagasimaksesummaga, ning selle laeks on Piirsumma] [Piirsumma korral lisage 
järgmine tekst:   Tagastussumma laeks on Piirsumma]. 
 
[Lisaks on (1) UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaadiomanikul õigus saada teatud tingimustel ning kooskõlas Väärtpaberite 
Tingimustes sätestatuga [eelnevalt kindlaks määratud] Preemiat [, mis määratakse 
kindlaks [Alusvara] väärtuse muutumise alusel [[vajadusel märkida teine viide 
käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]]. Potentsiaalsed 
Väärtpaberitesse investeerijad peaksid teadma, et kui Väärtpaberite Tingimustes 
sätestatud eeltingimused ei ole täidetud, siis [Preemiat] ei maksta.] 
 
[Lisaks on (1) UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaadiomanikul õigus saada teatud tingimustel ning kooskõlas Väärtpaberite 
Tingimustes sätestatuga [eelnevalt kindlaks määratud] Kupongisumma [, mis 
määratakse kindlaks [Alusvara] väärtuse muutumise alusel [[vajadusel märkida teine 
viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]]. Potentsiaalsed 



Väärtpaberitesse investeerijad peaksid teadma, et kui Väärtpaberite Tingimustes 
sätestatud eeltingimused ei ole täidetud, siis Kupongisummat ei maksta.] 
 
[Väärtpaberiomanikel ei ole õigust saada mingeid vahemakseid. Ükski Sertifikaat ei 
anna õigust saada fikseeritud ega ujuva määraga intresse ega dividende ning nad 
tooda mingit regulaarset tulu. Seega ei saa Väärtpaberite väärtuse võimalikke 
langusi tasa arvestada mingi muu Väärtpaberitest saadava tuluga.] [vajadusel lisage 
alternatiivsed või lisasätted: [*].] 
 
Millised riskid on seotud Väärtpaberitesse investeerimisega? 
 
Investeerimine Väärtpaberitesse toob investorile endaga kaasa tootespetsiifilisi riske. 
UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaadi väärtust ei 
määra mitte ainult [Alusvara] [Hinna] [Hindade] muutused [[vajadusel märkida teine 
viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]], vaid see sõltub ka 
mitmetest teistest faktoritest. Seega võib Sertifikaatide väärtus langeda isegi siis, kui 
[Alusvara] [Hind] [Hinnad] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale: [*]], jääb [jäävad] samaks. Tulevased investorid peaksid tähele 
panema, et muutused  [Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]][Hinnas] [Hindades], mis on Sertifikaatide 
aluseks (või isegi oodatavate hinnamuutuste saabumata jäämise korral), võivad 
langetada Sertifikaadi väärtust [kuni punktini, kus sellel ei olegi enam mingit 
väärtust]. Nimetatud risk ei sõltu Emitendi finantsolukorrast.  
 
Lisaks Väärtpaberite Tähtajale, [Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]] hinna kõikumiste (volatiilsuse) sagedusele 
ja intensiivsusele, valitsevatele intressimääradele ja väljamakstavate dividendide 
suurusele või vastavalt olukorrale välisbörside üldine arengule on Emitendi arvates 
järgmised asjaolud üliolulisteks faktoriteks, mis mõjutavad Väärtpaberite hinda ja 
mis võivad tuua kaasa teatud riske Väärtpaberitesse investeerijate jaoks: 
 
[Kui Sertifikaatide struktuuris esineb erisusi, lisage vastavalt vajadusele järgmine 
tekst: 
 

• Sertifikaatide struktuuri erisused 
 
Enne Väärtpaberitesse investeerimist peaksid tulevased investorid arvestama, et 
järgmised UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatide 
erisused võivad mõjutada Väärtpaberite väärtust või vastavalt olukorrale mis tahes 
summat, mis kuulub väljamaksmisele vastavalt Tingimustele [füüsilise arvelduse 
korral lisage järgmine tekst: või vastavalt olukorrale [[Suhtarvuna väljendatud arvul] 
[vastaval arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara väärtust ning et Väärtpaberitel on 
vastavalt ka erilised riskiprofiilid[.][:]] 
 
[Osalusmäära korral lisage järgmine tekst: 
 



[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale: [*]]väärtuse muutustes osalemise määr 
 
Osalusmäära kasutamine Tagatisõiguse määramisel toob endaga kaasa selle, et UBS 
[Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaadid sarnanevad 
majanduslikus  mõttes otseinvesteeringuga [Alusvarasse] [[vajadusel märkida teine 
viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]], kuid ei ole siiski täielikult 
võrreldavad otseinvesteeringuga, eriti seetõttu, et Väärtpaberiomanikud ei osale 
vastavas väärtuse muutumises 1:1, vaid [ainult madalama Osalusmäära alusel] 
[kõrgema Osalusmäära alusel]. Samuti osaleb Väärtpaberiomanik [[Alusvara] 
[[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: 
[*]]võimalikus väärtuse tõusus vähem kui proportsionaalselt, ainult Osalusmäära 
madalama proportsiooni kohaselt.] [[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide 
käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale: [*]]võimalikus väärtuse languses 
rohkem kui proportsionaalselt, ainult Osalusmäära kõrgema proportsiooni 
kohaselt.]] 
 
[Suhtarvu korral lisage järgmine tekst: 
 
[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale: [*]]väärtuse muutustes osalemise määr 
 
Suhtarvu kasutamine Tagatisõiguse määramisel toob endaga kaasa selle, et UBS 
[Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaadid sarnanevad 
majanduslikus  mõttes otseinvesteeringuga [Alusvarasse] [[vajadusel märkida teine 
viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]], kuid ei ole siiski täielikult 
võrreldavad otseinvesteeringuga, eriti seetõttu, et Väärtpaberiomanikud ei osale 
vastavas väärtuse muutumises 1:1, vaid ainult Suhtarvu proportsioonis.] 
 
[kiirstruktuuri korral lisage vastavalt olukorrale järgmine tekst: 
 
Kiirstruktuuri mõju 
 
Tulevased investorid peaksid [samuti] arvestama, et UBS [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaadid võivad vastavalt Tingimustele ja 
teatud asjaolude korral lõppeda enne Lõpptähtpäeva ilma, et selleks oleks nõutav 
mis tahes avalduse tegemine Emitendi või Väärtpaberiomaniku poolt, nii-nimetatud 
kiirstruktuur. Juhul, kui Sertifikaadid lõppevad enne Lõpptähtpäeva, on 
Väärtpaberiomanikul õigus nõuda teatud summa maksmist ennetähtaegse 
lõppemise eest. Samas ei ole Väärtpaberiomanikul õigust nõuda mingeid 
lisamakseid Sertifikaatidelt [füüsilise arvelduse korral lisage järgmine tekst: või 
vastavalt olukorrale Füüsilise Alusvara üleandmist] pärast Ennetähtaegset 
Lõpptähtpäeva. 
 
Seega jääb Väärtpaberiomaniku kanda risk, mis on seotud mitte osalemisega 
[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 



Alusvarale [*]] väärtuse muutuses kuni oodatud tasemeni ning oodatud perioodi 
jooksul [ning seetõttu saab ta tulu, mis jääb alla tema poolt investeeritud kapitali]. 
 
UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatide 
ennetähtaegse lõppemise korral jääb Väärtpaberiomaniku kanda ka niinimetatud 
reinvesteerimisrisk. Väärtpaberiomanik võib olla suuteline reinvesteerima Emitendi 
poolt ennetähtaegse lõppemise korral makstud mis tahes summa, kui selline summa 
üldse makstakse, turutingimustel, mis on vähem soodsad kui need, mis valitsesid 
Väärtpaberite omandamise ajal.] 
 
[Piirsumma korral lisage järgmine tekst: 
 
Potentsiaalse kasumi piiramine Piirsummaga 
 
Tulevased investorid peaksid [samuti] arvestama, et UBS [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatidega seotud Tagastussumma [füüsilise 
arvelduse korral lisage järgmine tekst: või vastavalt olukorrale [[Suhtarvuna 
väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara väärtus], kui seda 
kasutatakse, on piiratud Tingimustes sätestatud Piirsummaga. Erinevalt 
otseinvesteeringust [Alusvarasse] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] on UBS [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatidega seotud potentsiaalne kasum 
seega piiratud Piirsummaga.] 
 
[teatud lävede või piiride puhul lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
[Teatud lävede või piiride] kasutamise mõju [vajadusel lisage lävede või 
piiride kirjeldus: [*] 
 
Tulevased investorid peaksid [samuti] arvestama, et UBS [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatidega seotud Tagastussumma [füüsilise 
arvelduse korral lisage järgmine tekst: või vastavalt olukorrale [[Suhtarvuna 
väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara väärtus], kui seda 
kasutatakse, sõltub sellest, kas [Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] Hind [või vastavalt olukorrale Arveldushind] 
[on võrdne ja/või on alla vastavalt on üle] [vajadusel lisage erinev(ad) 
eeltingimus(ed): [*]] [Väljumistasemega / Väljumistaseme5]] [vajadusel lisage erinev 
lävi või piir: [*]] [või vastavalt olukorrale [vajadusel lisage edasine lävi või piir 
(edasised läved või piirid): [*]] [vastaval] Tingimustes kindlaksmääratud ajahetkel või 
[vastava] ajaperioodi jooksul. 
 
Ainult tingimusel, et vastav lävi või piir ei ole [saavutatud ja/või alla selle langetud või 
vastavalt ületatud] Tingimustes määratud ajal või perioodil  [vajadusel lisage 
erinev(ad) eeltingimus(ed): [*]], saab UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] 
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[(Piirlaega)] Sertifikaadi omanik Tingimustes sätestatud Arveldussumma [vähemalt] 
[kirjutage summa: [*]]. Vastasel juhul osaleb Väärtpaberiomanik [Alusvara] 
[[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] 
väärtuse muutumises ning seega jääb tema kanda ka investeeritud kapitali 
kaotamise risk kuni [[vastava] Minimaalse 
Tagasimaksesummani][Nominaalsummani].] 
 
[Asjassepuutuva Alusvara korral lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
Asjassepuutuva Alusvaraga sidumise tagajärjed 
 
Tagastussumma taseme [füüsilise arvelduse korral lisage järgmine tekst: või vastavalt 
olukorrale [[Suhtarvuna väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] Füüsilise 
Alusvara  väärtuse] arvutamine viitab ainult Asjassepuutuva Alusvara väärtuse 
muutumisele ning seega ka Alusvarale [, mille väärtus langeb Jälgimisperioodi 
jooksul [kõige rohkem] [kõige madalamale] [mille Hind  on võrreldes teiste 
Alusvaradega langenud Väärtpaberite Tähtaja jooksul kõige rohkem] [mille 
Arveldushind võrrelduna Võrdlushinnaga on langenud kõige madalamale] 
[vajadusel lisage Asjassepuutuva Alusvara teistsugune määratlus: [*]]. 
 
Tulevased investorid peaksid seega teadma, et võrreldes Väärtpaberitega, mis on 
seotud ainult ühe alusvaraga, on UBS  [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] 
[(Piirlaega)] Sertifikaatidega seotud suurem kahjumirisk. Riski ei pruugi vähendada 
ülejäänud Alusvarade väärtuse [positiivsed] [negatiivsed] muutused, sest ülejäänud 
Alusvarasid ei võeta Tagastussumma taseme arvutamisel arvesse [füüsilise arvelduse 
korral lisage järgmine tekst: või vastavalt olukorrale [[Suhtarvuna väljendatud arvul] 
[vastaval arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara väärtuse] arvutamisel arvesse. 
 
 
[Alusvarana kasutatava Paketi või Alusvarade Portfelli korral lisage vajadusel 
järgmine tekst: 
 
[Alusvarana kasutatava paketiga] [Alusvarade portfelliga] sidumise 
tagajärjed] 
 
UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatide eriliseks 
tunnusjooneks on see, et Tagastussumma taseme [füüsilise arvelduse korral lisage 
järgmine tekst: või vastavalt olukorrale [[Suhtarvuna väljendatud arvul] [vastaval 
arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara  väärtuse] arvutamine sõltub [Paketi Koostisosi 
sisaldava Paketi] [Alusvaradest koosneva Portfelli] väärtuse muutustest. Samal ajal on 
Tagastussumma taseme [füüsilise arvelduse korral lisage järgmine tekst: või vastavalt 
olukorrale [[Suhtarvuna väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] Füüsilise 
Alusvara  väärtuse] arvutamisel oluline ka [Paketi Koostisosade] [Alusvarade] 
üksteisest sõltumise tase, niinimetatud korrelatsioon. 
 



[Et kõik [Paketi Koostisosad] [Alusvarad] pärinevad [samast majandussektorist] 
[samast riigist] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale [*]], siis sõltub [Paketi Koostisosade] [Alusvara] areng [ühe 
majandussektori] [ühe riigi] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast 
Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] arengust. See tähendab, et kui 
[majandussektori] [riigi] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale [*]] areng on ebasoodne, mida väljendab [Paketi Koostisosi 
sisaldav Pakett] [Alusvarasid sisaldav Portfell], võib selline ebasoodne areng [Paketti] 
[Portfelli] mõjutada rohkem kui vaid proportsionaalselt.]] 
 
[füüsilise arvelduse korral lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
Füüsilise Alusvara võimaliku üleandmise mõju 
 
Niivõrd, kui Väärtpaberite Tingimustes on ette nähtud arveldus füüsilise üleandmise 
kaudu, peaksid tulevased UBS  [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaatidesse investeerijad arvestama, et Väärtpaberite kustutusaja saabudes või 
nende lõppemisel ei toimu mitte Tagastussumma väljamaksmine, vaid Väärtpaberite 
Tingimustes kirjeldatud vastaval arvul [mida väljendab Suhtarv] Füüsilise Alusvara 
üleandmine. Seega peaksid potentsiaalsed investorid arvestama, et Sertifikaatide 
tagasiostmisel vastaval arvul [mida väljendab Suhtarv] Füüsilise Alusvara füüsilise 
üleandmise kaudu ei saa investorid mingeid summasid rahas [, vaid õiguse vastavale 
tagatisele, mis kuulub üleandmisele kooskõlas asjakohase hoiusüsteemi 
tingimustega] [vajadusel kirjutage siia erinev Füüsiline Alusvara: [*]].    
 
Et sellisel juhul puutuvad UBS [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaatide Väärtpaberiomanikud kokku Füüsilise Alusvaraga seotud emitendi- ja 
väärtpaberispetsiifiliste riskidega, peaksid potentsiaalsed UBS  [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatidesse investeerijad enne Sertifikaatide 
ostmist võimaliku üleandmisele kuuluva Füüsilise Alusvaraga tutvuma. Samuti ei 
tohiks investorid loota sellele, et nad Füüsilise Alusvara pärast Väärtpaberite 
tagasiostmist teatud kindla hinnaga suudavad ära müüa, eriti hinnaga, mis vastab 
Sertifikaatide omandamiseks investeeritud kapitalile. Vastaval arvul üleantud 
Füüsilisel Alusvaral võib teatud asjaoludel olla ka väga madal või lausa olematu 
väärtus. Sellisel juhul riskeerivad Väärtpaberiomanikud kogu UBS [Kapitalikaitsega] 
[Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] Sertifikaatide ostmiseks investeeritud kapitali 
(sealhulgas tehingukulude) kaotamisega. 
 
Potentsiaalsed UBS  [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] [(Piirlaega)] 
Sertifikaatidesse investeerijad peaksid samuti arvestama, et võimalikud kõikumised 
Füüsilise Alusvara hinnas Väärtpaberite tähtaja lõpu ja Füüsilise Alusvara tegeliku 
Arvelduspäeval toimuva üleandmise vahel jäävad Väärtpaberiomaniku kanda. 
Väärtpaberiomaniku kanda jääb kogu Füüsilise Alusvara väärtuse langus pärast 
Väärtpaberite tähtaja lõppu.] 
 
 



[vahetuskursi riski korral lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
Vahetuskursi riski olemasolu 
 
[Väärtpaberiomaniku õigus UBS  [Kapitalikaitsega] [Finantsvõimendusega] 
[(Piirlaega)] Sertifikaatidele määratakse kindlaks valuuta põhjal, mis ei ole 
Arveldusvaluuta, valuutaühiku või arvestusühiku põhjal] [ning samuti] määratakse 
selles valuutas, mis ei ole Arveldusvaluuta, valuutaühikutes või arvestusühikutes 
[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale [*]] [Väärtus] [väärtus]]. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid 
teadma, et investeerimine antud Väärtpaberitesse võib endaga kaasa tuua 
kõikuvatest valuutakurssidest tulenevaid riske ning et kahjumi risk ei sõltu ainult 
[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale [*]] väärtuse muutustest, vaid ka ebasoodsatest muutustest välisvaluuta, 
valuutaühiku või arvestusühiku väärtuses. 
 
Nimetatud muutused võivad veelgi suurendada Väärtpaberiomaniku kahjumiriske, 
sest vastava vahetuskursi muutumine ebasoodsas suunas võib vastavalt vähendada 
ostetud Sertifikaatide väärtust nende tähtaja jooksul või vastavalt asjaoludele 
Tagastussumma taset [füüsilise arveldamise korral lisage ka veel järgmine tekst: või 
vastavalt asjaoludele [[Suhtarvuna väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] 
Füüsilise Alusvara väärtust]]. 
Vahetuskursse mõjutavad nõudlus ja pakkumine rahvusvahelistel 
valuutavahetusturgudel, mida omakorda mõjutavad majanduslikud faktorid, 
spekulatsioonid ning valitsuste ja keskpankade meetmed (näiteks rahanduslik 
kontroll ja piirangud).] 
 
[Väärtpaberite puhul, mis on seotud vahetuskurssidega, toormega või 
väärismetallidega, lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
[Vahetuskurssidel] [,] [toormel] [või] [väärismetallidel] põhinevate 
Sertifikaatide erisused 
 
Kui [Alusvarana] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale [*]] kasutatakse [vahetuskursse] [,] [või vastavalt asjaoludele] 
[toormaterjale] [või vastavalt asjaoludele] [väärismetalle], tuleks arvestada, et väärtusi 
kaubeldakse Austraalia, Aasia, Euroopa ja Ameerika ajavööndites 24 tundi 
ööpäevas. Seetõttu on võimalik, et vastav Väärtpaberite tingimustes kirjeldatud [piir] 
[lävi] võidakse saavutada, ületada või et see jääb saavutamata väljaspool kohalikku 
tööaega või väljaspool Pakkuja tööaega. 
 
[Vahetuskursside] [,] [toorme] [või] [väärismetallide] vormis oleva [Alusvara] 
[[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale [*]] Füüsiline Arveldamine on igal juhul välistatud.] 
 
 



[kapitalikaitse korral lisage vajadusel järgmine tekst: 
 
Kapitalikaitse kehtib ainult Väärtpaberite tähtaja lõppedes 
 
Väärtpaberid on oma tähtaja lõppedes kaitstud kapitaliga [[vastava] Minimaalse 
Tagasimaksesumma määras] [Nominaalsumma määras] [(ilma Pakkumispreemiat 
arvestamata)], s.o investor saab tähtaja lõppedes olenemata [Alusvara] [[vajadusel 
märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] tegelikust 
väärtuse muutumisest igal juhul  [[vastava] Minimaalse Tagasimaksesumma] 
[Nominaalsumma]. Kui Investor omandab Väärtpaberid pärast emissiooni hinnaga, 
mis on kõrgem kui [[vastav] Minimaalne Tagasimaksesumma] [Nominaalsumma], siis 
peaks tulevane investor teadma, et [proportsionaalne] kapitalikaitse kehtib ainult 
madalamale [[vastavale] Minimaalsele Tagasimaksesummale] [Nominaalsummale]. 
Selles kontekstis tuleb arvestada, et kapitalikaitse kehtib ainult tähtaja lõppedes [, 
s.o tingimusel, et Väärtpabereid ei ole tühistatud]. 
 
Väärtpaberite ennetähtaegse tagasiostmise korral maksmisele kuuluv rahasumma 
[füüsilise arvelduse korral lisage ka veel järgmine tekst: või vastavalt asjaoludele 
[[Suhtarvuna väljendatud arvul] [vastaval arvul] üleantava] Füüsilise Alusvara väärtus] 
võib jääda tunduvalt alla selle summa, mis kuuluks minimaalselt väljamaksmisele  
Väärtpaberite tähtaja lõppedes, kui kehtib kapitalikaitse [[vastava] Minimaalse 
Tagasimaksesumma määras] [Nominaalsumma määras]. 
 
Potentsiaalsed Väärtpaberitesse investeerijad peaksid samuti aru saama, et 
vaatamata kapitalikaitsele [[vastava] Minimaalse Tagasimaksesumma määras] 
[Nominaalsumma määras] jääb investori kanda Emitendi finantssuutlikkusega seotud 
risk. Tulevased investorid peavad seetõttu olema valmis ja suutelised üle elama 
investeeritud kapitali osalise või ka täieliku kaotamise. Väärtpaberite ostjad peaksid 
igal juhul hindama oma finantsolukorda, et nad oleksid valmis kandma 
Väärtpaberitega seotud kahjumiriske.] 
 
 
[vajadusel lisage alternatiivsed või lisanduvad struktuurispetsiifilised riskifaktorid: [*].] 
 
 

• Tühistamine ja Ennetähtaegne Tagasiostmine Emitendi valikul 
 
Potentsiaalsed Väärtpaberitesse investeerijad peaksid samuti teadma, et Emitendil 
on [Tühistamisjuhtumi korral] [või vastavalt asjaoludele teatud muude asjaolude 
korral] [mis tahes ajal, s.o ilma kindla tühistamisjuhtumita] vastavalt Tingimustele 
õigus Väärtpaberid tervikuna tühistada ja tagasi osta enne Lõpptähtpäeva. Juhul, kui 
Emitent tühistab ja ostab Väärtpaberid tagasi enne Lõpptähtpäeva, on 
Väärtpaberiomanikul õigus nõuda vastava ennetähtaegse tagasiostmisega seotud 
summa maksmist. Samas ei ole Väärtpaberiomanikul õigust nõuda mingeid muid 
makseid Sertifikaatidelt pärast Tühistamiskuupäeva [või vastaval asjaoludele pärast 
Maksu Lõpetamiskuupäeva (inglise keeles: Tax Termination Date)].] 



 
Seega jääb Väärtpaberiomaniku kanda risk, mis on seotud mitte osalemisega 
[Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale 
Alusvarale [*]] väärtuse muutuses kuni oodatud tasemeni ning oodatud perioodi 
jooksul [ning seetõttu saab ta oma investeeritud kapitalist vähem tulu]. 
 
Väärtpaberite tühistamisel Emitendi poolt jääb Väärtpaberiomaniku kanda ka 
reinvesteerimisrisk, st investori kanda jääb risk, et ta peab Emitendi poolt makstud 
[Tühistamissumma] [või vastavalt asjaoludele Maksu Lõpetamissumma] tühistamise 
korral reinvesteerima turutingimustel, mis on vähem soodsad kui need, mis valitsesid 
Väärtpaberite omandamise ajal.] 
 

• Väärtpaberiomanikel ei ole lõpetamisõigust 
 
Väärtpaberiomanikel ei ole lõpetamisõigust ning seega ei saa Väärtpaberiomanikud 
Väärtpabereid nende tähtajal tühistada. Enne Väärtpaberite (või nende osade) 
kustutamisaega on seega Väärtpaberite (või nende osade) olemasoleva 
majandusliku väärtuse realiseerimine võimalik ainult Väärtpaberite müümise läbi, kui 
ei toimu Emitendi-poolset tühistamist ja ennetähtaegset tagasiostmist. 
 

• [Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale [*]] Hinna võimalik langus pärast Väärtpaberite 
tühistamist 

 
Juhul, kui Väärtpaberite tähtaeg lõpetatakse Emitendi poolt kooskõlas Väärtpaberite 
Tingimustega ennetähtaegselt, peaksid potentsiaalsed Väärtpaberitesse investeerijad 
arvestama, et Väärtpaberiomanike kanda jäävad kõik negatiivsed muutused 
[Alusvara Hinnas] [[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis 
sisalduvale Alusvarale [*]], mis toimuvad perioodil, mis jääb Emitendi poolse 
tühistamise väljakuulutamise ja siis maksmisele kuuluva [Tühistamissumma] [või 
vastavalt asjaoludele Maksu Lõpetamissumma] arvutamiseks [Alusvara Hinna] 
[[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] 
määramise vahele. 
 

• Tagatisõiguse korrigeerimiste negatiivne mõju 
 
Potentsiaalse korrigeerimisjuhtumi korral on Emitendil õigus viia läbi Tingimustes 
sätestatud korrigeerimised. Nimetatud korrigeerimistel võib olla Väärtpaberite 
väärtusele negatiivne mõju. 
 

• Lisakulude mõju 
 
Seoses Väärtpaberite ostu või müügiga kantud vahendustasud ja muud 
tehingukulud võivad endaga kaasa tuua kulutusi, eriti koos madala 
tellimusväärtusega, mis võivad oluliselt vähendada Väärtpaberite eest 
maksmisele kuuluvat arveldussummat [või vastavalt olukorrale 



üleandmisele kuuluva Füüsilise Alusvara väärtust]. Enne Väärtpaberi 
omandamist peaksid tulevased investorid seega end kurssi viima kõigi kuludega, mis 
kaasnevad Väärtpaberi ostu või müügiga, sealhulgas nende depoopanga poolt 
Väärtpaberite ostmisel ja kustutuspäeval võetavate teenustasudega. 

 
• Riski maandamiseks või piiramiseks tehtavad tehingud 

 
Tulevased Väärtpaberitesse investeerijad ei tohiks loota sellele, et nad saavad mis 
tahes ajal Väärtpaberite Tähtaja jooksul sõlmida tehinguid, mis võimaldavad neil 
vastavaid riske maandada või piirata. See sõltub turusituatsioonist ja valitsevatest 
tingimustest. Riskide maandamiseks või piiramiseks mõeldud tehingud võivad olla 
võimalikud ainult ebasoodsa turuhinnaga, mis toob endaga kaasa kahjumi 
investorite jaoks. 

 
• Väärtpaberitega kauplemine / likviidsuse puudumine 

 
Ei ole võimalik ennustada seda, kas ja millisel määral Väärtpaberite järelturg võib 
areneda või millise hinnaga Väärtpaberitega järelturul kauplema hakatakse või kas 
selline turg saab olema likviidne või mittelikviidne. Seetõttu ei tohiks 
potentsiaalsed investorid loota sellele, et nad saavad Väärtpabereid müüa 
mingil kindlal ajal või kindla hinnaga. 
 

• Väärtpaberite hinnakujundus 
 
Erinevalt enamusest teistest väärtpaberitest, ei põhine antud Väärtpaberite 
hinnakujundus regulaarselt Väärtpaberitega seotud nõudlusel ja pakkumisel, sest 
järelturu kauplejad võivad pakkuda sõltumatuid ostu- ja müügihindasid. Selline 
hinnaarvestus põhineb turul valitsevatel hinnaarvestusmudelitel, kusjuures 
Väärtpaberite teoreetiline väärtus määratakse põhimõtteliselt kindlaks [Alusvara] 
[[vajadusel märkida teine viide käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] 
väärtuse alusel ja muude Väärtpaberitega seotud erisuste väärtuse alusel, milliseid 
erisusi võib majanduslikus mõttes esindada mõni teine tuletisväärtpaber. 
 
Potentsiaalselt pakutavad hinnad ei pruugi tingimata vastata kaupleja poolt 
määratud Väärtpaberitele omasele väärtusele. 

 
• Pakutavate ostu- ja müügihindade vahelise erinevuse suurenemine 

 
Erilistel turutingimustel, kui Emitent ei suuda üldse riskimaandamistehinguid sõlmida 
või kui selliseid tehinguid on väga raske sõlmida, võib pakutavate ostu- ja 
müügihindade vaheline erinevus ajutiselt suureneda, et piirata Emitendi 
majanduslikke riske. Seetõttu Väärtpaberiomanikud, kes soovivad oma 
Väärtpabereid müüa väärtpaberibörsi kaudu või vabaturul, võivad müüa märgatavalt 
madalama hinnaga kui oli tegelik Väärtpaberite hind nende müügi ajal. 

 
 



• Laenatud vahendid 
 
Kui Väärtpaberite ostu finantseeriti laenatud vahenditega ja investorite ootused ei 
ole veel täitunud, siis ei kanna nad mitte ainult Väärtpaberitest tulenevat kahjumit, 
vaid lisaks peavad nad maksma ka laenuintressi ning laenu tagasi maksma. See 
suurendab märkimisväärselt investorite kahjumiriski. Väärtpaberitesse investeerijad 
ei tohiks kunagi loota sellele, et nad suudavad laenu ja laenult makstava intressi tasa 
teenida Väärtpaberitega tehtavatelt tehingutelt saadava tulu arvel. Enne Väärtpaberi 
ostu finantseerimist laenatud vahendite arvel tuleks hinnata investorite 
finantsolukorda, et määrata kindlaks nende võime maksta intressi või laen 
viivitamatult tagastada isegi siis, kui nad saavad loodetud tulu asemel hoopis 
kahjumi osaliseks. 
 

• Emitendi riskimaandamistehingute mõju Väärtpaberitele 
 
Emitent võib kasutada kogu või osa Väärtpaberite müügist saadud tulu 
Väärtpaberite emissiooniga kantud riskidega seotud riskimaandamistehingute 
sõlmimiseks. Sellisel juhul võib Emitent või mõni tema sidusettevõtjatest sõlmida 
tehinguid, mis vastavad Emitendi Väärtpaberitest tulenevatele kohustustele. Üldiselt 
sõlmitakse sellist tüüpi tehinguid enne Väärtpaberite Emissioonikuupäeva või 
nimetatud kuupäeval, kuigi selliseid tehinguid võib sõlmida ka pärast Väärtpaberite 
emiteerimist. Emitent või mõni tema sidusettevõtja võib mis tahes ajal astuda 
vajalikke samme, et riskimaandamistehingud lõpetada. Ei saa välistada, et need 
tehingud võivad teatud juhtudel mõjutada [Alusvara] [[vajadusel märkida teine viide 
käesolevast Põhiprospektis sisalduvale Alusvarale [*]] Hinda. 

 
• Väärtpaberitega seotud maksude muutused 

 
Käesolevas Prospektis sätestatud Väärtpaberitega seotud maksusid puudutavad 
kaalutlused kajastavad Emitendi arvamust, mis põhineb Prospekti kuupäeva seisuga 
kehtival õiguslikul olukorral. Samas ei saa välistada teistsugust maksualast 
kohtlemist maksuhaldurite ja maksukohtute poolt. 
 
[vajadusel kirjutage siia informatsioon [Alusvaraga][Alusvaradega] seotud 
spetsiifiliste riskide kohta: [*]]   
 
Seetõttu soovitatakse kõigil potentsiaalsetel investoritel end kindlasti kurssi viia 
käesolevas Prospektis kirjeldatud tooteliigi spetsiifilise riskiprofiiliga ning samuti 
peaks kõik investorid küsima vajadusel nõu professionaalilt. Juhime potentsiaalsete 
investorite tähelepanu otseselt sellele, et Väärtpaberid kujutavad endast 
riskiinvesteeringut, mis võib endaga kaasa tuua investeeritud kapitali kaotuse. 
[Isegi kui Väärtpaberid on kustutusaja saabudes kapitalikaitsega [Nominaalsumma] 
[Minimaalse Tagasimaksesumma] ulatuses ning seetõttu on kahjumirisk algselt 
piiratud, jääb investori kanda Emitendi finantsolukorraga seotud risk.] Seetõttu 
peavad tulevased investorid olema valmis ja suutelised aktsepteerima investeeritud 
kapitali osalist või isegi täielikku kaotust. Kõik Väärtpaberite ostmisest huvitatud 



investorid peaksid hindama oma finantsolukorda, et teha selgeks, kas nende 
olukord lubab neil kanda Väärtpaberitega seotud kahjumiriske. 
 


