
TIIVISTELMÄ 

Tämä osio on velkakirjojen liikkeeseenlaskussa käytettävä tiivistelmä. 

1. JOHDANTO JA VAROITUKSET 

Crédit Agricole CIB Financial Solutions (Crédit Agricole CIB FS tai liikkeeseenlaskija) on julkinen osakeyhtiö 

(société anonyme), jota johtaa hallitus. Yhtiön rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 12, place des États-Unis, CS 

70052, 92 547 Montrouge Cedex, France. 

Liikkeeseenlaskettavat velkakirjat ("velkakirjat") ovat strukturoituja velkakirjoja, joiden tuotto määräytyy 

Solactive Eurozone 75 Equal Weight 5% AR -indeksin kehityksen perusteella. Velkakirjojen tunnisteena 

käytettävä ISIN-koodi on FI4000429345. 

Tämä asiakirja on asetuksen (EU) 2017/1129 (muutettuna) (esiteasetus) mukainen tiivistelmä tässä esitteessä 

tarkoitettujen velkakirjojen 7.5.2020 päivätyistä lopullisista ehdoista, ja se on luettava yhdessä 7.5.2020 päivätyn 

ohjelmaesitteen kanssa. Ohjelmaesitteen on hyväksynyt Luxemburgin Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF) -valvontaviranomainen, jonka yhteystiedot ovat 283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, 

direction@cssf.lu ja joka on esiteasetusten mukainen toimivaltainen viranomainen. Tiivistelmä ja ohjelmaesite 

yhdessä muodostavat esiteasetuksen mukaisen perusesitteen (perusesite), jolla annetaan kaikki tarpeelliset tiedot 

liikkeeseenlaskijasta ja yleisölle tarjottavista tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettavista 

arvopapereista. 

Kaikki tiedot liikkeeseenlaskijasta, mahdollisesta takaajasta ja velkakirjojen tarjouksesta ovat saatavilla ainoastaan 

lukemalla sekä perusesite että verkkosivuilla osoitteessa (https://www.documentation.ca-

cib.com/IssuanceProgram) julkaistut lopulliset ehdot. 

 

Varoitukset 

 

Tämä tiivistelmä on luettava 7.5.2020 päivättyjen lopullisten ehtojen johdantona. Sijoittajan on arvopapereihin 

liittyvää sijoituspäätöstä tehdessään otettava huomioon perusesite kokonaisuudessaan. 

Sijoittaja voi menettää liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin sijoittamansa pääoman kokonaan 

tai osittain. Jos tämän perusesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi tuomioistuimessa, 

kanteen nostanut sijoittaja saattaa kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään perusesitteen 

omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. 

Siviilioikeudellinen vastuu on yksinomaan henkilöillä, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan 

luettuna, mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen 

perusesitteeseen verrattuna tai että se ei yhdessä perusesitteen muiden osien kanssa anna keskeisiä tietoja, jotka 

auttavat velkakirjoihin sijoittamista harkitsevia henkilöitä. 

2. KESKEISIÄ TIETOJA ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKIJASTA 

2.1 Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Crédit Agricole CIB FS on 30.12.2003 Ranskan lain mukaan perustettu osakeyhtiö (société anonyme), jota johtaa 

hallitus. Sen rekisteröintinumero Registre du Commerce et des Société de Nanterre -viranomaisen järjestelmässä 

on SIRET 45142804900014, ja sen kotipaikka on Ranska. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on 12 place des 

États-Unis, CS 70052, 92 547 Montrouge Cedex, France. Yhtiön LEI-tunnus on 969500HUHIE5GG515X42. 

Ranskan lain mukaan perustettuna julkisena osakeyhtiönä Crédit Agricole CIB FS -yhtiöön sovelletaan Ranskan 

kauppalain toisen osan artiklaa L.223-1 ja sitä seuraavia artikloja.  

Crédit Agricole Group -konserniin kuuluu Crédit Agricole CIB FS, joka on Crédit Agricole CIB -yhtiön 

konsolidoitu tytäryhtiö. Crédit Agricole CIB FS:llä ei ole tytäryhtiöitä. Crédit Agricole CIB FS:n toimintoja ovat 

rahoituspalvelut sekä warranttien, arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku. 
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Organisaatiorakenne / suurimmat osakkeenomistajat 

Crédit Agricole CIB FS:n välitön emoyhtiö on Ranskan lain mukaan perustettu Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, jolla on 99,64 prosentin omistusosuus yhtiöstä ja joka siis on Crédit Agricole CIB FS:n 

määräysvaltainen osakkeenomistaja. Crédit Agricole CIB FS:llä ei ole tytäryhtiöitä, ja se on Crédit Agricole 

CIB -yhtiöön sidoksissa oleva yhtiö. 

Avainhenkilöt 

Liikkeeseenlaskijan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on Emmanuel BAPT. 

Lakisääteiset tilintarkastajat  

Crédit Agricole CIB FS -yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Audit (Ranskan 

Compagnie nationale des commissaires aux comptes -liiton jäsen), ja sen osoite on 63 rue de Villiers, 92200 

Neuilly-sur-Seine, France. Liikkeeseenlaskijan varatilintarkastaja on Jean-Baptiste Deschryver, 63 rue de Villiers, 

92200 Neuilly sur Seine, France.  

2.2 Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Seuraavat taulukot sisältävät (asetuksessa 2019/979 tarkoitettuja) Crédit Agricole CIB FS -yhtiön valikoituja 

taloudellisia tietoja 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. 

Tuloslaskelmat 

 31.12.2018 

(tilintarkastettu) 

31.12.2019 

(tilintarkastettu) 

Liikevoitto tai -tappio tai muu vastaava liikkeeseenlaskijan 

tilinpäätöksessä käyttämä tuloksellisuutta kuvaava luku 

51 867 182 710 

 

Tase (muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit) 

 

Rahavirtalaskelma (muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit) 

 2018 

(tilintarkastettu) 

2019 

(tilintarkastettu) 

Toiminnan nettorahavirta 2 070 749 950 19 910 969 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta 2 070 546 916 20 045 709 

Sijoitustoiminnan nettorahavirta     

Crédit Agricole CIB FS -yhtiön aiempien tilikausien taloudellisiin tietoihin liittyvät tilintarkastuskertomukset eivät 

ole ehdollisia. 

2.3 Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

- Koska Crédit Agricole CIB FS:n suojaustoimista vastaa sen emoyhtiö Crédit Agricole CIB, sen 

toimintoihin ei liity likviditeetti- ja kassavirtariskiä tai markkinariskiä. Sen sijaan Crédit Agricole CIB 

FS -yhtiöön kohdistuu Crédit Agricole CIB:n eli rahoitusliiketoimien ainoan vastapuolen luottoriski. 

 

- Crédit Agricole CIB FS -yhtiölle saattaisi aiheutua tappioita, jos se joutuisi kriisinratkaisumenettelyn 

kohteeksi tai jos konsernin rahoitustilanne heikkenisi merkittävästi. 

 31.12.2018 

(tilintarkastettu) 

31.12.2019 

(tilintarkastettu) 

Nettorahoitusvelka (pitkäaikainen velka plus lyhytaikainen velka 

miinus käteinen) 

7 265 741 432 7 245 695 722 

Käyttöpääomasuhde (vaihto- ja rahoitusomaisuus / lyhytaikainen 

vieras pääoma) 

    

Velkaantumisaste (velat / oma pääoma) 39 021 36 464 

Rahoituskulujen hoitokate (liikevoitto/korkokulut)     



- Crédit Agricole CIB FS on merkittävästi sidoksissa emoyhtiöönsä Crédit Agricole CIB -yhtiöön. 

3. KESKEISIÄ TIETOJA ARVOPAPEREISTA 

3.1 Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yleistä 

Liikkeeseenlaskettavat velkakirjat ovat strukturoituja velkakirjoja, joiden tuotto määräytyy Solactive Eurozone 75 

Equal Weight 5% AR -indeksin kehityksen perusteella (kohde-etuus). Tietoja kohde-etuuden historiallisesta ja 

tulevasta kehityksestä on saatavana Bloombergiltä (SOEZ75AR Index). Velkakirjojen ainoa tunniste on ISIN-

koodi, joka on FI4000429345. 

Tarjoukseen sisältyvien velkakirjojen nimellisarvon enimmäismäärä on 10 000 000 euroa, ja kunkin velkakirjan 

nimellisarvo on 1 000 euroa. 

Liikkeeseenlaskuhinta on 100 prosenttia nimellisarvosta. Velkakirjat ovat euromääräisiä (EUR) (määritetty 

valuutta), ja mahdolliset lunastuksen yhteydessä suoritettavat määrät maksetaan euroina. Velkakirjat lasketaan 

liikkeeseen 15.6.2020 (liikkeeseenlaskupäivä) suomalaisten arvopapereiden muodossa. Niiden erääntymispäivä 

on 16.6.2025. 

Velkakirjoihin liittyvät oikeudet, etuoikeusasema ja oikeuksien rajoitukset 

Arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijan suoria, etuoikeusasemaltaan ei takasijaisia ja vakuudellisia velvoitteita, jotka 

ovat ja tulevat olemaan maksunsaantijärjestyksessä (tiettyjä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) samassa 

asemassa liikkeeseenlaskijan kaikkiin muihin nykyisiin ja tuleviin vakuudettomiin (mahdollisia takasijaisia 

velvoitteita lukuun ottamatta) velvoitteisiin nähden. 

Lopullinen lunastus 

Jos velkakirjoja ei ole lunastettu ennenaikaisesti, ne lunastetaan 16.6.2025 (erääntymispäivä, Maturity Date). 

Sijoittajalle maksetaan kunkin velkakirjan osalta käteisselvitysmäärä, joka on määritetyn valuutan (Specified 

Currency) määräinen ja jonka suuruus lasketaan seuraavasti: 

(Viitehinta x lunastustuotto) x nimellisarvo 

Viitehinta (Reference Price): 100 % 

Lunastustuotto (Redemption Payoff) lasketaan seuraavasti: 

i) Jos muuttuja Kehitys_FR (Performance_FR) on lunastuksen tarkastelupäivänä (Redemption Observation 

Date) suurempi tai yhtä suuri kuin 100 % kohde-etuusarvosta1i, (Underlying Value1i ) sijoittajalle maksettava 

käteisselvityssumma määritetyssä valuutassa on seuraava: 

 

Määritetty nimellisarvo (Specified Denomination) x [100 % + Min(150 % , 300 % x (Kehitys_RA1 

(Performance_RA1) - 100 %))] 

 

ii) Siinä tapauksessa, että muuttuja Kehitys_FR on lunastuksen tarkastelupäivänä suurempi tai yhtä suuri kuin 

70 % kohde-etuusarvosta1i, sijoittajalle maksettava käteisselvityssumma määritetyssä valuutassa on seuraava: 

 

Määritetty nimellisarvo x 100 % 

iii) Muissa tapauksissa sijoittajalle maksettava käteisselvityssumma määritetyssä valuutassa on seuraava:- 

 

Määritetty nimellisarvo x 100 % x Kehitys_RA 

ilmaistu prosenttiosuutena 

Määritelmät: 



- Kehitys_FR, Kehitys_RA1, Kehitys_RA 𝐊𝐞𝐡𝐢𝐭𝐲𝐬(𝐢) =
𝐊𝐨𝐡𝐝𝐞 − 𝐞𝐭𝐮𝐮𝐬𝐚𝐫𝐯𝐨𝟐𝐢 

𝐊𝐨𝐡𝐝𝐞 − 𝐞𝐭𝐮𝐮𝐬𝐚𝐫𝐯𝐨𝟏𝐢

 

- Kohde-etuusarvo2i Kohde-etuusarvoxy lunastuksen tarkastelupäivänä 

- Lunastuksen tarkastelupäivä 9.6.2025 

- Kohde-etuusarvo1i Kohde-etuusarvoxy 9.6.2020 

- Kohde-etuus Indeksi: Solactive Eurozone 75 Equal Weight 5% AR Index 

 

c) Muut tapahtumat 

Velkakirjat voidaan lunastaa niiden voimassaoloaikana käyvästä markkina-arvosta seuraavissa tapauksissa: 

 liikkeeseenlaskijan päätöksestä silloin, jos esiintyy oikeudenvastainen tapahtuma tai force 

majeure -tapahtuma tai 

 velkakirjanhaltijoiden toimesta silloin, jos verotuksen muutoksen seurauksena esiintyy lähdeverotapahtuma 

tai jos esiintyy Yhdysvaltain FATCA-lain piiriin kuuluva lähdeverotapahtuma. 

Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa lunastaa velkakirjat pörssissä tai sen ulkopuolella myyjän tai myyjien 

sopimaan hintaan sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.  

Velkakirjoihin sovelletaan Englannin lakia.  

3.2 Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa?  

Velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi liikkeeseenlaskupäivänä Stuttgart Stock Exchange -pörssin 

säännellyllä markkinalla on haettu. Stuttgart Stock Exchange on 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/65/EU (muutettuna) mukainen säännelty markkina. 

3.3 Arvopapereihin liittyvä takaus  

Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyy riippumaton ensisijainen (first demand) takaus, jonka perusteella Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank (takaaja) sitoutuu suorittamaan velkakirjojen haltijoille velkakirjoista 

aiheutuvat erääntyneet määrät 55 000 000 (viisikymmentäviisi miljoonaa) euroon asti (”takaus”). Ranskan lain 

mukaan perustettu Crédit Agricole CIB on liikkeeseenlaskijan välitön emoyhtiö, jolla on 99,64 prosentin 

omistusosuus liikkeeseenlaskijasta ja joka siis on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen osakkeenomistaja. Crédit 

Agricole CIB:n LEI-tunnus on 1VUV7VQFKUOQSJ21A208. 

Seuraavat taulukot sisältävät (asetuksessa 2019/979 tarkoitettuja) Crédit Agricole CIB -yhtiön valikoituja 

taloudellisia tietoja 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. 

Luottolaitosten tuloslaskelma 

 31.12.2018 

(tilintarkastettu) 

31.12.2019 

(tilintarkastettu) 

Korkokate (tai vastaava) 6 125 6 984 

Nettomääräiset palkkio- ja provisiotuotot 1 581 1 547 

Nettomääräiset rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 2 753 - 

Liiketoiminnan nettotuotot 1 774 1 832 

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä käyttämä 

tuloksellisuutta kuvaava luku, kuten liikevoitto 

1 955 2 037 

Nettovoitto tai -tappio (konsernitilinpäätöksissä 
emoyhteisön omistajille kuuluva nettovoitto 
tai -tappio) 

1 485 1 572 

 



 

Luottolaitosten tase 

 31.12.2018 

(tilintarkastettu) 

31.12.2019 

(tilintarkastettu) 

Varat yhteensä 511 702 552 743 

Etuoikeutettu velka 51 541 57 291 

Etuoikeusasemaltaan huonompi velka 4 959 4 982 

Lainat ja muut saatavat asiakkailta (netto) 134 302 143 864 

Talletukset asiakkailta 123 510 133 352 

Oma pääoma yhteensä 20 426 22 147 

Järjestämättömät lainat (nettomääräisen kirjanpitoarvon 

mukaan) / Lainat ja saatavat 

1 470 1,11% 

 
Ydinpääomasuhde (CET1) tai muu merkityksellinen 

vakavaraisuussuhde liikkeeseenlaskusta riippuen 

11,5 % 12,1 % 

Kokonaisvakavaraisuussuhde 17,3 % 18,6 % 

Sovellettavan sääntelyjärjestelmän puitteissa laskettu 

vähimmäisomavaraisuusaste 

3,4 % 3,56 % 

 

Crédit Agricole CIB -yhtiön aiempien tilikausien taloudellisiin tietoihin liittyvät tilintarkastuskertomukset eivät 

ole ehdollisia. 

Takaajaan liittyvät keskeiset riskit 

 

Crédit Agricole CIB:n liiketoimintaan liittyy pääasiassa seuraavia riskejä: 

-  Takaajan toimintaympäristöön liittyvät riskit johtuvat makrotaloudellisesta ympäristöstä, 

markkinaolosuhteista sekä takaajan yritysrakenteeseen ja sen liiketoimintoihin sovellettavista lainsäädännön 

ja sääntelyn muutoksista. 

-  Luotto- ja vastapuoliriskit johtuvat yhden tai useamman vastapuolen vaikeudesta tai kyvyttömyydestä 

suorittaa takaajaan liittyvät velvoitteensa, erityisesti takaajan heille myöntämien lainojen osalta. 

-  Operatiiviset riskit ja niihin liittyvät riskit, joille Crédit Agricole CIB altistuu (i) riskinhallintalinjaustensa 

ja -menetelmiensä, (ii) tietojärjestelmiensä tietoturvan toteutuksen tai (iii) kansainvälisten liiketoimintojensa 

vuoksi, saattavat vaikuttaa sen taloudelliseen tilanteeseen ja tulokseen.  

3.4 Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset riskit? 

-  riski siitä, että näiden velkakirjojen tuotto saattaa olla pienempi kuin tavanomaisen velkakirjan, jolla on sama 

erääntymisaika 

-  riski siitä, että lunastusmäärä saattaa olla pienempi kuin velkakirjojen nimellisarvo, jos lunastus tapahtuu 

velkakirjojen haltijoiden kannalta epäedulliseen aikaan 

-  riski siitä, että jos velkakirjat lunastetaan liikkeeseenlaskijan päätöksestä oikeudenvastaisen tapahtuman tai 

force majeure -tapahtuman esiintyessä, lunastushinta saattaa olla velkakirjojen käypä markkina-arvo, joka on 

mahdollisesti pienempi kuin velkakirjojen nimellisarvo 

-  riski Ranskan lain mukaisten kollektiivisten velkajärjestelymenettelyjen toteuttamisesta siten, että 

velkakirjojen haltijat muodostavat velkojainkokouksen, jonka tekemistä päätöksistä seuraa todennäköisesti 

velkakirjojen haltijoiden vastuiden lisääntyminen tai velkakirjojen muuntaminen osakkeiksi 

-  riski, joka liittyy velkakirjojen etuoikeusasemaan ja takaukseen, panttauskiellon puuttumiseen sekä 

liikkeeseenlaskijan ja takaajan velkavastuiden rajoituksiin 



-  riski, joka liittyy lainsäädännön tai verotuksen muutoksiin, sillä velkakirjojen voimassaoloaikana saattaa 

esiintyä lähdeverotapahtumia 

-  riski, joka liittyy kohde-etuuden arvon vaihteluun: kohde-etuuden arvolle on ennalta määritelty tiettyjä 

vaihteluvälejä, joiden perusteella velkakirjojen haltijoille maksettava määrä lasketaan 

-  riski velkakirjojen aktiivisten jälkimarkkinoiden puuttumisesta, mikä saattaa vaikeuttaa niiden realisoimista. 

4. KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI 

KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA  

4.1 Mitkä ovat arvopapereihin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?  

Velkakirjojen enimmäismäärä on 10 000 000 euroa. Velkakirjat listataan Stuttgart Stock Exchange -pörssin 

säännellyllä markkinalla liikkeeseenlaskupäivänä. 

Velkakirjoja tarjotaan julkisesti hyväksyttäville vastapuolille, ammattimaisille sijoittajille ja vähittäissijoittajille 

Suomessa 29.4.2020–29.5.2020 välisenä aikana (tarjousaika).  

Sijoittajat voivat tehdä velkakirjojen merkintähakemuksen tarjousaikana. Tarjousaikaa voidaan lyhentää tai 

pidentää milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Sellaisessa tapauksessa liikkeeseenlaskija tiedottaa asiasta 

sijoittajille mahdollisimman pian ennen tarjousajan päättymistä julkaisemalla tiedotteen verkkosivuillaan 

osoitteessa http://www.documentation.ca-cib.com/IssuanceProgram. 

Velkakirjojen merkintähakemuksia voi tehdä tarjousaikana jälleenmyyjien kautta (lisätietoja jälleenmyyjistä alla). 

Merkintähakemuksia voi tehdä noudattamalla jälleenmyyjien soveltamia menettelyjä. Merkintähakemuksen 

yhteydessä sijoittajien ei tarvitse tehdä mitään sopimuksia suoraan liikkeeseenlaskijan tai välittäjän kanssa 

(lisätietoja välittäjistä alla). 

Sijoittaja tekee velkakirjojen merkintähakemuksen jälleenmyyjien kanssa sopimien arvopapereiden merkinnässä 

yleisesti käytettävien menettelyjen mukaan. 

Velkakirjat toimitetaan maksua vastaan. Sijoittajille tarjottavat velkakirjat lasketaan liikkeeseen 

liikkeeseenlaskupäivänä, kun jälleenmyyjät maksavat bruttomerkintämäärät liikkeeseenlaskijalle välittäjän kautta. 

Jälleenmyyjät ilmoittavat velkakirjojen selvitysjärjestelyistä kullekin sijoittajalle merkintähakemuksen tekemisen 

yhteydessä. 

Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan velkakirjat toimitetaan sijoittajan arvo-osuustilille liikkeeseenlaskupäivänä tai 

niillä main. Jälleenmyyjät ilmoittavat merkintähakemuksen tehneille suoraan hakemuksen tuloksesta. 

Kaupankäynti velkakirjoilla voi alkaa liikkeeseenlaskupäivänä. 

Jos velkakirjan merkintähakemus tehdään tarjouksen päätyttyä, hakemus peruuntuu automaattisesti ja 

merkintävarat palautetaan sijoittajalle Crédit Agricole CIB:lle merkintähakemuksen yhteydessä ilmoitettujen 

ohjeiden mukaan. Velkakirjojen merkintähakemuksia otetaan vastaan niin paljon kuin velkakirjoja on saatavana. 

Velkakirjojen merkintää voidaan rajoittaa ylimerkinnän yhteydessä, ja Crédit Agricole CIB palauttaa mahdolliset 

ylimääräiset varat sijoittajalle.  

Velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän on oltava vähintään yhden velkakirjan nimellisarvon tai sen 

kerrannaisen suuruinen. Velkakirjoilla ei ole enimmäismerkintämäärää. Velkakirjojen tarjoushinta on 100,00 

prosenttia niiden nimellisarvosta. 

Millään tietyllä ryhmällä ei ole merkintäetuoikeutta velkakirjoihin. 

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa tarjouksen lopullisen määrän sijoittajille verkkosivuillaan 

(https://www.documentation.ca-cib.com/IssuanceProgram) liikkeeseenlaskupäivänä tai niillä main sekä 

Luxemburgin Commission de Surveillance du Secteur Financier -valvontaviranomaiselle. Alkuperäiselle 

jälleenmyyjälle (määritelty alla) maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 5,00 prosenttia 

velkakirjojen kokonaisnimellisarvosta. 

 



4.2 Kuka on tarjoaja? 

(i) Crédit Agricole CIB (välittäjä, Dealer), (ii) Alexandria Pankkiiriliike Oyj (alkuperäinen jälleenmyyjä, Initial 

Distributor), (iii) mahdollinen muu liikkeeseenlaskijan nimittämä rahoituksen välittäjä, joka ilmoitetaan 

osoitteessa http://www.documentation.ca-cib.com/IssuanceProgram ja (iv) muut rahoituksen välittäjät, jotka 

ilmoittavat verkkosivuillaan käyttävänsä esitettä sen kohdassa ”Retail Cascades” esitettyjen ehtojen mukaan 

(yhdessä jälleenmyyjät, Distributors). 

4.3 Miksi tämä esite on laadittu? 

Tämä esite on laadittu, jotta velkakirjoja voidaan tarjota vähittäissijoittajille Suomessa ja ne voidaan listata 

Stuttgart Stock Exchange -pörssin säännellyllä markkinalla. 

Velkakirjojen liikkeeseenlaskun nettotuotot ovat enintään 10 000 000 euroa, ja ne käytetään Crédit Agricole CIB 

-konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.  

Eturistiriidat: Takaaja toimii myös laskenta-asiamiehenä, joten laskenta-asiamiehen ja velkakirjojen haltijoiden 

välille voi syntyä eturistiriitoja, jotka liittyvät etenkin tiettyihin laskenta-asiamiehen lopullisten ehtojen nojalla 

mahdollisesti tekemiin päätöksiin ja saattavat vaikuttaa velkakirjojen perusteella sijoittajalle maksettaviin määriin. 

 

 


