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Green Finance Capital AG Alárendelt Step-Up Kötvény 2020

Reklám és marketing közlemény
Green Finance Capital AG
Alárendelt Step-Up Kötvény

Green Finance Csoport

A Green Finance Group AG egy
holding társaság, és a Green Finance
Társaság végső anyaválllataként
meghatározza a Green Finance Csoport
átfogó üzleti stratégiáját. Ebből
adódóan a Green Finance Group AG
elsődlegesen felelős azért, hogy a
Green Finance csoport elsődlegesen a
fenntarthatóságra helyezze a hangsúlyt.

A Green Finance Capital AG a
Green Finance Csoport központi
szereplője, és a Green Finance Csoport
tagtársaságainak finanszírozása céljából
alapították. A finanszírozás más Green
Finance Csoport tagtársaságok számára
elérhető társasági célokra, úgymint
ingatlanfejlesztés, befektetések és
megújuló energia.

A Green Finance Broker AG
a menedzsment szolgáltatások és
adminsztrációs szolgáltatások és
tanácsadó szolgáltatások szakértője
a Green Finance Csoport keretében.
A Green Finance Broker AG több, mint
2.200 üzleti partnerből álló hálózatot
működtet, amelynek tagjai nyolc különböző
országban találhatóak, és több, mint
22.000 ügyfélkapcsolattal rendelkeznek.

Részvénytőke 500.000 euró

Részvénytőke 50.000 euró

Részvénytőke 50.000 euró

Részvénytőke 500.000 euró

14,41%-os részesedés a

Részvénytőke 104.060 euró
Részvénytőke 50.000 euró

Törzstőke 250.000 euró

Részvénytőke 50.000 euró
Törzstőke 500.000 euró

A Green Finance GmbH egy osztrák jog
alatt bejegyzett társaság, amely olyan
üzleti területekkel foglalkozik, mint a
bérbeadás, az ingatlanfejlesztés, valamint
az ingatlanbérbeadás. Elsődlegesen
ingatlanok felvásárlására és felújítására
helyezi a hangsúlyt, amely a tervek
szerint az ingatlanok felértékelődése
által jelentős lehetőségeket hordoz.

Az LVA24 Prozessfinanzierung GmbH
2 0 19. N o v e m b e r e ó t a a G r e e n
Finance Csoport tagja, és pénzügyi
vitarendezéssel foglalkozik.

Törzstőke 500.000 euró

Törzstőke 250.000 euró

Kötőerővel nem bíró minta kalkuláció
Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy az itt bemutatott hozamok valóban elérhetők lesznek. A tényleges hozam lehet
alacsonyabb is. Elképzelhető továbbá, hogy a teljes beruházás elvesztésre kerül. A jelen minta számítások során az
adókat semmilyen formában nem vettük figyelembe.

Időszak

Kamat

Az időszak első három éve

3 % p.a.

A fennmaradó években

8 % p.a.

10.000
euró

10.300
euró

10.609
euró

10.927,27
euró

11.801,45
euró

12.745,57
euró

13.765,21
euró

14.866,43
euró

16.055,74
euró

Kifizetések*

Az 1 év végén

Az 2 év végén

Az 3 év végén

Az 4 év végén

Az 5 év végén

Az 6 év végén

Az 7 év végén

Az 8 év végén

* Feltételezés: A jegyzés 2020. április 15-én történt

Tények:
Kibocsátó:

Green Finance Capital AG

Nemzetközi értékpapírkód:

(ISIN) LI0540683989

Ajánlati államok:

Liechtensteini Nagyhercegség, Ausztria, Németország, Luxemburg,
Csehország, Magyarország, Bulgária, Olaszország, Szlovákia

Általános szerződési feltételek:

Lásd. a prospektust
(elérhető a https://www.greenfinance.at/gfc-bond-2020/ weboldalon)

A kötvények típusa:

alárendelt

Biztosíték:

nincs

Terhelési tilalom:

nincs

Kibocsátás összértéke:

10.000.000 euró

Kibocsátási ár:

A nominális érték 100 %-a

Névérték:

1,00 euró

Minimális jegyzési érték:

500,00 euró

Kamatszelvény:

2020. április 15-től (a kezdőnap kivételével) 2023. április 14-ig, a végnapot is beleértve 3,00 % évente
2023. április 15-től, a kezdőnapot beleértve 2028. április 14-ig, a végnapot is beleértve 8,00 % fix
kamat évente.
A kifizetések után járó kamatos kamat
2021. április 15-től (a kezdőnapot is beleértve) 2024. április 14-ig (a végnapot is beleértve) 3 % évente
2024. április 15-től (a kezdőnapot is beleértve) 2028. április 14-ig (a végnapot is beleértve) 8 % évente.

Lejárat:

az időszak végén (egyszeri lejárat)

Időszak:

2020. április 15-től 2028. április 14-ig

Lejárati dátum:

2028. április 21.

Visszaváráslás lejáratkor:

a névérték 100 %-a

Jegyzés:

nem tervezzük

Értéknap:

2020. április 15., ezt követően minden naptári hónap első vagy tizeötödik napja

A bevétel felhasználása:

A Kibocsátó a bevételeket elérhetővé fogja tenni más Green Finance Csoportbeli társaságok
számára.

Lejárat:
További információkért
(ideértve a kockázati
tényezőket):

Sem a Kibocsátó, sem a kötvénytulajdonosok nem jogosultak indokolás nélküli felmondásra.
Azonban, a Kibocsátó és a kötvénytulajdonosok is jogosultak nem fizetés esetén felmondásra.

Tájékoztató (elérhető a https://www.greenfinance.at/gfc-bond-2020/ weboldalon)

Felelősség kizárása: A jelen közlemény a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete szerinti marketingközleménynek és az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete szerinti reklámozásnak minősül. Ennélfogva a jelen közlemény nem jelethet (i) ajánlatot a
Green Finance Capital AG („Kibocsátó“) Aláredelt Step-Up Kötvény 2020 („Kötvények“) megvásárlására vagy eladására, vagy vételi ajánlati toborzásra,
illetve (ii) pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elemzést, befektetési tanácsadást vagy ajánlattételt. A Kiötvények nyilvános forgalomba hozatala („Ajánlat“)
kizárólag olyan befektetők számára történik, akiknek a székhelye vagy lakóhelye Liechtensteini Nagyhercegségben, Ausztriában, Németországban,
Luxemburgban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Szlovákiában található („Ajánlati Államok“), a Liechtensteini
Nagyhercegség Pénzügyi Piaci Hatósága („FMA“) által 2020.04.09. napján jóváhagyott tájékoztató alapján (a „Tájékoztató“), amelyről Ausztria,
Németország, Luxemburg, Csehország, Magyarország, Bulgária, Olaszország és Szlovákia illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságait értesítették.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az FMA által jóváhagyott Tájékoztatót ne értelmezzék a forgalomba hozandó Kötvényekre vonatkozó ajánlásnak.
A Tájékoztató közzétételre került és ingyenesen letölthető (PDF) formátumban a Kibocsátó honlapján, a https://www.greenfinance.at/gfc-bond-2020/
oldalon vagy papír alapon a Kibocsátó székhelyén. A lehetséges befektetők számára javasolt a befektetési döntésük meghozatala előtt a Tájékoztató
elolvasása, hogy teljeskörű képet kapjanak a Körvényekbe való befektetésről szóló döntésükkel kapcsolatos lehetséges kockázatokról és előnyökről.
Mielőtt bármilyen befektetési döntést meghoznának, a lehetséges befektetőknek javasolt további, személyre szabott tanácsot kérni, a pénzügyi
eszközökre vonatkozó ismereteiket és tapasztalatukat, pénzügyi helyzetüket és befektetési céljaikat (kockázattűrő képességüket ideértve) mérlegelve.
A Kötvényekbe és általában pénzügyi eszközökbe történő befektetés pénzügyi kockázatokat hordoz, és akár a befektetett összeg teljes elvesztését is
eredményezheti. A korábbi teljesítmény semmilyen iránymutatást nem ad a jövőbeli eredményekre vonatkozóan. A jelen közlemény nem vonatkozik
az egyesült államokbeli személyekre (ahogyan ezt a kifejezést az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapír törvényének S rendelkezése meghatározza „USA
Értékpapír Törvénye”) vagy bármely más személyre, akinek/amelynek a székhelye vagy tartózkodási helye az Ajánlati Államok területén kívül található.
Az itt meghatározott Kötvények az USA Értékpapír Törvénye szerint nincsenek és nem is kerülnek jegyzésre. Jelen közlemény tartalmának egészben
vagy részben történő másolása, közvetlen vagy közvetett módon történő terjesztése a Kibocsátó előzetes engedélye hiányában minden formában tilos.

LEGFONTOSABB
TÉNYEK

MINIMÁLIS
JEGYZÉSI ÉRTÉK:
500,00 EURÓ

8 ÉVES
IDŐSZAK

DÍJTALAN

FIX KAMATOZÁS:
A JEGYZÉSTŐL 3 % ÉVENTE
2023. ÁPRILIS 15-TŐL 8 % ÉVENTE

A JÓVÁHAGYOTT
TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐ
A GREENFINANCE.AT
WEBOLDALON.

Figyelmeztetés: A Green Finance Capital AG Alárendelt Step-Up Kötvény 2020-ba
történő befektetés nem feltétlenül megfelelő valamennyi befektető számára.
A visszafizetés egyebek mellett a kibocsátó fizetőképességétől is függ. Valamennyi befektetés
pénzügyi kockázatot hordoz és esetlegesen a befektetett összegek teljes eévesztését
eredményezheti-Felhívjuk a figyelmet a tájékoztatóban felsorolt kockázati tényezőkre!
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A jelen információk 2020 áprilisától hatályosak

