














































































KOKKUVÕTE 

 
Käesolevat kokkuvõtet tuleb lugeda Prospekti sissejuhatusena. Iga Investori otsus investeerida Sertifikaatidesse 
peaks tuginema Prospektile kui tervikule, sealhulgas selles viidatud dokumentidele. Emitent võib kanda 
tsiviilvastutust juhul, kui antud kokkuvõtet koos Prospekti muude osadega lugedes ilmneb, et see on eksitav, 
ebatäpne või ebajärjekindel. Kui Prospektis sisalduva informatsiooniga seotud hagi esitatakse Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriigi (EMP lepinguriik) kohtusse, siis võib hageja selle EMP lepinguriigi siseriikliku 
õiguse raames, kus hagi esitati, olla kohustatud tasuma kulud, mis on seotud käesoleva Prospekti tõlkimisega 
enne kohtumenetluse alustamist. 
 
Käesolev Kokkuvõtte on (Sertifikaatide kontekstis) ülimuslik Põhiprospekti osa „Kokkuvõte” suhtes. 
 
Käesolevas kokkuvõttes on sõnadel ja väljenditel sama tähendus, mis Prospektis (või mistahes selles viidatud 
dokumendis). 
 

Riskitegurite kokkuvõte 

 
Sertifikaatidega seotud riskitegurid 
 
Sertifikaadid on seotud viiest avatud lepingulisest arenevate turgude investeerimisfondist ja ühest 
diskontovõlakirjast koosneva Portfelliga (edaspidi „Portfell”). Fondidega (edaspidi eraldi „Fond”) kaasnevad 
märkimisväärsed riskid tulenevalt arenevatele turgudele investeerimise iseloomust. 
 
Iga Sertifikaadi Lunastamisväärtus (mis on sätestatud alapunktis „Kokkuvõte Sertifikaatidest”) on seotud 
Portfelli tulususega. Kui Fondide tootlus on kehv, siis võib investorite tulu esialgselt investeeringult kujuneda 
Sertifikaatide lunastamisel väikeseks või olematuks. 
 
Erakorralise Fondisündmuse järgset tulu ei maksta investoritele enne 5 Tööpäeva möödumist ajast, kui 
Riskimaanduse Osutaja on saanud kätte tulemi asjaomaste Fondiosakute, mida hoiti kattena Emitendi 
Sertifikaatidega seotud kohustuste täitmiseks, müügist. Kõnealuse sündmuse toimumisel võtab Investor seetõttu 
lisaks Emitendi krediidiriskile enda kanda ka Fondihalduri krediidiriski. Investoritele ei maksta intressi ega 
täiendavaid summasid mistahes viivituse korral tulemi väljamaksmisel, kui Fondihaldurilt pole vastavad 
summad laekunud. 
 
Lisaks on muid tegureid, mis on olulise tähtsusega Sertifikaatidega seotud riskide hindamiseks Programmi 
raames, sh alljärgnevad tegurid. 
 
(i) Kõrge riskitase. Sertifikaatidega kaasneb kõrge riskitase, mis võib muu hulgas sisaldada krediidi-, 

intressi-, valuuta-, ajaväärtuse ja poliitilisi riske. Emitent ei anna mingeid kinnitusi Fondide, nende 
teenusepakkujate ega nende tulemuslikkuse suhtes. Mineviku tootlust ei saa käsitleda tuleviku tootluse 
indikaatorina. 

 
(ii) Sertifikaadid on tagamata kohustused. Sertifikaadid on emitendi allutamata ja tagamata 

võlakohustused. Sertifikaatidest tulenevad Emitendi võlakohustused on pari passu võrdsed Emitendi 
kõigi teiste tagatud ning allutamata võlakohustustega. Garandi kohustused seoses Garantiiga on Garandi 
allutamata ja tagamata kohustused, mis on pari passu võrdsed Garandi kõigi muude olemasolevate ja 
tulevaste allutamata ja tagamata kohustustega, millele võidakse aeg-ajalt kohandada  Prantsuse õigust. 

 
(iii) Riskide maandamisega seotud kaalutlused. Portfelli kuuluvate väärtpaberite ostmine või realiseerimine 

hinnaga, mida kasutati Fondide või Portfelli väärtuse arvutamiseks, ei pruugi olla võimalik. 
 
(iv) Krediidireitingu alandamise mõju. Emitendi või Garandi lunastamata võlakirjade reitingu alandamine 

(olemasolu korral) mis tahes reitinguagentuuri poolt võib kaasa tuua Sertifikaatide kauplemisväärtuse 
languse. 

 
(v) Sertifikaatide võimalik ebalikviidsus järelturul. Varad, millesse Fondid investeerivad, on ebalikviidsed, 

sest nendega ei saa hõlpsasti kaubelda. Seepärast ei saa kinnitada, et Sertifikaatidele kujuneb järelturg 



või et see säilib, juhul kui see peaks tekkima. Investoritel ei pruugi olla võimalik võõrandada 
Sertifikaate enne Lunastamiskuupäeva (sätestatud alltoodud osas pealkirjaga „Sertifikaatide 
tingimused”). Ei ole võimalik prognoosida hinda, millega Sertifikaatidega järelturul kaubeldakse. 

 
(vi) Võimalik huvide konflikt. Kuna Arvutusagent on Emitendi ja Garandiga seotud isik (defineeritud 

alltoodud osas „Tingimuste muutmine”), võivad Arvutusagendi ja Sertifikaatide omanike vahel tekkida 
huvide konfliktid teatud määratluste ja otsuste puhul, mida Arvutusagent tegema peab. Arvutusagent 
võib teha teatud otsuseid Sertifikaatide suhtes oma äranägemise järgi, tegutsedes heas usus ja 
majanduslikult mõistlikul viisil. 

 
(vii) Tootluse risk. Sertifikaadi alusel tasutud Lunastamisväärtus sõltub Fondide investeeringute tootlusest. 

On võimalik, et Lunastamiskuupäeval saavad Investorid vaid Tagatud Põhisumma. Portfelli väärtuse 
arvutamise valem sisaldab [2,5–3,00]%list Kohandamistegurit, mis arvatakse Portfelli tootlusest maha. 
Kohandamisteguri mahaarvamine tähendab seda, et positiivse tootluse tagamiseks peab Portfelli tootlus 
ületama Kohandamistegurit. 

 
(viii) Arenevatele turgudele investeeriva Fondi risk. Investorid peavad andma endale aru, et investeeringud 

arenevate turgude fondidesse kätkevad endas olulisi äri- ja finantsriske, mis võivad kaasa tuua 
arvestatavaid kahjusid, eeskätt seetõttu, et varad, millesse arenevate turgude fond võib investeerida, 
võivad olla äärmiselt ebalikviidsed ja seega tundlikumad kahjulikele äri-, finants- või 
majandusteguritele. Puudub garantii, et fondihaldurid saavad valida, teha ja/või realiseerida 
konkreetsesse alusvarasse tehtavaid investeeringuid, ja seepärast ei saa anda garantiid, et tulu saadakse 
hõlpsalt või isegi proportsionaalselt nendesse varadesse investeerimise riskiga. Investeeringud 
arenevate turgude fondidesse on spekulatiivsed ja nõuavad pikaajalist pühendumist, kusjuures kindlus 
tulu suhtes puudub. Arenevate turgude fond võib osaleda vaid piiratud investeeringutes ja seetõttu võib 
konkreetsesse fondi tehtud investeeringute koondtasuvust negatiivselt mõjutada isegi fondi üheainsa 
investeeringu kehv tulemus. Arenevate turgude fondi investeerijal (nt Riskimaanduse Osutajal) ei ole 
õigust kontrollida igapäevategevust, sh fondihalduri investeerimis- ja realiseerimisotsuseid. Arenevate 
turgude fondi edukus sõltub olulisel määral fondi investeeringute juhtimise meeskonna oskustest ja 
teadmistest. Ei ole mingit tagatist, et konkreetse arenevate turgude fondi investeeringute juhtimise 
meeskond püsib muutumatuna kogu fondi tegutsemisaja vältel. Atraktiivsete investeeringute 
määratlemises, tegemises ja realiseerimises valitseb tugev konkurents ja ebakindlus võib olla väga suur. 

 
Arenevate turgude fondide puhul eksisteerib kahjumi risk adekvaatsete väärtpaberite võõrandamise, 
hinnastamise, arvestamise, hoidmise ja andmete säilitamise süsteemide puudumise tõttu teatud 
jurisdiktsioonides. Riskid tulenevad suuremast korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse ohust ning 
väljakujunenud väärtpaberituru võimalikust puudumisest. Selliste riskide iseloom võib olla erinev 
sõltuvalt fondihalduri poolt soetatud väärtpaberitest ja riigist, kus investeeringuid tehakse. Need riskid 
ei ole tavaliselt seotud arenenud turgude väärtpaberitesse investeerimisega ja seepärast võivad 
arenevatele turgudele investeerimise riskid olla oluliselt suuremad. 

 
Emitendiga seotud riskitegurid 
 
Emitent ei ole tegutsev äriühing. Emitendi ainuke äritegevus on raha hankimine ja laenamine väärtpaberite ja 
muude obligatsioonide emiteerimise teel. Emitendil ei ole ega saa olema muid varasid kui talle (kokkuleppe 
kohaselt) maksmisele kuuluvad tasud või teised tema poolt omandatud varad, mis on mõlemal juhul seotud 
väärtpaberite emiteerimise või muude kohustuste võtmisega Programmi raames. Igast Emitendi poolt emiteeritud 
väärtpaberite emissioonist saadud netotulu on osa Emitendi üldistest rahalistest vahenditest. Emitent võib 
kasutada nimetatud tulu optsiooni- või futuuri- või muude riskimaandusinstrumentide („Riskide maandamise 
lepingud”) positsioonide säilitamiseks. Emitendi võime täita oma kohustusi seoses tema poolt emiteeritud 
väärtpaberitega (sh Sertifikaatidega) sõltub maksetest, mis ta on asjaomaste Riskide maandamise lepingute 
raames saanud. Emitendi risk sõltub seega vastaspoolte võimekusest täita oma kohustusi vastavate  
Riskide maandamise lepingute raames. 
 
Garandiga seotud riskitegurid 
 
Garandi võimet täita oma kohustusi seoses Sertifikaatidega võivad mõjutada teatud tegurid. Need on sätestatud 
või neile on viidatud alltoodud osas „Riskitegurid” ja sisaldavad järgmisi riskitegureid, mis on seotud Garandi, 
tema tegevuse ja tegevusvaldkonnaga. 
 



(i) Ettenägematud sündmused võivad häirida Garandi tegevust ja tekitada märkimisväärset kahju ning 
lisakulutusi. 

 
(ii) Garandi tegevusega seondub neli peamist riskikategooriat. 

� Krediidirisk. Krediidirisk on risk saada finantskahju, mis on seotud võlgniku suutmatusega 
täita oma lepingulisi kohustusi. 

 
� Turu- ja likviidsusrisk. Tururisk on seotud tuludega ja tuleneb peamiselt kauplemis- ja 

kauplemisvälise turu parameetrite negatiivsest arengust. Likviidsusrisk, mida nimetatakse ka 
rahastamisriskiks, on Garandi võimetus täita oma kohustusi vastuvõetavate kuludega 
ettenähtud valuutas ja asukohas. 

 
� Operatsioonirisk. Operatsioonirisk vastab ebaadekvaatsetest või mittetoimivatest sisemistest 

protsessidest või välistest tahtlikest, juhuslikest või loomulikest sündmustest tulenevale kahju 
tekkimise riskile. 

 
� Kindlustusrisk. Tulude riski, mis tuleneb prognoositud ja tegelike nõuete vahelisest 

erinevusest. 
 
TULEVASED INVESTORID PEAKSID PIDAMA SERTIFIKAATIDESSE INVESTEERIMISEGA SEOTUD 
RISKIDE JA SERTIFIKAATIDE SOBIVUSE OSAS NÕU OMA FINANTS-, MAKSU- JA 
ÕIGUSNÕUSTAJATEGA. 
 

Kokkuvõte Sertifikaatidest 

 
Üldist 
 

� Sertifikaadid on eurodes nomineeritud Kliiringsüsteemi Rahvusvahelised Sertifikaadid, mis 
emiteeritakse Emitendi poolt 25. aprillil 2008 („Emiteerimiskuupäev”) ja mille tähtaeg saabub 
Lunastamiskuupäeval (sätestatud alltoodud osas „Sertifikaatide tingimused”). 

 
� Iga Sertifikaadi Nominaalväärtus on 1 000 eurot ja kokku emiteeritakse kuni 12 000 Sertifikaati. 

 
� Sertifikaatide Nominaalväärtuse summa on kuni 12 000 000 eurot. 

 
� Iga Sertifikaadi väljalaskehind ja ostuhind on 100 protsenti Sertifikaadi Nominaalväärtusest. 

 
� Sertifikaadid on emitendi allutamata ja tagamata võlakohustused, mis on pari passu võrdsed Emitendi 

kõigi teiste tagatud ning allutamata võlakohustustega.  
 

� Garant tagab Sertifikaadid inglise garantii („Garantii”) tingimuste kohaselt. 
 

� Garandi kohustused Garantii raames on Garandi allutamata ja tagamata kohustused, mis on pari passu 
võrdsed kõigi teiste olemasolevate ja tulevaste allutamata ja tagamata kohustustega, millele võidakse 
aeg-ajalt kohandada prantsuse õigust. 

 
� On esitatud taotlus: (i) noteerida Sertifikaadid Luxembourgi Börsi ametlikus nimekirjas alates 

Emiteerimiskuupäevast ja (ii) võtta Sertifikaadid kauplemisele Luxembourgi Börsi reguleeritud turul 
(Bourse de Luxembourg) alates Emiteerimiskuupäevast. 

 
� Sertifikaadid on esitajaväärtpaberid ning nendega kaubeldakse Euroclear System and Clearstream 

Banking (société anonyme), Luxembourg kaudu. 
 
Intress 
 
Sertifikaadelt makstav tulu ei ole intress.. 
 
 



Lunastamisväärtus 
 
Iga Sertifikaadi Lunastamisväärtus määratakse Fondide ja Diskontovõlakirja Portfelli tootluste alusel Esmase 
fikseerimiskuupäeva ja Hindamiskuupäeva vahel, kusjuures minimaalne Lunastamisväärtus on 100 protsenti 
Sertifikaadi Nominaalväärtusest. Juhul, kui Portfelli tulemused on kehvad, võivad investorid saada esialgselt 
investeeringult madalat tulu või ei pruugi sellelt üldse tulu saada. 
 
Asendussündmuse järgselt määrab Arvutusagent kaalutud keskmise hinna, millega investor saab vastava arvu 
asjaomase Fondi osakuid lunastada, ja kui Lunastamisväärtus oleks null, siis kohandatakse vastavalt Portfelli 
väärtust ning vajaduse korral kasutatakse asendusindeksit. Emitent ei vastuta selle indeksi kehvade tulemuste 
eest. 

 
Pärast Erakorralist Fondisündmust vähendatakse asjaomase Fondi osakutest tulenev positsioon nullini niipea, kui 
see on mõistlik, ja seejärel ei mõjuta asjaomaste Fondiosakute hilisemad tulemused enam Sertifikaatide väärtust. 
 
Maksustamine 
 
Sertifikaatide hoidja peab tasuma kõik Sertifikaatidega omamisega seotud kulud. 
 
Emitent ja Garant ei ole kohustatud tasuma makse, lõive ega muid koormatisi ega kandma kulusid, mis 
tulenevad Sertifikaatide omamisest, võõrandamisest, kasutamisest või jõustamisest, ning kõigilt asjaomase 
Emitendi või Garandi poolt sooritatavatelt maksetelt arvestatakse maha tasumisele, kinnipidamisele või 
mahaarvamisele kuuluvad maksud ja muud tasud. 
 

Kokkuvõte Emitendi ja Garandi kohta 

 
Emitendi kirjeldus 
 
Emitent on Hollandi õiguse kohaselt tegutsev piiratud vastutusega äriühing (besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid). Emitent asutati 10. novembril 1989. aastal. Tema tegevusalad on: 
 
(i) raha laenuks võtmine ja andmine ning sissenõudmine, sealhulgas, kuid mitte ainult,, võlakirjade, 

võlainstrumentide, finantsinstrumentide, nagu inter alia aktsiate, aktsiaportfellide, börsiindeksite, 
valuutade, kaupade või kaubafutuuridega indekseeritud ja indekseerimata mis tahes ostutähtede ja 
sertifikaatide emiteerimine või omandamine ning vastavate lepingute sõlmimine; 

 
(ii) ettevõtete ja äriühingute finantseerimine; 
 
(iii) ettevõtete ja äriühingute asutamine, nendes osaluse omamine ning nende juhtimises ja järelevalves 

osalemine; 
 
(iv) äriühinguga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete ja äriühingute ning kolmandate isikute nõustamine 

ja nendele teenuste osutamine; 
 
(v) anda tagatisi, siduda äriühingut tagatisena ja koormata tema varasid nende ettevõtete ja äriühingute 

kasuks, mis kuuluvad äriühinguga samasse kontserni, ning kolmandate isikute kasuks; 
 
(vi) registreeritud vara ja vara väärtuse omandamine, haldamine, kasutamine ja käsutamine üldiselt; 
 
(vii) valuutade, väärtpaberite ja vara väärtusega kauplemine üldiselt; 
 
(viii) patentide, kaubamärgiõiguste, litsentside, oskusteabe ja muude tööstusomandi õiguste kasutamine ja 

nendega kauplemine; 
 
(ix) mis tahes tööstus-, finants-, kommerts- ja muu tegevus, mis on kõige üldisemas mõttes seotud 

ülalnimetatud tegevustega. 
 
(x) Emitent ei konkureeri ühelgi turul. 
 



Vaadake siinjuures Lisas C toodud valikut Emitendi eelnevate perioodide finantsinformatsioonist. 
Garandi kirjeldus 
 
BNP Paribas Group (olles koos oma konsolideeritud tütarettevõtjatega Garandiks, edaspidi „Kontsern”) on üks 
maailma juhtivaid ettevõtteid finantsteenuste turul ning tegeleb jae-, korporatiiv- ja investeerimispanganduse, 
personaalpanganduse, varahalduse, kindlustuse, spetsialiseeritud ja muude finantsteenuste osutamisega üle kogu 
maailma. Kontsern on üks Euroopa juhtivaid korporatiiv- ja investeerimispanganduse toodete ja teenuste 
pakkujaid ning üks maailma juhtivaid personaalpanganduse ja varahalduse toodete ja teenuste pakkujaid. Ta 
osutab jaepangandus- ja finantsteenuseid enam kui 20 miljonile kliendile üle maailma, eeskätt Euroopas ja 
Ameerika Ühendriikide lääneosas, ning tal on esindused enam kui 85 riigis. 
 
Seisuga 31.12.2007 olid Kontserni konsolideeritud varad 1 694,4 miljardit eurot (võrrelduna 1 440,3 miljardi 
euroga 31.12.2006), konsolideeritud laenud ja klientide debitoorne võlgnevus 445,1 miljardit eurot (võrrelduna 
393,1 miljardi euroga 31.12.2006), kreditoorne võlgnevus klientide ees 346,7 miljardit eurot (võrrelduna 298,7 
miljardi euroga 31.12.2006) ja omakapital (Kontserni osa, mis sisaldab 2007. aasta tulu) 53,8 miljardit eurot 
(võrrelduna 49,5 miljardiga 31.12.2006). 31.12.2007 lõppenud majandusaasta maksueelne puhaskasum oli 11,06 
miljardit eurot (võrrelduna 10,6 miljardi euroga seisuga 21.12.2006). Puhaskasum (Kontserni osa) 31.12.2007 
lõppenud majandusaastal oli 7,8 miljardit eurot (võrrelduna 7,3 miljardi euroga seisuga 31.12.2006). 
 
Kontserni pikaajaliste võlakohustuste reiting on hetkel Moody’se järgi Aa1 stabiilse väljavaatega, Standard & 
Poor’si järgi AA+ stabiilse väljavaatega ja Fitch Ratings’i järgi AA stabiilse väljavaatega. Moody’s on andnud 
Pangale ka finantstugevusreitingu B+ ja Fitch Ratings on andnud Pangale individuaalse reitingu A/B. 
 
Kontsernil on kolm divisjoni: jaepanganduse, varahaldus ja -teenuste ning korporatiiv- ja 
investeerimispanganduse divisjonid, kusjuures kaks viimast moodustavad ühtlasi ka „põhitegevuse”. 
Jaepanganduse divisjoni kaks peamist tegevusvaldkonda on jaepangandus Prantsusmaal ning rahvusvahelised 
jaepangandus- ja finantsteenused. 
 
Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolev finantsinformatsioon ja tegevust puudutav statistika esitatud seisuga 
31.12.2007. 
 

 

 



KOKKUVÕTE 

 
Käesolevat kokkuvõtet tuleb käsitleda kui sissejuhatust sellesse Prospekti. 
Väärtpaberitesse investeerimise üle otsustamisel peab iga investor tutvuma kogu 
käesoleva Prospektiga, kaasa arvatud viidatud dokumentidega. Emitendil võib tekkida 
tsiviilvastutus käesoleva kokkuvõtte alusel, juhul kui see on eksitav, ebatäpne või 
vastuolus käesoleva Prospekti muude osadega. Kui Euroopa Majanduspiirkonna  
liikmesriigi (kui “EEA Liikmesriik”) kohtusse esitatakse nõue seoses käesolevas Prospektis 
sisalduva teabega, siis võib hageja hagi esitamise asukoha liikmesriigi siseriikliku õiguse 
alusel olla kohustatud kandma enne kohtumenetluse algatamist Prospekti tõlkimise kulud. 
 
Kahtluse välistamiseks, käesolev Kokkuvõte on (Aktsiatähtede suhtes) kõrgemalseisva 
õigusjõuga kui Põhiprospektis sisalduv osa nimega „Kokkuvõte”. 
 
Sõnadel ja väljenditel, mis on defineeritud käesolevas Prospektis (või ükskõik millises 
dokumendis, millele on käesolevas dokumendis viidatud) on käesolevas kokkuvõttes 
sama tähendus. 
 

Kokkuvõte riskiteguritest  

 
Aktsiatähtedega seotud riskitegurid 
 
Aktsiatähed on seotud viie riikliku avatud lepingulise areneva turu investeerimisfondi ja 
nullkupongvõlakirja Kogumiga („Kogum”). Fondidega (eraldi „Fond”) kaasnevad olulised 
riskid tulenevalt arenevatesse turgudesse investeerimise iseloomust.  
 
Iga Aktsiatähe Sularaha Arvelduse Summa (nagu on defineeritud allpool olevas 
alajaotises „Kokkuvõte Aktsiatähtedest”) on seotud Kogumi tulemusega. Kui Fondidel ei 
lähe hästi, võib investorite tulu nende algselt investeeringult väärtpaberite lunastamisel 
olla väike või olematu. 
 
Erakorralise Fondi Sündmuse järgset tulu väljamaksmist investoritele ei teostata enne 5 
Tööpäeva möödumist ajast kui Riskikindlustuse Osutaja saab tulu vastava Fondi Aktsiate, 
mida kasutatakse Emitendi Aktsiatähtedega seonduvate kohustuste riskikindlustuseks, 
müügist. Sellest tulenevalt, kui leiab aset selline sündmus, omandab Investor lisaks 
Emitendi krediidiriskile Fondijuhi krediidiriski. Investorile ei maksta intressi või täiendavat 
summat kui leiab aset mistahes tulu väljamaksmise hilinemine seoses sellega et 
nimetatud tulu ülekandeid pole Fondijuhilt saadud. 
 
Lisaks on olemas teatud teised tegurid, mis omavad olulist tähtsust Programmi kohaselt 
emiteeritud Aktsiatähtedega seotud riskide hindamiseks, kaasa arvatud alljärgnevad: 
 
(i) Kõrge riskiaste: Aktsiatähtedega kaasneb kõrge riskiaste, muuhulgas krediidi-, 

intressimäära-, valuutavahetuse-, ajaväärtuse ja poliitiline risk. Emitent ei anna 
avaldusi ega kinnitusi Fondi suhtes, selle teenuseosutajate ega tulemuslikkuse 
osas. Varasemaid tulemusi ei saa käsitleda tuleviku tulemuste indikaatorina. 



(ii) Aktsiatähed on tagatiseta kohustused: Emitendi Aktsiatähed on allutamata ja 
tagatiseta võlakohustused ning suhestuvad üksteise suhtes pari passu. 
Garantiiandja Garantiist tulenevad kohustused on allutamata ja tagatiseta 
Garantiiandja kohustused, mis suhestuvad nii üksteisega kui ka teiste praeguste ja 
tulevaste allutamata ja tagatiseta kohustustega pari passu, millele võidakse aeg-
ajalt kohaldada Prantsuse õigust. 

 
(iii) Kaalutlused, mis on seotud riskide kindlustamisega: portfellis olevaid 

väärtpabereid ei pruugi olla võimalik osta või realiseerida nende hindadega, mida 
kasutatakse vastavate Fondide või Kogumi väärtuse arvutamiseks.   

 
(iv) Krediidireitingu langemise mõju: Mistahes reitingu alandamine, mis on seotud 

Emitendi või Garantiiandja emiteeritud väärtpaberitega, võib kaasa tuua 
Aktsiatähtede kauplemisväärtuse vähenemise. 

 
(v) Võimalik Aktsiatähtede likviidsuse puudus teisesel väärtpaberiturul: Varad millesse 

Fondid investeerivad ei ole likviidsed kuivõrd nendega ei saa kergesti kaubelda. 
Seega ei saa anda mingit kinnitust, et Aktsiatähtede jaoks areneb teisene turg või 
kui arenebki, et see siis säilib sellisena. Investoritel ei pruugi õnnestuda enne 
Väljaostu Päeva (nagu on defineeritud allpool olevas osas „Aktsiatähtede 
Tingimused”) Aktsiatähti realiseerida. Ei ole võimalik prognoosida hinda, mille 
alusel Aktsiatähtedega hakatakse teisesel turul kauplema. 

 
(vi) Võimalikud huvide konfliktid: Arvestaja on Emitendi ja Garantiiandjaga Seotud Isik 

(nagu on defineeritud allpool olevas osas „Muudatused Tingimustes”). Sellest 
tulenevalt võivad Arvestaja poolt tehtavad teatud määramised ja otsused kaasa 
tuua teatud huvidekonfliktid Arvestaja ja Aktsiatähtede omanike vahel. Arvestaja 
võib teha teatud Aktsiatähtedega seotud määramisi enda äranägemisel, 
tegutsedes heas usus ja kaubanduslikult mõistlikul viisil. 

 
(vii) Tootluse risk: Sularaha Arvelduse summa, mida makstakse Aktsiatähtede eest, on 

sõltuv Fondide ja nende investeerimise tulemuslikkusest. On võimalik, et 
Investorid saavad ainult Lunastamisel Kaitstud Põhisumma. Kogumi väärtuse 
arvutamise vormel sisaldab [2.5 – 3.00]% (kus lõplik määr määratakse klindlaks 
Pakkumise Perioodi lõpus) Korrigeerimise Tegurit, mis arvatakse Kogumi 
tulemusest maha. Korrigeerimise Teguri mahaarvamine tähendab, et Kogum peab 
olema tulemuslikum kui Korrigeerimise Tegur selleks, et olla positiivse tootlusega. 

 
(viii) Areneva Turu Fondi Risk: Investorid peaksid silmas pidama asjaolu, et 

investeeringutega areneva turu fondidesse kaasneb märkimisväärselt äri- ja 
finantsriske, mis võivad kaasa tuua olulisi kahjusid. Kuivõrd varad, millesse 
areneva turu fondid võivad investeerida, võivad olla väga vähe-likviidsed ja sellest 
tulenevalt tundlikumad kahjulike äri- ja finantsarengutele või majandusteguritele. Ei 
saa anda mingit garantiid, et fondide juhid suudavad valida, teha ja/või realiseerida 
investeeringuid mistahes sorti alusvaraga ja seega ei saa anda ka mingit garantiid, 
et sealt on võimalik kergesti kasumit teenida või isegi, et tootlus vastab riskidele, 
mis kaasnevad sellistesse varadesse investeerimisega. Investeeringud areneva 
turu fondidesse on spekulatiivsed ja nõuavad pika-ajalist kohustust koos 
võimalusega mitte kasumit teenida. Areneva turu fond võib osaleda ainult piiratud 
arvus investeeringutes ja selle tagajärjena, isegi ühe Fondi poolt tehtud 



investeeringu ebasoodne tootlus võib omada olulist negatiivset mõju teatud fondi 
investeerimise kogutulule. Areneva turu fondi investeerival investoril (nagu Riskide 
Kindlustamise Osutajal) ei ole mingit õigust kontrollida fondijuhi igapäevaseid 
toiminguid, kaasa arvatud investeerimis- ja realiseerimisotsuseid. Areneva turu 
fondide edu sõltub oluliselt areneva turu fondi investeeringute juhtimise 
meeskonna oskustest ja teadmistest. Ei ole mingit kindlust, et teatud areneva turu 
fondi investeeringute juhtimise meeskond jääb samaks kogu sellise areneva turu 
fondi eluea vältel. Atraktiivsete investeeringute tuvastamisel, arendamisel ja 
realiseerimisel on suur konkurents ja sellise tegevusega võib kaasneda 
märkimisväärne ebamäärasus. 

 
Areneva Turu fondid kannavad endas kahjuriski seoses sellega, et teatud 
jurisdiktsioonides on puudulikud väärtpaberite võõrandamise, hindamise, 
arvestuse ja hoidmise või registreerimise süsteemid. Lisaks kasvavad riskid 
suurema korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse tõenäosusega ning 
väljakujunenud väärtpaberituru võimaliku puudumisega. Selliste riskide eripära 
võib varieeruda fondijuhi poolt tehtud väärtpaberite ostudest tulenevalt ning 
vastavalt sellele, millises riigis on investeeringud tehtud. Need riskid ei ole 
tavaliselt seotud väärtpaberitesse investeerimisega arenenud turgudel ja sellest 
tulenevalt võivad areneva turu fondidesse investeerimise riskid olla tunduvalt 
suuremad. 
 

 
Emitendiga seotud riskitegurid 
 
Emitent ei ole tegutsev äriühing. Emitendi ainuke äritegevus on raha kaasamine ja 
laenamine emiteerides väärtpabereid või teisi obligatsioone. Emitendil ei ole praegu ega 
ka tulevikus muid varasid kui talle väljamaksmisele kuuluvad tasud (nagu kokku lepitud) 
või teised varad, mis ta on omandanud ning mis on mõlemal juhul seotud Väärtpaberite 
emiteerimisega või teiste Programmiga seonduvate kohustustega, mida Emitent aeg-ajalt 
võtab. Iga emissiooni netotulu muutub osaks Emitendi vahenditest. Emitent võib sellist 
tulu kasutada oma positsioonide hoidmiseks optsiooni- või futuurlepingutes või teistes 
riskide kindlustamise instrumentides („Riskide Kindlustamise Lepingud”). Emitendi 
võime täita kohustusi, mis tulenevad tema poolt emiteeritud Väärtpaberitest (sealhulgas 
Aktsiatähtedest), sõltub talle vastavate Riskide Kindlustamise Lepingute alusel tehtavatest 
maksetest. Sellest tulenevalt sõltub Emitendi võime oma kohustusi täita vastavate Riskide 
Kindlustamise Lepingute vastaspoolte võimest täita oma kohustusi. 
 
 
Garantiiandjaga seotud riskitegurid 
 
Samuti on olemas ka teatud tegurid, mis võivad mõju avaldada Garantiiandja võimele täita 
oma Aktsiatähtedest tulenevaid kohustusi. Need tegurid on nimetatud või kaasatud viitega 
teisele dokumendile järgnevas osas „Riskitegurid” ja sisaldavad järgnevaid riskitegureid, 
mis on seotud Garantiiandjaga, tema toimingute ja tegevusvaldkonnaga: 
 
(i) Ettenägematud sündmused võivad häirida Garantiiandja toiminguid ja põhjustada 

märkimisväärseid kahjusid ja täiendavad kulutusi. 
 
(ii) Garantiiandja tegevustega on seotud neli põhilist riskide kategooriat: 



 
 Krediidirisk: Krediidirisk on finantskahju risk, mis on seotud võlgniku 

võimetusega täita enda lepingust tulenevaid kohustusi. 
 

 Turu- ja likviidsusrisk: Tururisk on risk, mis on seotud tuluga, mis tõusetub 
peamiselt kauplemise negatiivse liikumisega ja kaubandusvälise turu 
parameetritega. Likviidsusrisk, mida loetakse ka rahastamisriskiks, on 
Garantiiandja suutmatus täita oma kohustusi vastuvõetava tasu eest 
ettenähtud valuutas ja kohas. 

 
 Tegutsemisrisk: Tegutsemisrisk on kahjurisk seoses ebapiisavate või 

ebaõnnestunud sisemiste protsessidega, või tulenevalt välistest 
sündmustest, ükskõik, kas need leiavad aset tahtlikult, juhuslikult või 
loomulikul moel. 

 
 Kindlustusrisk: Kindlustusrisk on kasumile avalduv risk, mis seondub 

oodatud ja tegelike nõuete erinevusega.   
 
VÕIMALIKUD INVESTORID PEAKSID KONSULTEERIMA OMA FINANTS-, MAKSU- JA 
ÕIGUSNÕUSTAJATEGA RISKIDE OSAS, MIS TÕUSETUVAD SERTIFIKAATIDESSE 
INVESTEERIMISEGA JA SERTIFIKAATIDE SOBIVUSEGA KONKREETSETELE 
INVESTORITELE. 

 

Kokkuvõte Aktsiatähtedest 

 
Üldine 
 

• Aktsiatähed on Euro („EUR”) valuutas vääringustatud Kliiringusüsteemi 
Rahvusvahelised Aktsiatähed, mis tuleb Emitendi poolt emiteerida 25 aprillil 2008 
(„Emiteerimise Päev”) ja mis aeguvad Väljaostu Päeval (nagu seda on 
defineeritud järgnevas osas „Aktsiatähtede tingimused”). 

 
• Iga Aktsiatähe Nominaalväärtus on 1000 EUR-i ja emiteeritavate Aktsiatähtede arv 

võib küündida kuni 12 000-ni. 
 

• Aktsiatähtede Nominaalväärtus kokku on kuni 12 000 000 EUR-i. 
 

• Iga Aktsiatähe emiteerimise- ja ostuhind on 100 protsenti tema 
Nominaalväärtusest. 

 
• Emitendi Aktsiatähed on allutamata ja tagatiseta võlakohustused ning suhestuvad 

teiste Aktsiatähtede suhtes pari passu. 
 

• Aktsiatähed on Garantiiandja poolt garanteeritud vastavalt Inglismaa Garantii 
tingimustele („Garantii”). 

 



• Garantiiandja Garantiist tulenevad kohustused on allutamata ja tagatiseta 
Garantiiandja kohustused, mis suhestuvad pari passu nii üksteisega kui ka teiste 
praeguste ja tulevaste allutamata ja tagatiseta kohustustega, millele võidakse 
kohaldada Prantsuse õigust. 

 
• Avaldus on esitatud: (i) Aktsiatähtede Luksemburgi Börsi ametlikku nimekirja 

lisamiseks koos jõustumisega Emiteerimise Päeval; ja (ii) Aktsiatähtede 
Luksemburgi Börsi Reguleeritud Turule (“Bourse de Luxembourg”) kauplemiseks 
võtmiseks koos jõustumisega Emiteerimise Päeval. 

 
• Aktsiatähed on esitajaväärtpaberid ja kaubeldavad läbi Luksemburgis asuva 

Euroclear System’i and Clearstream Banking’u, société anonyme. 
 
 
Intress 
 
Aktsiatähed ei kanna intressi. 
 
Sularaha Arvelduse Summa 
 
Iga Aktsiatähe Sularaha Arvelduse Summa määratakse kindlaks Fondide Kogumi ja 
Nullkupongvõlakirja tootluse põhjal, mis jääb Algse Arvestamise Päeva ja Hindamise 
Päeva vahele. Sellele kohaldub minimaalne Sularaha Arvelduse Summa, mis on 100 
protsenti tema Nominaalväärtusest. Kogumi puudulik täitmine võib avalduda selles, et 
investorid teenivad vähe või ei saa mingit tulu nende algselt investeeringult. 
 
Asenduse Sündmuse järgselt määrab Arvestaja kaalutud keskmise hinna, millisega 
investor saab välja osta vajaliku arvu mõjutatud Fondi Aktsiaid. Kui Sularaha Arvelduse 
summa on null, siis reguleeritakse Kogumi väärtust ja kui see on nõutav siis asendatakse 
vahetusindeks. Emitent ei ole vastutav sellise indeksi hilisema halva tootlikkuse eest. 

 
Peale seda, kui leiab aset Ebatavaline Fondi Sündmus, langeb kokkupuude mõjutatud 
Fondi aktsiatega nullini nii kiiresti kui on mõistlikult praktiline ja hilisemalt ei mõjuta 
mõjutatud Fondi aktsiate tootlikkus Aktsiatähtede väärtust. 
 
 
Maksustamine 
 
Aktsiatähtede omanik peab maksma kõiki ette nähtud kulusid, mis on seotud 
Aktsiatähtedega. 
 
Ei Emitent ega Garantiiandja ei ole vastutavad või muul viisil kohustatud maksma ühtegi 
maksu, koormatist, kinnipeetavat või muud makset, mis võib tekkida Aktsiatähe omamise, 
võõrandamise, realiseerimise või täitmise tulemusel ning kõik vastava Emitendi või 
Garantiiandja poolt tehtud maksed kuuluvad vastavalt sellisele maksustamisele, 
koormamisele või kinnipidamisele. 



 

Kokkuvõte Emitendi ja Garantiiandja kohta 

 
Emitendi kirjeldus  
 
Emitent on piiratud vastutusega äriühing, mis tegutseb Hollandi seaduste alusel (“besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”). Emitent asutati 10. novembril 1989. Tema 
eesmärgid on muuhulgas: 
 
(i) laenata, laenata välja ja sisse nõuda raha, kaasa arvatud, aga mitte üksnes 

omandada võlakirju, võlainstrumente, finantsinstrumente nagu näiteks, inter alia, 
igas vormis indekseeritud või indekseerimata kujul optsioone ja aktsiatähti, mis 
põhinevad inter alia aktsiatel, aktsiakogumitel, börsiindeksitel, valuutadel, 
kaupadel, tulevikuinstrumentidel ning sõlmida lepinguid, mis on seotud 
eelnimetatuga; ja 

 
(ii) finantseerida ettevõtteid ja äriühinguid; 
 
(iii) asutada ettevõtteid ja äriühinguid ning igal viisil osaleda nendes, neid juhtida ja 

kontrollida; 
 
(iv) pakkuda nõustamist ja osutada teenuseid ettevõtetele ja äriühingutele, kellega 

koos äriühing moodustab kontserni, ja kolmandatele isikutele; 
 
(v) anda tagatisi, siduda äriühingut tagatisena ja koormata äriühingu varasid 

ettevõtete ja äriühingute kasuks, kellega koos äriühing moodustab kontserni, ja 
kolmandate isikute kasuks; 

 
(vi) omandada, juhtida, kasutada ja käsutada registreeritud vara ja üldisi varaväärtusi; 
 
(vii) kaubelda valuutaga, väärtpaberitega ja varaga üldiselt; 
 
(viii) kasutada patente, kaubamärgiõigusi, litsentse, oskusteavet ja teisi tööstusomandi 

õigusi ning kaubelda nendega;  
 
(ix) osaleda mistahes liiki tööstus-, finants- ja majandustegevuses ja tegeleda kõige 

muuga, mis on seotud tema eelnimetatud eesmärkide saavutamisega või neid 
edendavaga, nende sõnade kõige laiemas tähenduses. 

 
(x) Emitendil ei ole mingeid turge, milles ta konkureerib. 
 
 
Vaadake siinjuures Lisas C toimunud finantsinformatsiooni Emitendi kohta.  
 
Garantiiandja kirjeldus 
 
BNP Paribas Kontsern (Garantiiandja koos oma konsolideeritud tütarettevõtjatega, 
„Kontsern”) on üks maailma juhtivaid ettevõtteid finantsteenuste osutamises, jae-, äri- ja 
investeerimispanganduses, privaatpanganduses, varahalduses, kindlustuses ning 



spetsialiseeritud ja teistes finantstegevustes üle kogu maailma. Kontsern on juhtiv 
Euroopa äri- ja investeerimispanganduse toodete ja teenuste pakkuja ning juhtiv 
privaatpanganduse ja varahalduse toodete ja teenuste pakkuja üle kogu maailma. Ta 
osutab jaepangandus- ja finantsteenuseid üle 20 miljonile erakliendile üle maailma, 
peamiselt Euroopas ja Ameerika Ühendriikide lääneosas ning omab kontoreid rohkem kui 
85 riigis. 
 
31. detsember 2007 seisuga omas Kontsern konsolideeritud vara väärtuses 1.694,4 
miljardit eurot (võrdlusena, seisuga 31. detsember 2006 1.440,3 miljardit eurot), 
konsolideeritud laene ja nõudeid klientide vastu väärtuses 445,1 miljardit eurot 
(võrdlusena, seisuga 31. detsember 2007 393,1 miljardit eurot), konsolideeritud esemeid, 
mis võlgnetakse klientidele väärtuses 346,7 miljardit eurot (võrdlusena, seisuga 31. 
detsember 2006 298,7 miljardit eurot) ja omakapitali (Kontserni osa mis sisaldab tulu, 
saadi 2007. aasta esimeses pooles) väärtuses 53,8 miljardit eurot (võrdlusena, seisuga 
31. detsember 2006 49,5 miljardit eurot). 31. detsember 2007. aastal lõppenud  
maksueelne kasum oli 11,06 miljardit eurot (võrdlusena, seisuga 31. detsember 2006 10,6 
miljardit eurot). 31. detsember 2007. aasta seisuga oli Kontserni netotulu väärtuses 7,8 
miljardit eurot (võrdlusena, seisuga 31. detsember 2006 oli tulu 7,3 miljardit eurot). 
 
Kontsern omab hetkel Moody’s poolt antud pikaajalist kõrgema järgu laenureitingut „Aa1” 
koos stabiilse perspektiiviga, Standard & Poor’i poolt antud pikaajalist kõrgema järgu 
laenureitingut „AA+” koos stabiilse perspektiiviga ja Fitch’i poolt antud pikaajalist kõrgema 
järgu laenureitingut „AA” koos stabiilse perspektiiviga. Moody’s on samuti Pangale andnud 
reitingu „B+” kategoorias Panga Finantstugevus ja Fitch Ratings on andnud Pangale 
individuaalreitingu „A/B”.  
 
Kontsernil on kolm divisjoni: Jaepangandus, Varahaldus ja Teenuste osutamine ning 
Korporatiiv- ja Investeerimispangandus, kusjuures viimased kaks moodustavad 
põhitegevuse. Tegevuslikult koosneb Jaepanganduse divisjon kahest olulisest 
valdkonnast: Prantsuse Jaepangandus ja Rahvusvaheline Jaepangandus ja 
Finantsteenused. 
 
Kogu finantsinformatsioon ja tegutsemise statistika on avaldatud 31. detsember 2007. 
aasta seisuga, välja arvatud kui ei ole teisiti sätestatud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


