TÁJÉKOZTATÁS
a 2016. július 11 – július 28. közötti jegyzési időszakban az alábbi kötvényekbe befektető
ügyfelek részére
4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, AZ ASTRAZENECA PLC., A ROCHE HOLDING AG ÉS A
GLAXOSMITHKLINE PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY
KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE
ISIN KÓD: XS1396647957
4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, AZ ASTRAZENECA PLC, A ROCHE HOLDING AG ÉS A
GLAXOSMITHKLINE PLC RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY
KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
ISIN KÓD: XS1396644772
Tisztelt Ügyfelünk!
Ön a Credit Suisse által kibocsátott valamely fent megnevezett Kötvényre adott meg jegyzési
megbízást. Jelen tájékoztatónkkal az alábbiakra hívjuk fel a szíves figyelmét:
A Kötvényt, amelyre Ön jegyzési megbízást adott a Credit Suisse AG képviseletében eljáró
londoni fióktelepe, illetve a Credit Suisse International fogja kibocsátania 2016. április 28-án kelt
Kötvények, Certifikátok és Warrantok kibocsátásáról szóló Strukturált Termék Programjában
(Alaptájékoztató) valamint annak 2016. május 6-án, 2016. május 24-én és 2016. június 2-án
közétett kiegészítéseiben (a továbbiakban együttesen: Prospektus) foglaltak alapján kerül sor.
1. Az Alaptájékoztató 11. és 12. oldalán, az Összefoglaló B.12-es pontja módosításra került
a Kibocsátó főbb pénzügyi információival, illetve pénzügyi helyzetével.
2. 2016. július 28-án a Credit Suisse beadta az úgynevezett 6-K nyomtatványát az Egyesült
Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyelete (Securities and Exchange Commission, SEC)
felé (a 2016. július 28-án közzétett K-6 formanyomtatványt), amely többek között
tartalmazza (i) a Credit Suisse Pénzügyi beszámolóját 2016 második negyedévére
vonatkozólag (ii) a Credit Suisse (Bank) 6M16-os pénzügyi kimutatását, amely
tartalmazza a Credit Suisse utolsó 6 hónapra vonatkozó, nem auditált információit 2016.
június 30-ig bezárólag.
3. 2016. július 28-án a Credit Suisse beadta az úgynevezett 6-K nyomtatványát a Credit
Suisse AG Csoport (továbbiakban „Csoport”) nevében a Egyesült Államok Értékpapír és
Tőzsdefelügyelete (Securities and Exchange Commission, SEC) felé (a 2016. július 28-án
közétett K-6 Csoport formanyomtatványt), amely tartalmazza a Csoport 2016-os évi első
6 hónapos pénzügyi eredményét, a Csoport 2016 első hat hónapos főbb eredményeinek
(mely 2016. június 30-áig tartott) összehasonlítását, valamint a 2015. év első hat hónapos
eredményeinek összehasonlítását, mely 2015. június 30-áig tartott.

A kiegészítés (4. számú Kiegészítés) az Alaptájékoztatóba benyújtásra került. Ennek
értelmében a 2016. július 28.-án közétett K-6 nyomtatvány és a 2016. július 28-án közétett K-6
Csoport nyomtatvány mostantól az Alaptájékoztató részét képezi.
Tájékoztatjuk, hogy a Kibocsátási tájékoztató kiegészítése semmilyen módon nem érinti a
tárgybeli Kötvények Ön által már előzetesen megismert feltételeit, így Önnek a kiegészítéssel
kapcsolatban nincsen teendője. Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét arra, hogy a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, mivel a kibocsátási tájékoztató a
forgalomba hozatali eljárás időtartama alatt kiegészítésre került, a kiegészítés közzétételét
követő két munkanapon belül Ön ingyenesen jogosult a jegyzési nyilatkozata visszavonására,
illetőleg a megállapodástól való elállásra. Az idézett jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
Ön a fent említett elállási jogot 2016. augusztus 15. napjának üzleti órái végéig gyakorolhatja.
Az elállási jog személyesen, bankfiókjaink egyikében gyakorolható, a megfelelő nyomtatvány
aláírásával. Amennyiben élni kíván ezen jogával, kérjük értesítse személyi bankárát.
Az elállási jog gyakorlása esetén Bankunk a nevezett kötvények teljes névértékét visszafizeti
Önnek a bizományosi vételi jutalékkal, illetve kamatokkal és a tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb
költségekkel együtt.

Budapest, 2016. augusztus 12.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

