TÁJÉKOZTATÁS
a 2016. április 14. – április 28. közötti jegyzési időszakban az alábbi kötvényekbe befektető
ügyfelek részére
4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY
KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE AG, AMELYNEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁR ANNAK LONDONI FIÓKTELEPE
ISIN KÓD: XS1354996925
4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY
KIBOCSÁTÓ: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
ISIN KÓD: XS1354984830
A fentiekben hivatkozott kötvények feltételeivel kapcsolatban a kibocsátók, a Credit Suisse AG
képviseletében eljáró londoni fióktelepe, illetve a Credit Suisse International (a továbbiakban
mindkettő: Kibocsátók) által közzétett tájékoztatás alapján az alábbiakra hívjuk fel az érintett
ügyfelek szíves figyelmét:
A nevezett 2020 májusában lejáró részvények teljesítményéhez kötött kötvények kibocsátására
a Kibocsátók 2016. április 12-én kelt Kötvények, Certifikátok és Warrantok kibocsátásáról szóló
Strukturált Termék Programjában (Alaptájékoztató) valamint annak többszöri kiegészítéseiben
(a továbbiakban együttesen: Prospektus) foglaltak alapján került sor.
2016. május 13-án a Kibocsátó új kiegészítéssel látta el Alaptájékoztatóját. A kiegészítés célja:
1. Módosítani a Kibocsátók 2016. március 13-ával záródó pénzügyi negyedévére vonatkozó
főbb adatait.
2. Alaptájékoztatóba foglalni
a. a Credit Suisse Group 6-K nyomtatványát, amelyet 2016. április 29-én nyújtott be az
Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (Securities and Exchange
Commission, SEC) felé, amely a Credit Suisse Group AG éves Közgyűlésének
eredményéről szóló médiaközleményt tartalmazza;
b. a Kibocsátó 2016. május 10. napjával kelt 6-K nyomtatványát, amely a Credit Suisse
Group AG 2016. első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését tartalmazza.
3. Kiegészíteni az Összefoglaló és az Értékpapír jegyzék „Különös feltételek” részét.
4. Kiegészíteni az Összefoglaló és az Értékpapír jegyzék „Általános Információk” részét.

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. május 18. napjának üzleti órái végéig gyakorolhatja.
Az elállási jog személyesen, bankfiókjaink egyikében gyakorolható, a megfelelő nyomtatvány
aláírásával. Amennyiben élni kíván ezen jogával, kérjük értesítse személy 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. május 17.
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