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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że otrzymałem informację o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem: 

 

Certyfikatów HVB PLN Express Plus oparty o Indeks FTSE MIB Index (EUR) 

(ISIN: DE000HVB5YA2) 

 

emitowanych przez UniCredit Bank AG, 

 

zapoznałem się z nimi, jestem świadomy ryzyka związanego z zakupem tych Certyfikatów. 

 

 

…………………………… 
Podpis Klienta / data 

_________________________________________________________________________________ 

 
Kluczowe ryzyka opisane w Podsumowaniu dotyczącym określonej serii Papierów Wartościowych, 

znajdującym się w Ostatecznych Warunkach Emisji 

 
JAKIE SĄ KLUCZOWE RYZYKA WŁAŚCIWE DLA EMITENTA?: 

 

 

Ryzyka związane z sytuacją finansową Emitenta: Ryzyko, że Grupa HVB nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich 

zobowiązań płatniczych w terminie lub w całości, lub w razie potrzeby uzyskać wystarczającej płynności, jak również, 

że płynność będzie dostępna jedynie przy wyższych stopach procentowych, a ryzyko, że bank będzie w stanie upłynnić 

aktywa na rynku jedynie po obniżonej cenie może stworzyć problemy z płynnością finansową dla Grupy HVB, a przez 

to spowodować ograniczoną zdolność do finansowania swojej działalności i spełnienia minimalnych wymogów 

dotyczących płynności. 

 

Ryzyka związane ze specyfiką branży Emitenta: Ryzyka wynikające z normalnej działalności biznesowej Grupy HVB, 

które wiążą się z ryzykiem kredytowym w działalności kredytowej, ryzykiem rynkowym w działalności handlowej, jak 

również z ryzykiem z innych obszarów działalności, takich jak działalność w zakresie nieruchomości Grupy HVB, mogą 

mieć negatywny wpływ na wyniki operacyjne, aktywa i sytuację finansową Grupy HVB. 

 

Ogólne ryzyka związane z działalnością Emitenta: Ryzyko związane z nieodpowiednimi lub nieudanymi procesami 

wewnętrznymi, systemami i błędami ludzkimi lub ze zdarzeniami zewnętrznymi, spowodowane negatywnymi reakcjami 

udziałowców w związku ze zmienionym postrzeganiem banku, jak również ryzyko związane z przyszłymi zyskami banku 

a także ryzyka związane z koncentracjami ryzyka lub pozycji przychodów lub marż, mogące skutkować stratami 

finansowymi lub obniżeniem ratingu banku oraz wzrostem ryzyka ekonomicznego całej Grupy HVB. 

 

Ryzyko prawne i regulacyjne: Zmiany w otoczeniu regulacyjnym i ustawowym HVB mogą spowodować wzrost 

kosztów kapitałowych i wzrost kosztów związanych z wdrożeniem wymogów regulacyjnych. W przypadku braku 

zgodności z wymogami regulacyjnymi, przepisami (podatkowymi), regulacjami, przepisami ustawowymi, umowami, 

obowiązkowymi praktykami i normami etycznymi, może to mieć negatywny wpływ na postrzeganie sytuacji finansowej 

a także przychodów Grupy HVB przez opinię publiczną. 

 

Ryzyko strategiczne i makroekonomiczne: Ryzyko wynikające z niewłaściwego lub niedostatecznie wczesnego 

rozpoznania przez kierownictwo istotnych zmian lub tendencji w otoczeniu banku oraz ryzyko wynikające z negatywnego 

rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech oraz na międzynarodowych rynkach finansowych i kapitałowych może mieć 

negatywny wpływ na aktywa, pasywa, sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy HVB. Można się spodziewać, że 

globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa wpłynie na globalny wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku. 

Możliwe jest również, że obciążenie to będzie trwało dłużej, w zależności od rozwoju pandemii. 
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JAKIE SĄ KLUCZOWE RODZAJE RYZYKA WŁAŚCIWE DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?: 

 

Ryzyko związane z pierwszeństwem i rodzajem Papierów Wartościowych w przypadku upadłości Emitenta: 
Posiadacze Papierów Wartościowych ponoszą ryzyko niewypłacalności Emitenta. Ponadto, Posiadacze Papierów 

Wartościowych mogą zostać objęci środkami naprawczymi zastosowanymi w stosunku do Emitenta w przypadku 

upadłości lub prawdopodobieństwa upadłości Emitenta. 

 

Ryzyko szczególne związane z profilem wykupu Papierów Wartościowych: Istnieje szczególne ryzyko, że cena 

Instrumentu Bazowego spadnie i w konsekwencji Posiadacz Papierów Wartościowych poniesie znaczną stratę 

zainwestowanego kapitału. Całkowita strata jest możliwa. Spadek cen Instrumentów Bazowych będzie miał negatywny 

wpływ na Posiadacza Papierów Wartościowych, w szczególności w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia 

Bariery. 

 

Ryzyka wynikające z Warunków i Zasad Papierów Wartościowych: Posiadacze Papierów Wartościowych ponoszą 

ryzyko straty w przypadku umorzenia przez Emitenta Papierów Wartościowych. Papiery Wartościowe zostaną wówczas 

wykupione według ich godziwej wartości rynkowej. Może być ona niższa od kwoty, jaką Posiadacz Papierów 

Wartościowych otrzymałby, gdyby nie doszło do nadzwyczajnego umorzenia Papierów Wartościowych. Dodatkowo, 

Posiadacze Papierów Wartościowych ponoszą ryzyko reinwestycji. Ponadto, Posiadacze Papierów Wartościowych 

ponoszą ryzyko straty w przypadku dokonania korekty Warunków i Zasad lub wystąpienia zakłóceń na rynku. 

 

Ryzyko związane z inwestowaniem, posiadaniem i sprzedażą Papierów Wartościowych: Posiadacze Papierów 

Wartościowych ponoszą ryzyko, że cena rynkowa Papierów Wartościowych może podlegać znacznym wahaniom w 

okresie ważności Papierów Wartościowych oraz że Posiadacz Papierów Wartościowych nie jest w stanie nabyć lub 

sprzedać Papierów Wartościowych w określonym czasie lub za określoną cenę. 

 

Ryzyko związane z Indeksami jako Instrumentem Bazowym: Papiery Wartościowe wiążą się z ryzykiem dla 

Posiadaczy Papierów Wartościowych podobnym do inwestycji bezpośrednich w porównywalny portfel aktywów 

stanowiących podstawę odpowiedniego Indeksu. Zmiany wartości Składników Indeksu w konsekwencji mają bezpośredni 

wpływ na cenę tego Indeksu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji opublikowanych na stronie 

internetowej: www.onemarkets.pl/DE000HVB5YA2. Każdy Inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji m.in. na 

podstawie informacji zawartych w Ostatecznych Warunkach Emisji, a także w Prospekcie Podstawowym, który 

opublikowany jest na stronie internetowej:  https://www.onemarkets.pl/en/legal/base-prospectuses.html#unicredit-

bank-ag-2020. 
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