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Rezumat 

1. Rezumatele sunt alcătuite din cerințe de raportare cunoscute sub denumirea de „Elemente”. 
Aceste elemente sunt numerotate în Secțiunile A-E (A.1-E.7). Prezentul rezumat conține 
toate Elementele care trebuie incluse într-un rezumat referitoare la note și Emitent. Deoarece 
nu este necesar ca unele elemente să fie prezentate, pot exista omiteri în succesiunea de 
numerotare a Elementelor. 

2. Deși este posibil ca un Element să trebuiască inserat în rezumat în baza tipului de valoare 
mobiliară și al Emitentului, este posibil ca nicio informație relevantă să nu fie prezentată în 
ceea ce privește Elementul. În acest caz, o scurtă descriere a Elementului este inclusă în 
rezumat și marcată „Inaplicabil”. 

Secțiunea A—Introducere și avertismente 

Elemen
t 

Cerință de raportare Raportare 

A.1 Avertisment Prezentul rezumat trebuie citit ca o introducere în Prospectul de Bază. 
Orice decizie de a investi în note ar trebui bazată pe luarea în 
considerare a Prospectului de Bază în general, inclusiv orice 
documente incorporate prin referință. în cazul în care se intentează o 
acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în  Prospectul 
de Bază, investitorul reclamant ar putea, în conformitate cu legislația 
națională din statele membre ale Spațiului Economic European, să 
trebuiască să suporte costurile traducerii Prospectului de Bază înainte 
de inițierea procedurilor judiciare. Răspunderea civilă revine doar 
persoanelor care au depus rezumatul inclusiv orice traducere a 
acestuia, dar doar dacă rezumatul induce înșelător, inexact sau 
contradictoriu în raport cu celelalte părți aleale Prospectului de Bază 
sau nu furnizează, în raport cu celelalte părțiale Prospectului de Bază, 
informații esențiale care să-i ajute pe investitori să decidă dacă 
investesc în astfel de valori mobiliare. 

A.2 Acorduri [În conformitate cu condițiile indicate mai jos, în legătură cu o Ofertă 
Non-scutită (definită mai jos) a Notelor, Emitentul este de acord să 
folosească Prospectul de Bază al Goldman Sachs International [și prin: 

(1) [[●],[●] și [●] („Ofertantul(ții) Autorizat(ți) Inițial(i)”;] 
(2) [dacă Emitentul desemnează intermediari financiari suplimentari 

după data Termenelor Finale din data [●] și publică detalii în 
legătură cu aceștia pe website-ul său (www.[●].com), fiecare 
intermediar financiar ale căror detalii sunt astfel publicate,] în 
cazul (1) [sau (2)] de mai sus, în perioada în care respectivii 
intermediari financiari sunt autorizați să facă respectivele oferte 
în conformitate cu Directiva 2014/65/UE;] 

fiecare un „Ofertant Autorizat” și împreună „Ofertanții Autorizați”). 

Acordul Emitentului face obiectul următoarelor condiții: 

(i) acordul este valabil doar în perioada [●] - [●] („Perioada 
Ofertei”); [și] 

(ii) acordul se extinde doar la utilizarea Prospectului de Bază de a 
prezenta Oferte Non-scutite (definite mai jos) pentru tranșa 
Notelor din [Austria / Belgia / Bulgaria / Croația / Republica Cehă 
/ Danemarca / Finlanda / Franța / Germania / Ungaria / Irlanda / 
Italia / Luxemburg / Olanda / Norvegia / Polonia / Portugalia / 
Romania / Slovacia / Spania / Suedia [și] Marea Britanie.] 

[(iii) acordul este supus următoarelor condiții: [●].] 

O „Ofertă non-scutită” a Notelor este o ofertă a Notelor care nu se 
încadrează într-o excepție de la cerința de a publica un prospect în 
conformitate cu Directiva 2003/71/CE, modificată. 

Orice persoană (un „Investitor”) care intenționează să 
achiziționeze sau achiziționează orice note de la un Ofertant 
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Autorizat va face acest lucru, iar ofertele și vânzările notelor către 
un Investitor de către un Ofertant Autorizat vor fi făcute, în 
conformitate cu orice termeni și alte acorduri în vigoare între 
respectivul Ofertant Autorizat și respectivul Investitor inclusiv cu 
privire la preț, alocări și acorduri de plată. Emitentul nu va fi o 
parte în niciun asemenea acord cu Investitorii (alții decât Goldman 
Sachs International) în legătură cu oferta sau vânzarea notelor și, 
prin urmare, Prospectul de Bază și Termenii Finali nu vor conține 
respectivele informații, iar un Investitor trebuie să obțină 
respectivele informații de la Ofertantul Autorizat. Informațiile în 
legătură cu o ofertă către publicul larg vor fi furnizate în momentul 
în care este făcută respectiva sub-ofertă, iar respectivele 
informații vor fi de asemenea furnizate de către Ofertantul 
Autorizat la data respectivei oferte.] 

[Inaplicabil; nu este emisă nicio aprobare pentru utilizarea Prospectului 
de Bază pentru re-vânzări ulterioare ale notelor.] 
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B.1 Denumirea juridică și 
comercială 

The Goldman Sachs Group, Inc. („Emitentul”) 

B.2 Sediul social, forma juridică, 
legislația și țara în care a 
fost constituit 

The Goldman Sachs Group, Inc. este o corporație din Delaware, 
organizată și care funcționează în conformitate cu Legislația Corporativă 
Generală din Delaware. Sediul social al Emitentului este 200 West 
Street, New York, New York 10282, Statele Unite. 

B.4b O descriere a oricăror 
tendințe cunoscute care-l 
afectează pe emitent și 
domeniile în care activează 

Perspectivele Emitentului pentru restul acestui an financiar vor fi 
afectate, posibil în mod negativ, de evenimentele din economiile globale, 
regionale și naționale, inclusiv cea a Statelor Unite, evoluțiile și nivelurile 
de activitate, de pe piețele financiare, de mărfuri, valutare și de altă 
natură, evoluțiile ratelor dobânzilor, evenimentele politice și militare din 
lume, nivelurile de activitate ale clienților și evenimentele juridice și de 
reglementare din Statele Unite și alte țări unde Emitentul face afaceri.  

B.5 Descrierea Grupului The Goldman Sachs Group, Inc. este o societate holding bancară și o 
societate holding financiară reglementată de Consiliul de Guvernatori al 
Sistemului Rezervei Federale (Consiliul Rezervei Federale). Sucursala 
instituției depozitare din SUA a Emitentului, Goldman Sachs Bank SUA 
(GS Bank SUA) este o bancă înființată în Statul New York. The Goldman 
Sachs Group, Inc. este societatea holding mamă a Grupului Goldman 
Sachs („Grupul”).   
 
În decembrie 2018, Grupul avea birouri în peste 30 de țări și 46% din 
angajații săi erau în afara continentului american. Clienții Grupului au 
sedii în toată lumea și Grupul este un participant activ pe piețele 
financiare din întreaga lume.   
 
Emitentul își raportează activitățile în patru segmente de afaceri: Servicii 
bancare investiționale, servicii dedicate clienților instituționali, Investiții 
și creditare și Gestionarea investițiilor. 

B.9 Previziunea sau estimarea 
profitului 

Inaplicabil; Emitentul nu a inclus nicio previziune sau estimare în 
prezentul Prospect de Bază. 

B.10 Rezervele din raportul de 
audit 

Inaplicabil; nu există rezerve în raportul de audit al Emitentului conținute 
în Prospectul de Bază. 
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B.12 Informații financiare 
principale 

Informațiile financiare consolidate istorice selectate referitoare la The 
Goldman Sachs Group, Inc. care sintetizează poziția financiară 
consolidată a The Goldman Sachs Group, Inc. la data și pentru anii care 
au luat sfârșit la datele de 31.12.2018 și 31.12.2017 si pentru cele 3 luni 
care au luat sfărșit la data de 31-03-2019 și 30-03-2018 și la data de 31-
03-2019 sunt indicate în următoarele tabele: 

  

Informații aferente declarației 
privind veniturile 

Pentru anul care a luat sfârșit la 
data de 31-12-  

Pentru cele 3 luni care au 
luat sfârșit la data de 31-

03 

(în milioane USD) 2018 2017 
2019 

(neauditat) 
2018 

(neauditat) 

     

Total venituri non-dobânzi 32.849 29.798 7.589 9.162 
Venituri nete, inclusiv venituri din 
dobânzi nete 

36.616 32.730 8.807 10.080 

Profit/(pierdere) pre-impozitare 12.481 11.132 2.719 3.419 

 
Informații privind bilanțul 
contabil  La data de 31-12  

La data de 
31-03-2019 
(neauditat) (în milioane USD) 2018 2017 

 

  

 

Total active 931.796 916.776 925.349 
Total pasive 841.611 834.533 835.076 
Capitalul propriu total al 
acționarilor 

90.185 82.243 
90.273 

    

 

 Declarație prin care se 
confirmă că nu au suferit o 
deteriorare semnificativă   

Nu au existat modificări negative semnificative în perspectivele The 
Goldman Sachs Group, Inc. de la data de 31.12.2018.  
 

 Declarație privind 
modificările semnificative 

Inaplicabil; nu au existat modificări semnificative în poziția financiară sau 
comercială a The Goldman Sachs Group, Inc. ulterior datei de 
31.03.2019.  
 

 În declarațiile anterioare impuse de Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 
(astfel cum a fost modificat) (“Regulamentul de implementare a Directivei privind Prospectele”), 
„perspectiva” și „poziția financiară sau comercială” a Emitentului se referă în mod specific la abilitatea 
Emitentului de a-și îndeplini pe deplin și la timp obligațiile de plată în conformitate cu notele. 

B.13 Evenimentele care 
afectează solvabilitatea  
Emitentului 

Inaplicabil; nu au existat evenimente recente specifice Emitentului care 
să fie într-o manieră semnificativă relevante evaluării solvenței 
Emitentului. 

B.14 Dependența de alte entități 
ale Grupului 

A se vedea Elementul B.5. 

Emitentul este o societate holding și, prin urmare, depinde de dividende, 
distribuiri și alte plăți de la sucursalele sale pentru a finanța plățile 
dividendelor și a finanța toate plățile aferente obligațiilor sale, inclusiv 
obligațiile de achitare a debitelor. 

B.15 Activități principale Activitățile Grupului Goldman Sachs sunt realizate în următoarele 
segmente: 

 
(1) Servicii bancare investiționale: 

 Consultanță financiară, care include activități de consultanță 
strategică privind fuziuni și achiziții, cesionări, activități de 
apărare corporative, restructurări și divizări, gestionarea 
riscurilor și tranzacții cu instrumente derivate referitoare la 
aceste activități de consultanță adresate clienților; și 
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 Subscrieri, inclusiv oferte publice și plasamente private, 
inclusiv tranzacții locale și transfrontaliere și activități financiare 
de achiziții, pentru o gamă largă de valori mobiliare, 
împrumuturi și alte instrumente financiare și tranzacții cu 
instrumente derivate direct asociate cu aceste activități de 
subscriere ale clienților. 

 
(2) Servicii dedicate clienților instituționali: 

 

 Venituri fixe, schimb valutar și mărfuri, inclusiv activități de 
executare ale clienților pe piețe de numerar și instrumente 
derivate pentru produse aferente ratelor dobânzilor, produse 
de credit, ipoteci, monede și mărfuri; și 

 Capitaluri proprii, inclusiv activități pe piețe de produse de 
capital propriu și comisioane și tarife din executare și cliring 
pentru tranzacții ale clienților instituționali pentru acțiuni 
majore, opțiuni și schimburi de futures în întreaga lume, 
precum și tranzacții comerciale. Capitalurile proprii includ 
afacerea noastră de servicii aferente valorilor mobiliare, care 
furnizează finanțare, credite în baza valorilor mobiliare și alte 
servicii de brokeraj principal către clienții instituționali, inclusiv 
fonduri de acoperire, fonduri mutuale, fonduri de pensii și 
fundații și venituri generate în principal în forma distribuirilor 
sau tarifelor aferente ratelor dobânzilor. 

 
(3) Investiții și Creditare, inclusiv activitățile de investiții ale Grupului 

Goldman Sachs și generarea de credite, inclusiv activitățile noastre 
de creditare, pentru finanțarea clienților. Aceste investiții, unele 
dintre ele consolidate, și creditele sunt re regulă pe termen lung. 
Grupul Goldman Sachs face investiții, unele dintre care consolidate, 
direct prin divizia sa de Servicii Bancare Comerciale și Grupul pentru 
Situații Speciale, și indirect prin fonduri pe care le administrează, în 
titluri mobiliare de debit și credite, valori mobiliare aferente 
capitalurilor proprii publice și private, entități de infrastructură și 
imobiliare. De asemenea, oferim credite negarantate prin platforma 
noastră digitală. 
 

(4) Gestionarea Investițiilor, care furnizează servicii de gestionarea 

serviciilor și oferă produse de investiții (în principal prin conturi 
gestionate separat și instrumente amestecate, precum fonduri 
mutuale și fonduri de investiții private) din toate clasele de active 
majore către o gamă largă de clienți instituționali și individuali. 
Gestionarea Investițiilor oferă și servicii de consultanță financiară, 
inclusiv gestionarea portofoliilor și consiliere financiară și brokeraj și 
alte servicii de tranzacții către persoane și familii cu venituri ridicate. 

B.16 Proprietatea și 
controlul Emitentului 

Inaplicabil; Emitentul este o societate deținută public listată la Bursa de 
Schimb de la New York și nu este deținută direct sau indirect de niciun 
acționar sau grup afiliat de acționari. 

B.17 Ratingul de credit  Următorul tabel arată ratingul de credit negarantate atribuit Emitentului 
la data de 16.04.2019. Un rating nu reprezintă o recomandare de 
cumpărare, vânzare sau deținere a notelor. Oricare sau toate aceste 
clasificări pot fi modificate sau retrase în orice moment de către 
organizația care acordă clasificarea. Fiecare clasificare ar trebui 
evaluată independent de orice altă clasificare: 
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Debite pe 
termen 
scurt 

Debite pe 
termen 

lung 
Debite 

subordonate 
Acțiuni 

preferate 

 Dominion Bond Rating Service 
Limited ............................................  R-1 (mediu) A (ridicat) A 

BBB 
(ridicat) 

 Fitch, Inc. ...........................................  F1 A A– BB+ 
 Moody’s Investors Service .................  P-2 A3 Baa2 Ba1 
 Standard & Poor’s ..............................  A-2 BBB+ BBB- BB 
 Rating and Investment 

Information, Inc...............................  a-1 A A- Inaplicabil 
  

[Dacă notele sunt clasificate: Notele au primit următoarele clasificări de credit: [introduceți 
clasificările de credit]] [Dacă notele nu sunt clasificate: Nu s-au acordat clasificări de credit 
notelor.] 
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C.1 Descrierea notelor/ISIN Notele sunt [[specificați moneda][●]] [[specificați rata dobânzii fixă a notelor 
emise] [la sută.] [Rata Fixă [(Cupon Zero)] [(Discount)]] [/] [Rata Variabilă] 
[/] [Indexat (Acumulare de Interval)] [Indexat (Creștere/Reducere)] [Indexat 
(Asia [Absolut] Performanță)] [Indexat (Digital)] [Indexat (performanță 
Superioară Așteptărilor)] [Indexat (Participare)] note scadente [●]. 

ISIN al notelor este [specificați ISIN]. 

Codul comun al notelor este [specificați codul comun]. 

Numărul valoren al notelor este [specificați numărul valoren,dacă este 
cazul]. 

WKN al notelor este [specificați WKN, dacă este cazul]. 

C.2 Moneda emiterii valorilor 
mobiliare 

Moneda notelor este [specificați moneda notelor emise]. 

C.5 Restricții asupra 
transferabilității gratuite a 
valorilor mobiliare 

Inaplicabil. Nu există restricții asupra transferabilității libere a notelor. 
Vânzările ș re-vânzările notelor pot face obiectul unor restricții care derivă 
din legislația din diverse jurisdicții. 

C.8 Drepturile atașate 
notelor, inclusiv 
clasificarea și limitările 
asupra acelor drepturi 

Drepturi 

Notele vor fi emise în conformitate cu un document denumit acord de 
reprezentare fiscală. Acordul de reprezentare fiscală este un contract între 
The Goldman Sachs Group, Inc. și The Bank of New York Mellon, care 
acționează drept agent fiscal. Agentul fiscal realizează anumite îndatoriri 
administrative pentru Emitent. Agentul fiscal nu acționează drept custode 
pentru emiterea de obligațiuni în numele dvs. 

Fuziuni și tranzacții similare 

Emitentul nu va fuziona sau consolida cu o altă corporație sau entitate 
corporativă, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții. 

[În cazul ratei Fixe și achitabile în USD: 

Anulare și Anularea Clauzelor 

Dacă există o modificare în legislația fiscală federală din SUA, Emitentul va 
avea dreptul, în cazul tuturor notelor cu rată fixă achitabile în USD, să se 
exonereze de toate obligațiile în conformitate cu notele, în conformitate cu 
anumite condiții. În plus, Emitentul va avea dreptul, în cazul tuturor notelor 
cu rată fixă în USD, să se exonereze de orice clauze restrictive referitoare 
la note, în conformitate cu condiții similare celor indicate mai sus.] 

Ajustare în baza Modificării Legislației 

Dacă există o modificare a legislației aplicabile care duce la o creștere 
semnificativă a costului Emitentului sau societăților sale afiliate cu privire la 
îndeplinirea obligațiilor Emitentului asupra notelor și/sau menținerea 
oricăror poziții de acoperire asociate, agentul de calcul va determina 
ajustarea adecvată, dacă este cazul, care trebuie aplicată pentru unul sau 
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mai mulți termeni ai notelor după cum consideră de cuviință agentul de 
calculare pentru a acoperi modificarea legislativă. 

Evenimente de încălcare 

Termenii notelor conțin următoarele evenimente de încălcare: 

 Emitentul nu plătește principalul sau orice primă pentru orice 
asemenea note în termen de 30 de zile după scadență; 

 Emitentul nu plătește dobânda pentru orice asemenea note în termen 
de 30 de zile după scadență; și 

 Emitentul declară falimentul sau au loc orice alte evenimente de 
faliment, insolvență sau reorganizarea referitoare la The Goldman 
Sachs Group, Inc. 
 

Legislația aplicabilă 

Notele vor fi guvernate de legislația statului New York. 

Clasificare 

Notele vor fi clasificate pari passu cu toate debitele negarantate și 
nesubordonate ale The Goldman Sachs Group, Inc. 

Limitări ale drepturilor 

 Independent de faptul că notele sunt asociate cu performanța 
activului(elor) de bază, deținătorii nu au niciun drept cu privire la 
activul(ele) de bază. 

 Acordul de reprezentare fiscală conține prevederi pentru convocarea 
unor întâlniri ale deținătorilor notelor pentru a lua în considerare 
chestiuni care le afectează interesele. Deși unele modificări necesită 
aprobarea fiecărui deținător al notelor afectate de o modificare, unele 
nu necesită nicio aprobare a deținătorilor notelor și unele necesită doar 
aprobarea a 66 2/3% din suma principală cumulată a notelor afectate, 
astfel că deținătorii pot fi obligați chiar dacă nu au participat și votat la 
întâlnirea relevantă într-o manieră contrară majorității votului. 

 Termenii și condițiile notelor permit Emitentului și Agentului de 
Calculare (după caz), odată cu apariția anumitor evenimente și în 
anumite circumstanțe, fără aprobarea deținătorilor notelor, să 
realizeze ajustări asupra termenilor și condițiilor notelor, să 
răscumpere notele înainte de scadență (după caz) să amâne 
evaluarea instrumentelor de bază sau plăților programate în cadrul 
notelor, să modifice moneda în care sunt exprimate notele, să 
înlocuiască Emitentul cu o altă entitate care face obiectul anumitor 
condiții și să realizeze anumite acțiuni cu privire la note și 
instrumentele de bază (dacă este cazul). 

C.9 Provizioane aferente 
dobânzile, profitabilitate 
și reprezentantul 
deținătorilor 

[Ștergeți dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

A se vedea Elementul C.8. 

Dobânda 

Notele [pot][vor] achita dobândă la datele de plată a dobânzii, care sunt 
[introduceți datele] din fiecare an, începând cu [specificați data de început 
a dobânzii] și până la [specificați scadența] 



 
LONDON:608753.2 

Secțiunea C—Valori mobiliare 

Element Cerință de raportare Raportare 

Pentru [toate Perioadele Dobânzilor][Perioadele Dobânzilor aferente 
Datei(lor) de plată a dobânzilor programate pentru [introduceți datele],] 

[În cazul ratei Fixe: notele suportă dobândă la rata fixă de [specificați rata 
dobânzii], achitabilă în arierat, cu o profitabilitate la scadență de [specificați 
profitabilitatea la scadență, dacă este cazul].] 

[În cazul unei rate Variabilă: notele suportă dobândă la o rată variabilă 
calculată în baza [specificați rata de referință] [minus/plus/înmulțit cu 
distribuția/multiplicatorul, dacă și după cum este aplicabil] [în conformitate 
cu rata maximă/minimă / rata de bază 0% minimă, dacă este cazul], 
achitabilă în arierat.] 

[Dacă este Indexată (Acumulare de Interval): notele suportă dobândă la 

[specificați rata dobânzii] achitabilă în arierat și acumulată zilnic, cu condiția 
ca nivelul [specificați fixarea zilnică a instrumentului de bază] din ziua 
respectivă se încadrează în intervalul de acumulare aplicabil pentru 
instrumentul de bază relevant. A se vedea Elementul C.10.] 

[Dacă este indexată (Creștere / Reducere): notele suportă dobândă la o 
rată pe an egală cu [valoarea minimă dintre (A) [suma] (i) [specificați rata 
de referință] [înmulțit cu ●, dacă și după cum este aplicabil] [[plus][minus] 
(ii) [●]% pe an] și (B)] [(i)] rata de participație a [●]% ori diferența dintre 
(x)  [specificați rata de referință] [înmulțit cu ●, dacă și după cum este 
aplicabil] minus (y) [înmulțit cu ●, dacă și după cum este aplicabil] [plus (ii) 
distribuirea [●]% pe an], în conformitate cu rata minimă de [●]% pe an [și] 
rata maximă de [●]% pe an.] 

[Pentru notele (de Performanță pentru Asia [Absolute]): Notele vor plăti un 
cupon la fiecare dată de plată a ratei dobânzii aplicabilă egală cu [(i)] 
(a) suma nominală a notelor dvs. înmulțită cu (b) rata de participație a [●]% 
împărțit la (c) numărul perioadei dobânzii corespunzător respectivei date a 
plății dobânzii înmulțit cu (d) [valoarea absolută a] diferența dintre 
(x) performanța coșului determinată cu privire la acea dată de plată a 
dobânzii minus (y) unu [plus / minus (ii) distribuirea [●]% pe an], 
determinată de agentul de calculare, în conformitate cu rata minimă de 
[●]% pe an [și] rata maximă de [●]% pe an. [Valoarea absolută a numărului 
este (i) dacă numărul este zero sau pozitiv, numărul și (ii) dacă numărul 
este negativ, numărul înmulțit cu -1.]. A se vedea Elementul C.10.] 

[Dacă este Indexată (Digitală): în cazul în care condiția digitală este 
îndeplinită cu privire la orice asemenea dată de plată a dobânzii [, sau a 
fost îndeplinit pentru orice dată de plată a dobânzii anterioară], notele vor 
suporta dobândă la [[●]% pe an]/[o rată calculată în baza [specificați rata 
de referință] [minus/plus/înmulțit cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și 
după cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după 
caz]] pentru perioada dobânzii corespunzătoare cu respectiva plată a 
dobânzii [, și dacă veți primi suma oricăre(or) plăți a(le) dobânzilor care ar 
fi fost achitabile cu privire la orice perioadă(e) a dobânzii precedente dar 
din cauza faptului că respectiva condiție digitală nu a fost îndeplinită cu 
privire la respectivele perioade ale dobânzilor și nu au fost plătite (aceste 
plății fiind denumite “plăți retroactive”); cu condiția ca după ce o plată 
retroactivă a fost achitată cu privire la orice perioadă a dobânzii, nu se vor 
efectua alte plăți cu privire la respectiva perioadă a dobânzii]; în caz 
contrar, notele nu vor plăti nicio dobândă pentru respectiva perioadă a 
dobânzii. Condiția digitală va fi îndeplinită dacă [și doar dacă] condiția de 
performanță a indexului este îndeplinită cu privire la [fiecare] index pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. Condiția de performanță a indexului cu 
privire la [orice index][index] va fi îndeplinită pentru respectiva perioadă a 
dobânzii dacă performanța indexului [performanței [cele mai bune][cele mai 
slabe]] este [[egal cu sau] [mai mare][mai mic] decât, nivelul de barieră 
corespunzător cu acel index specificat în tabelul de mai jos la “nivelul de 
barieră”, determinat de Agentul de Calculare. 
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Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință 
(Inițial) 

Măsurarea 
Performan

ței 
Nivelul de 

Barieră 

  [●] [●] 
[●] 

[●] [[●] / 
[Prețul 
de 
Referință 
Inițial / 
Prețul 
Mediu 
Inițial / 
Cel Mai 
Mare 
Preț 
Inițial / 
Cel Mai 
Mic Preț 
Inițial] 

[Egal cu 
sau] [mai 
mare][m
ai mic] 
decât 

[●]% 

  [repetare] [repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

   
A se vedea Elementul C.10.] 

[Dacă este Indexată (performanță superioară așteptărilor): în cazul în care 
condiția privind performanța superioară așteptărilor este îndeplinită cu 
privire la orice asemenea dată de achitare a dobânzii, notele vor suporta o 
dobândă de [[●]% pe an]/[o rată calculată prin referire la [specificați rata de 
referință] [minus/plus/înmulțită cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și după 
cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după caz]] 

pentru perioada dobânzii corespunzătoare respectivei date de plată a 
dobânzii; în caz contrar, notele nu vor achita nicio dobândă pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. A se vedea Elementul C.10.] 

[După caz: Pentru Perioadele Dobânzilor referitoare la Data(ele) de Plată 
a Dobânzii programate pentru [introduceți datele]: 

[repetați dacă este cazul] 

Indicarea Profitabilității 

[Profitabilitatea este calculată la [introduceți data emiterii] („Data Emiterii”) 
pe baza Prețului Emiterii Inițiale [introduceți prețul emiterii]. Nu este o 
indicație a profitabilității viitoare.] [Profitabilitatea este [●].][Inaplicabil; 
notele nu au o profitabilitate la scadență.] 

  Răscumpărare și rambursare anticipată 

Răscumpărare la Opțiunea The Goldman Sachs Group, Inc. 

[După caz: Nota dvs. va fi rambursată la opțiunea Emitentului la Datele de 
Răscumpărare ale Emitentului specificate în tabelul de mai jos la Suma de 
Răscumpărare a Emitentului, în conformitate cu orice aprobări de 
reglementare obținută: 
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  Data(ele) răscumpărării 
Emitentului 

Prețul răscumpărării Emitentului 

  [introduceți data]/[intervalul de 
timp] 

[[●] la sută din Suma Nominală plus 
dobânda acumulată dar neplătită la 
Data de Răscumpărare a 
Emitentului]/[Suma de 
Răscumpărare de Reîntregire].] 

  [introduceți data] /[intervalul 
de timp] [repetați dacă este 
cazul] 

[[●] la sută din Suma Nominală plus 
dobânda acumulată dar neplătită la 
Data de Răscumpărare a 
Emitentului]/[Suma de 
Răscumpărare de Reîntregire].] 
[repetați dacă este cazul] 

   
] [Inaplicabil; notele nu sunt răscumpărabile la opțiunea Emitentului.] 

Rambursare la Opțiunea Deținătorului 

[După caz: Nota dvs. va fi rambursabilă la opțiunea deținătorului la Data de 
Rambursare a Deținătorului specificată în tabelul de mai jos la Suma de 
Răscumpărare a Deținătorului corespunzătoarei: 

  Data(ele) răscumpărării 
deținătorului 

Prețul răscumpărării deținătorului 

  [introduceți [data]/[intervalul 
de timp]] 

[●] la sută din Suma Nominală plus 
dobânda acumulată dar neplătită la 
Data de Răscumpărare a 
Deținătorului. 

  [introduceți data]/[intervalul de 
timp]] [repetați dacă este 
cazul] 

[●] la sută din Suma Nominală plus 
dobânda acumulată dar neplătită la 
Data de Răscumpărare a 
Deținătorului.] [repetați dacă este 
cazul] 

   
] [Inaplicabil; notele nu sunt răscumpărabile la opțiunea Deținătorului.] 

[Răscumpărare [în baza modificării legislației] [sau] [pe baza obligației de 
achitare a sumelor suplimentare]] 

[După caz: Emitentul poate răscumpăra, total dar nu parțial, orice note 
restante, dacă, [(x)] în orice moment la sau după data răscumpărării, ca 
urmare a (i) adoptării sau oricărei modificări legislative din orice lege sau 
regulament aplicabil sau (ii) promulgarea sau orice modificare în 
interpretarea oricărei instanțe, tribunal sau autorități de reglementare cu 
jurisdicție competentă din orice lege sau regulament aplicabil, agentul de 
calculare determină că Emitentul și/sau oricare dintre societățile sale 
afiliate vor suporta un cost redus în mod semnificativ în îndeplinirea 
obligațiilor sale în cadrul notelor dacă respectiva performanță devine 
ilegală, total sau parțial [sau (y)] [ca urmare a anumitor modificări ale legilor 
sau regulamentelor ale oricărei autorități fiscale din SUA, în orice moment 
a sau după data decontării, este obligat să plătească, la următoarea dată 
de plată a dobânzii succesivă [sau scadență], sume suplimentare, iar acea 
obligație nu poate fi evitată prin utilizarea unor măsuri rezonabile 
disponibile Emitentului]. În acest caz, Suma Rambursării Anticipate 
Neprogramate achitabilă pentru respectiva răscumpărare anticipată 
neprogramată va fi [100% din suma nominală plus dobânda acumulată dar 
neplătită] / [100% din valoarea acumulată a notelor [ plus dobânda 
acumulată dar neplătită] / [valoarea de piață a notelor în cea de-a doua zi 
lucrătoare anterioară datei răscumpărării, determinată de agentul de calcul 
prin raportare la factori pe care agentul de calcul îi consideră oportuni, cu 
condiția ca agentul de calcul să poată ajusta, la aprecierea sa rezonabilă,  
suma plătibilă pentru a lua în calcul orice cheltuieli rezonabile și costuri ale 
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(sau beneficiind) Emitentului și/sau afiliaților săi legate de răscumpărarea 
anticipată a notelor, inclusiv acelea legate de anularea oricărui acord de 
hedging subiacent sau aferent și costurile sau beneficiile ipotetice ale 
înlocuirii sumei finanțării acordate prin note la o scadență și clasificare 
considerate echivalente în mod rezonabil, astfel cum au fost determinate 
de către agentul de calcul].] 

Suma răscumpărării finale 

Cu excepția cazului în care sunt răscumpărate anterior, sau sunt 
achiziționate și anulate, notele vor fi răscumpărate prin achitarea Sumei 
Achitabile la Scadență (Suma Răscumpărării Finale) la scadență. Suma 
Achitabilă la Scadență este [100]introduceți un procent mai mare de 
100%]% din Suma Nominală (Suma Noțională Acumulată) împreună cu 
dobânda acumulată dar neplătită la data rambursării. 

Reprezentantul deținătorilor 

Inaplicabil. Nu s-a desemnat niciun reprezentant al deținătorilor de note de 
către Emitent. 

C.10 Componente derivate în 
plățile dobânzilor 

[Ștergeți dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

A se vedea Elementul C.9 

[Pentru notele cu Rată Fixă sau Variabilă: Inaplicabil – nu există 
componentă derivată în plățile dobânzilor.] 

[Pentru note Indexate (Acumulare de Interval): Dobânda se va acumula pe 
notele dvs. [specificați rata dobânzii], cu condiția ca nivelul [fiecărei] Valorii 
Zilnice a Instrumentului de Bază (specificat în tabelul de mai jos) din 
respectiva zi se încadrează în Intervalul de Acumulare (specificat în tabelul 
de mai jos) aplicabil pentru Instrumentul de Bază relevant care ar putea fi 
Rata de Bază, care este o rată a dobânzii specificată în tabelul de mai jos 
sau Valoarea ccy1 FX sau Valoarea ccy1 și ccy2 FX, fiecare fiind o valoare 
de schimb valutar la care se poate referi Intervalul de Acumulare (specifica 
în tabelul de mai jos): 

  Instrumente de bază Interval de acumulare Valori zilnice ale 
instrumentului de bază 

  [introduceți Rata 
de Bază] 
[Valoarea FX 
[ccy1][ccy2]] 
[specificați] 

[[Egal cu sau] [mai 
mare] decât ●] 
[sau][și] 
[[Egal cu sau] [mai 
mic] decât ●] 

[specificați] 

   [repetați dacă 
este cazul] 

 [repetați dacă este 
cazul] 

 [repetați dacă este 
cazul] 

   
În cazul în care pentru orice zi în care dobânda s-ar acumula pe o notă cu 
acumulare de interval, valoarea zilnică a instrumentului de bază pentru 
orice instrument de bază se încadrează în afara intervalului său de 
acumulare respectiv, nu se va acumula nicio dobândă pentru respectiva zi. 
Prin urmare, este posibil să nu primiți nicio plată a dobânzii pentru nicio 
perioadă a dobânzii aplicabile pentru nota dvs. Chiar dacă primiți plăți 
aferente dobânzilor la unele sau toate datele de plată a dobânzii, 
profitabilitatea generală pe care o obțineți pentru notele dvs. poate să fie 
mai mică decât cea pe care ați fi obținut-o dacă ați fi investit într-o valoare 
mobiliară de debit de acumulare non-interval a unei scadențe comparabile 
care suportă dobândă la o rată de piață prevalentă.] 
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[Pentru notele (de Performanță pentru Asia [Absolute]): Notele vor plăti un 
cupon la fiecare dată de plată a ratei dobânzii aplicabilă egală cu [(i)] 
(a) suma nominală a notelor dvs. înmulțită cu (b) rata de participație a [●]% 
împărțit la (c) numărul perioadei dobânzii corespunzător respectivei date a 
plății dobânzii înmulțit cu (d) [valoarea absolută a] diferența dintre 
(x) performanța coșului determinată cu privire la acea dată de plată a 
dobânzii minus (y) unu [plus / minus (ii) distribuirea [●]% pe an], 

determinată de agentul de calculare, în conformitate cu rata minimă de 
[●]% pe an [și] rata maximă de [●]% pe an. [Valoarea absolută a numărului 
este (i) dacă numărul este zero sau pozitiv, numărul și (ii) dacă numărul 
este negativ, numărul înmulțit cu -1.]. Indicii care cuprind coșul și valorile 
ponderate corespunzătoare sunt specificate în tabelele de mai jos: 

  

Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință 
(Inițial) Ponderare 

  [●] [●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul 
Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare 
Preț Inițial / 
Cel Mai 
Mic Preț 
Inițial] 

[●]% 

  [repetare] [repetare] [repetare] [repetare] [repetare] 
  ] 

[Pentru notele Indexate (Digitale): În cazul în care condiția digitală este 
îndeplinită cu privire la data aplicabilă de plată a dobânzii [, sau a fost 
îndeplinit pentru orice dată de plată a dobânzii anterioară], notele vor 
suporta dobândă la [[●]% pe an]/[o rată calculată în baza [specificați rata 
de referință] [minus/plus/înmulțit cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și 
după cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după 
caz]] pentru perioada dobânzii corespunzătoare cu respectiva plată a 
dobânzii [, și dacă veți primi suma oricăre(or) plăți a(le) dobânzilor care ar 
fi fost achitabile cu privire la orice perioadă(e) a dobânzii precedente dar 
din cauza faptului că respectiva condiție digitală nu a fost îndeplinită cu 
privire la respectivele perioade ale dobânzilor și nu au fost plătite (aceste 
plății fiind denumite “plăți retroactive”); cu condiția ca după ce o plată 
retroactivă a fost achitată cu privire la orice perioadă a dobânzii, nu se vor 
efectua alte plăți cu privire la respectiva perioadă a dobânzii]; în caz 
contrar, notele nu vor plăti nicio dobândă pentru respectiva perioadă a 
dobânzii. Condiția digitală va fi îndeplinită dacă [și doar dacă] condiția de 
performanță a indexului este îndeplinită cu privire la [fiecare] index pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. Condiția de performanță a indexului cu 
privire la [orice index][index] va fi îndeplinită pentru respectiva perioadă a 
dobânzii dacă performanța indexului [performanței [cele mai bune][cele mai 
slabe]] este [[egal cu sau] [mai mare][mai mic] decât, nivelul de barieră 
corespunzător cu acel index specificat în tabelul de mai jos la “nivelul de 
barieră”, determinat de Agentul de Calculare. 
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Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință 
(Inițial) 

Măsurarea 
Performan

ței 
Nivelul de 

Barieră 

  [●] [●] 
[●] 

[●] [[●] / 
[Prețul 
de 
Referință 
Inițial / 
Prețul 
Mediu 
Inițial / 
Cel Mai 
Mare 
Preț 
Inițial / 
Cel Mai 
Mic Preț 
Inițial] 

Cu 
privire la 
[fiecare] 
Perioadă 
a 
Dobânzii 
[Numărul 
[●]], 
[Egal cu 
sau] [Mai 
mare] 
[Mai mic] 
decât; 
[repetați 
dacă 
este 
cazul] 

Cu 
privire la 
[fiecare] 
Perioadă 
a 
Dobânzii 
[Numărul 
[●]], [●]% 
[repetați 
dacă 
este 
cazul] 

  [repetare] [repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

  ] 

[Pentru Note Indexate (Performanță Superioară Așteptărilor): În cazul în 
care condiția privind performanța superioară așteptărilor este îndeplinită cu 
privire la orice dată aplicabilă de achitare a dobânzii, notele vor suporta o 
dobândă de [[●]% pe an]/[o rată calculată prin referire la [specificați rata de 
referință] [minus/plus/înmulțită cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și după 
cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după caz]] 
pentru perioada dobânzii corespunzătoare respectivei date de plată a 
dobânzii; în caz contrar, notele nu vor achita nicio dobândă pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. Pentru fiecare perioadă a dobânzii, condiția 
performanței superioare așteptărilor va fi îndeplinită dacă performanța 
indexului [introduceți indexul principal] este egală cu sau mai mare de, 
suma (x) performanței indexului [introduceți indexul secundar] [plus][minus] 
(y) [●], determinată de Agentul de Calculare. Detaliile indiciilor sunt după 
cum urmează: 

  

Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință (Inițial) 

  Indexul 
principal: [●] 

[●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare Preț 
Inițial / Cel 
Mai Mic Preț 
Inițial] 

  Indexul 
secundar: [●] 

[●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare Preț 
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Inițial / Cel 
Mai Mic Preț 
Inițial] 

  ] 

[Introduceți următoarele definiții după cum este necesar pentru plățile de 
mai sus: 

 [Datele medierii: fiecare din [introduceți datele], fiecare cu condiția 

ajustării în conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele medierii inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Data evaluării inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele observației inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele observației finale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Prețul de referință (final): [media Nivelurilor Indecșilor de Referință 

pe baza indexului fiecărei Date de mediere] [Nivelul Indexului de 
Referință al Indexului la Data Evaluării [aplicabile]] [[cel mai mic][cel 
mai mare] Nivel al Indexului de Referință observat la Datele de 
Observație Finale corespunzătoare cu data relevantă a plății], în 
conformitate cu ajustarea și corectarea în conformitate cu termenii și 
condițiile.] 

 [Prețul de referință (inițial): [suma specificată în tabelul de mai sus / 

Prețul de Referință Inițial / Prețul Mediu Inițial / Cel Mai Mare Preț Inițial 
/ Cel Mai Mic Preț Inițial] 

 [Nivelul Indexului de Referință înseamnă, cu privire la Indexul / un 

Index și orice zi relevantă, [nivelul de închidere oficial al Indexului] 
[sau, dacă un alt Timp de Evaluare a Indexului decât “închidere” este 
specificat cu privire la un Index relevant][nivelul Indexului respectiv la 

Timpul de Evaluare a Indexului specificat] calculat și publicat de 
Sponsorul Indexului (exprimat în Moneda relevantă a Indexului (dacă 
este specificată)), determinată de Agentul de Calculare] 

 [Prețul de Referință Inițial: Nivelul Indexului de Referință al indexului 

la Data Evaluării Inițiale la Timpul Evaluării Indexului, în conformitate 
cu ajustarea și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Prețul Mediu Inițial: media Nivelurilor Indexurilor de Referință al 

indexului la Datele de Mediere inițiale, în conformitate cu ajustarea și 
corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Cel Mai Mic Preț Inițial: cel mai mic Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Cel Mai Mare Preț Inițial: cel mai mare Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Performanța Indexului: o sumă egală cu Prețul de Referință (Final) 

împărțită la Prețul de Referință (Inițial) 

 [Data(ele) evaluării: [introduceți], cu condiția ajustării în conformitate 

cu termenii și condițiile.] 

 [Performanța Coșului: acumularea Performanței Ponderate a fiecărui 

Index.] 

 [Performanța Ponderată: cu privire la fiecare Index, o sumă calculată 

în conformitate cu formula de mai jos: 

 

Ponderare x 
(Initial) referinta dePret 

(Final) referinta dePret 
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 [Indexul cu Cea Mai Slabă Performanță: Indexul cu cea mai slabă 

Performanță a Indexului. În cazul în care doi sau mai mulți indici au 
aceeași cea mai slabă Performanță a Indexului, Indexul selectat de 
Agentul de Calculare la discreția sa exclusivă și absolută va fi 
considerat Indexul cu Cea Mai Slabă Performanță.] 

[C.11 Admiterea la 
Tranzacționare pe o 
Piață Reglementată 

[Introduceți dacă notele au o denominație mai mică de 100.000 EUR] 
[Pentru notele care nu sunt enumerate: Inaplicabil: nu s-a depus sau nu 

se va depune nicio cerere de listare a notelor pentru tranzacționare pe o 
piață reglementată.]] 
[Pentru note listate:  
[Pentru notele listate pe piața reglementată din Luxemburg: S-a depus o 

cerere la Bursa de Schimb din Luxemburg pentru notele emise în cadrul 
programului notelor pe termen mediu din Seria F euro pentru listare pe 
Lista Oficială și admise la tranzacționare pe piața reglementată din Bursa 
de Schimb din Luxemburg.]  [Specificați alte listări] The Goldman Sachs 

Group, Inc. nu are nicio obligație de a menține listarea niciunei note listate.] 

C.15 Efectul instrumentului de 
bază asupra valorii 
investiției 

[Introduceți C.15 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Efectul instrumentului(elor) de bază asupra sumei achitabile la 
scadență (suma de răscumpărare finală) 

Valoarea notelor și suma achitabilă la scadență (suma răscumpărării finale) 
va depinde de suma (i) Participației și (ii) diferența dintre performanța 
[introduceți indexul] [și prețul fix al [●]] [dacă este relevant:, și (iii) 
performanța [introduceți moneda de bază]/[introducețimoneda de referință] 
cursul de schimb], în conformitate cu un nivel Minim [(egal cu zero)] [și un 
nivel limită maxim]. Dacă performanța activului de bază este mai mică de 
sau egală cu prețul fix al [●], un investitor va suporta o pierdere de până la 
[introduceți nivelul minim]% al sumei investite în note. 

A se vedea Elementul C.18. 

Efectul instrumentului(lor) de bază asupra plăților dobânzilor 

[Pentru note care nu achită dobândă: Inaplicabil – notele care nu achită 
dobândă] 

[Pentru notele cu Rată Fixă sau Variabilă: Inaplicabil – nu există 
componentă derivată în plățile dobânzilor.] 

[Pentru note Indexate (Acumulare de Interval): Dobânda se va acumula pe 

notele dvs. [specificați rata dobânzii], cu condiția ca nivelul [fiecărei] Valorii 
Zilnice a Instrumentului de Bază (specificat în tabelul de mai jos) din 
respectiva zi se încadrează în Intervalul de Acumulare (specificat în tabelul 
de mai jos) aplicabil pentru Instrumentul de Bază relevant care ar putea fi 
Rata de Bază, care este o rată a dobânzii specificată în tabelul de mai jos 
sau Valoarea ccy1 FX sau valoarea ccy1 și ccy2 FX, fiecare fiind o valoare 
de schimb valutar la care se poate referi Intervalul de Acumulare (specifica 
în tabelul de mai jos): 
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Instrumente de bază Interval de acumulare 

Valori zilnice ale 
instrumentului de bază 

  [introduceți Rata de 
Bază] 
[Valoarea FX 
[ccy1][ccy2]] 
[specificați] 

[[Egal cu sau] mai 
mare decât ●] 
[sau][și] 
[[Egal cu sau] [mai 
mic] decât ●] 

[specificați] 

  [repetați dacă este 
cazul] 

[repetați dacă este 
cazul] 

[repetați dacă este 
cazul] 

   
În cazul în care pentru orice zi în care dobânda s-ar acumula pe o notă cu 
acumulare de interval, valoarea zilnică a instrumentului de bază pentru 
orice instrument de bază se încadrează în afara intervalului său de 
acumulare respectiv, nu se va acumula nicio dobândă pentru respectiva zi. 
Prin urmare, este posibil să nu primiți nicio plată a dobânzii pentru nicio 
perioadă a dobânzii aplicabile pentru nota dvs. Chiar dacă primiți plăți 
aferente dobânzilor la unele sau toate datele de plată a dobânzii, 
profitabilitatea generală pe care o obțineți pentru notele dvs. poate să fie 
mai mică decât cea pe care ați fi obținut-o dacă ați fi investit într-o valoare 
mobiliară de debit de acumulare non-interval a unei scadențe comparabile 
care suportă dobândă la o rată de piață prevalentă.] 

[Pentru notele (de Performanță pentru Asia [Absolute]): Notele vor plăti un 
cupon la fiecare dată de plată a ratei dobânzii aplicabilă egală cu [(i)] 
(a) suma nominală a notelor dvs. înmulțită cu (b) rata de participație a [●]% 
împărțit la (c) numărul perioadei dobânzii corespunzător respectivei date a 
plății dobânzii înmulțit cu (d) [valoarea absolută a] diferența dintre 
(x) performanța coșului determinată cu privire la acea dată de plată a 
dobânzii minus (y) unu [plus / minus (ii) distribuirea [●]% pe an], 
determinată de agentul de calculare, în conformitate cu rata minimă de 
[●]% pe an [și] rata maximă de [●]% pe an. [Valoarea absolută a numărului 
este (i) dacă numărul este zero sau pozitiv, numărul și (ii) dacă numărul 
este negativ, numărul înmulțit cu -1.]. Indicii care cuprind coșul și valorile 
ponderate corespunzătoare sunt specificate în tabelele de mai jos: 

  

Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință 
(Inițial) Ponderare 

  [●] [●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul 
Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare 
Preț Inițial / 
Cel Mai 
Mic Preț 
Inițial] 

[●]% 

  [repetare] [repetare] [repetare] [repetare] [repetare] 
  ] 

[Pentru notele Indexate (Digitale): În cazul în care condiția digitală este 
îndeplinită cu privire la respectiva dată de plată a dobânzii [, sau a fost 
îndeplinit pentru orice dată de plată a dobânzii anterioară], notele vor 
suporta dobândă la [[●]% pe an]/[o rată calculată în baza [specificați rata 
de referință] [minus/plus/înmulțit cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și 
după cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după 
caz]] pentru perioada dobânzii corespunzătoare cu respectiva plată a 
dobânzii [, și dacă veți primi suma oricăre(or) plăți a(le) dobânzilor care ar 
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fi fost achitabile cu privire la orice perioadă(e) a dobânzii precedente dar 
din cauza faptului că respectiva condiție digitală nu a fost îndeplinită cu 
privire la respectivele perioade ale dobânzilor și nu au fost plătite (aceste 
plății fiind denumite “plăți retroactive”); cu condiția ca după ce o plată 
retroactivă a fost achitată cu privire la orice perioadă a dobânzii, nu se vor 
efectua alte plăți cu privire la respectiva perioadă a dobânzii]; în caz 
contrar, notele nu vor plăti nicio dobândă pentru respectiva perioadă a 
dobânzii. Condiția digitală va fi îndeplinită dacă [și doar dacă] condiția de 
performanță a indexului este îndeplinită cu privire la [fiecare] index pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. Condiția de performanță a indexului cu 
privire la [orice index][index] va fi îndeplinită pentru respectiva perioadă a 
dobânzii dacă performanța indexului [performanței [cele mai bune][cele mai 
slabe]] este [[egal cu sau] [mai mare][mai mic] decât, nivelul de barieră 
corespunzător cu acel index specificat în tabelul de mai jos la “nivelul de 
barieră”, determinat de Agentul de Calculare. 

  

Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință 
(Inițial) 

Măsurarea 
Performan

ței 
Nivelul de 

Barieră 

  [●] [●] 
[●] 

[●] [[●] / 
[Prețul 
de 
Referință 
Inițial / 
Prețul 
Mediu 
Inițial / 
Cel Mai 
Mare 
Preț 
Inițial / 
Cel Mai 
Mic Preț 
Inițial] 

Cu 
privire la 
[fiecare] 
Perioadă 
a 
Dobânzii 
[Numărul 
[●]], 
[Egal cu 
sau] [Mai 
mare] 
[Mai mic] 
decât; 
[repetați 
dacă 
este 
cazul] 

Cu 
privire la 
[fiecare] 
Perioadă 
a 
Dobânzii 
[Numărul 
[●]], [●]% 
[repetați 
dacă 
este 
cazul] 

  [repetare] [repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

[repetare
] 

  ] 

[Pentru Note Indexate (Performanță Superioară Așteptărilor): În cazul în 
care condiția privind performanța superioară așteptărilor este îndeplinită cu 
privire la orice dată aplicabilă de achitare a dobânzii, notele vor suporta o 
dobândă de [[●]% pe an]/[o rată calculată prin referire la [specificați rata de 
referință] [minus/plus/înmulțită cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și după 
cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după caz]] 
pentru perioada dobânzii corespunzătoare respectivei date de plată a 
dobânzii; în caz contrar, notele nu vor achita nicio dobândă pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. Pentru fiecare perioadă a dobânzii, condiția 
performanței superioare așteptărilor va fi îndeplinită într-o perioadă a 
dobânzii aplicabilă dacă performanța indexului [introduceți indexul 
principal] este egală cu sau mai mare de, suma (x) performanței indexului 
[introduceți indexul secundar] [plus][minus] (y) [●], determinată de Agentul 
de Calculare. Detaliile indiciilor sunt după cum urmează: 
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Index 

Sponsorul 
Indexului 
Moneda 

Indexului 

Timpul de 
Evaluare a 
Indexului 

Prețul de 
Referință (Inițial) 

  Indexul 
principal: [●] 

[●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare Preț 
Inițial / Cel 
Mai Mic Preț 
Inițial] 

  Indexul 
secundar: [●] 

[●] 
[●] 

[introduceți 
timpul] 

[[●] / 
[Prețul de 
Referință 
Inițial / 
Prețul Mediu 
Inițial / Cel 
Mai Mare Preț 
Inițial / Cel 
Mai Mic Preț 
Inițial] 

  ] 

[Introduceți următoarele definiții după cum este necesar pentru plățile de 
mai sus: 

 [Datele medierii: fiecare din [introduceți datele], fiecare cu condiția 

ajustării în conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele medierii inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Data evaluării inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele observației inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele observației finale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Prețul de referință (final): [media Nivelurilor Indecșilor de Referință 

pe baza indexului fiecărei Date de mediere] [Nivelul Indexului de 
Referință al Indexului la Data Evaluării [aplicabile]] [[cel mai mic][cel 
mai mare] Nivel al Indexului de Referință observat la Datele de 
Observație Finale corespunzătoare cu data relevantă a plății], în 
conformitate cu ajustarea și corectarea în conformitate cu termenii și 
condițiile.] 

 [Nivelul Indexului de Referință înseamnă, cu privire la Indexul / un 

Index și orice zi relevantă, [nivelul de închidere oficial al Indexului] 
[sau, dacă un alt Timp de Evaluare a Indexului decât “închidere” este 
specificat cu privire la un Index relevant][nivelul Indexului respectiv la 
Timpul de Evaluare a Indexului specificat] calculat și publicat de 
Sponsorul Indexului (exprimat în Moneda relevantă a Indexului (dacă 
este specificată)), determinată de Agentul de Calculare] 

 [Prețul de referință (inițial): [suma specificată în tabelul de mai sus / 

Prețul de Referință Inițial / Prețul Mediu Inițial / Cel Mai Mare Preț Inițial 
/ Cel Mai Mic Preț Inițial] 

 [Prețul de Referință Inițial: Nivelul Indexului de Referință al indexului 

la Data Evaluării Inițiale la Timpul Evaluării Indexului, în conformitate 
cu ajustarea și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Prețul Mediu Inițial: media Nivelurilor Indexurilor de Referință al 

indexului la Datele de Mediere inițiale, în conformitate cu ajustarea și 
corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 
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 [Cel Mai Mic Preț Inițial: cel mai mic Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Cel Mai Mare Preț Inițial: cel mai mare Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Performanța Indexului: o sumă egală cu Prețul de Referință (Final) 
împărțită la Prețul de Referință (Inițial) 

 [Data(ele) evaluării: [introduceți], cu condiția ajustării în conformitate 

cu termenii și condițiile.] 

 [Performanța Coșului: acumularea Performanței Ponderate a fiecărui 

Index.] 

 [Performanța Ponderată: cu privire la fiecare Index, o sumă calculată 

în conformitate cu formula de mai jos: 

 

Ponderare x 
(Initial) referinta dePret 

(Final) referinta dePret 
 

 

 

 [Indexul cu Cea Mai Slabă Performanță: Indexul cu cea mai slabă 

Performanță a Indexului. În cazul în care doi sau mai mulți indici au 
aceeași cea mai slabă Performanță a Indexului, Indexul selectat de 
Agentul de Calculare la discreția sa exclusivă și absolută va fi 

considerat Indexul cu Cea Mai Slabă Performanță.] 

A se consulta Elementul C.18 de mai jos. 

C.16 Expirarea scadenței [Introduceți C.16 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Scadența este [introduceți scadența / data expirării], [în conformitate cu 
ajustarea pentru zile non-lucrătoare în conformitate cu termenii și condițiile 
/ sau dacă respectiva dată nu este o zi de tranzacționare programată sau 
are loc un eveniment de perturbare a pieței, în conformitate cu ajustarea în 
baza termenilor și condițiilor]. 

C.17 Procedura de decontare [Introduceți C.17 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Decontarea notelor va avea loc prin [Euroclear Bank SA/NV / 
Clearstream Banking, société anonyme / specificați] 

Emitentul își va fi descărcat obligația de plată prin achitarea către, sau în 
ordinul, sistemului de cliring relevant în suma respectivă astfel plătită 

C.18 Profitabilitatea valorilor 
mobiliare 

[Introduceți C.18 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Profitabilitatea notelor va deriva din: 

 [plata la data(ele) de plată a dobânzii relevante a unei sume în contul 
Dobânzii.] 

 Plata potențială a unei rambursări anticipate în urma răscumpărării 
notelor înainte de scadența programată datorită [(i) exercitării de către 
Emitent a opțiunii sale de a răscumpăra notele] [[sau] [(i / ii)] 
exercitarea de către deținător a opțiunii sale de răscumpărare a notelor 
[sau] [(ii / iii)] plata potențială a unei Sume de Rambursare Anticipată 



 
LONDON:608753.2 

Secțiunea C—Valori mobiliare 

Element Cerință de raportare Raportare 

Neprogramată pe baza unei răscumpărări anticipate neprogramate a 
notelor (conform descrierii de mai jos); 

 Dacă notele nu sunt răscumpărate anterior, sau sunt achiziționate și 
anulate, achitarea Sumei Achitabile (Suma Răscumpărării Finale) 
(conform descrierii de mai jos) 

Dobânda 

[Dacă notele nu achită dobândă — Notele nu vor achita dobândă.] 

[Dacă notele nu achită dobândă - Notele [pot][vor] achita dobândă la datele 
de plată a dobânzii, care sunt [introduceți datele] din fiecare an, începând 
cu [specificați data de început a dobânzii] și până la [specificați scadența] 

Pentru [toate Perioadele Dobânzilor][Perioadele Dobânzilor aferente 
Datei(lor) de plată a dobânzilor programate pentru [introduceți datele],] 

[În cazul ratei Fixe: notele suportă dobândă la rata fixă de [specificați rata 
dobânzii], achitabilă în arierat, cu o profitabilitate la scadență de [specificați 
profitabilitatea la scadență, dacă este cazul].] 

[În cazul unei rate Variabilă: notele suportă dobândă la o rată variabilă 
calculată în baza [specificați rata de referință] [minus/plus/înmulțit cu 
distribuția/multiplicatorul, dacă și după cum este aplicabil] [în conformitate 
cu rata maximă/minimă / rata de bază 0% minimă, dacă este cazul], 
achitabilă în arierat.] 

[Dacă este Indexată (Acumulare de Interval): notele suportă dobândă la 
[specificați rata dobânzii] achitabilă în arierat și acumulată zilnic, cu condiția 
ca nivelul [specificați fixarea zilnică a instrumentului de bază] din ziua 
respectivă se încadrează în intervalul de acumulare aplicabil pentru 
instrumentul de bază relevant. A se vedea Elementul C.10.] 

[Dacă este indexată (Creștere / Reducere): notele suportă dobândă la o 
rată pe an egală cu [valoarea minimă dintre (A) [suma] (i) [specificați rata 
de referință] [înmulțit cu ●, dacă și după cum este aplicabil] [[plus][minus] 
(ii) [●]% pe an] și (B)] [(i)] rata de participație a [●]% ori diferența dintre 
(x)  [specificați rata de referință] [înmulțit cu ●, dacă și după cum este 
aplicabil] minus (y) [înmulțit cu ●, dacă și după cum este aplicabil] [plus (ii) 
distribuirea [●]% pe an], în conformitate cu rata minimă de [●]% pe an [și] 
rata maximă de [●]% pe an.] 

[Pentru notele (de Performanță pentru Asia [Absolute]): Notele vor plăti un 

cupon la fiecare dată de plată a ratei dobânzii aplicabilă egală cu [(i)] 
(a) suma nominală a notelor dvs. înmulțită cu (b) rata de participație a [●]% 
împărțit la (c) numărul perioadei dobânzii corespunzător respectivei date a 
plății dobânzii înmulțit cu (d) [valoarea absolută a] diferența dintre 

(x) performanța coșului determinată cu privire la acea dată de plată a 
dobânzii minus (y) unu [plus / minus (ii) distribuirea [●]% pe an], 
determinată de agentul de calculare, în conformitate cu rata minimă de 
[●]% pe an [și] rata maximă de [●]% pe an. [Valoarea absolută a numărului 
este (i) dacă numărul este zero sau pozitiv, numărul și (ii) dacă numărul 
este negativ, numărul înmulțit cu -1.] A se vedea Elementul C.10.] 

[Dacă este Indexată (Digitală): în cazul în care condiția digitală este 
îndeplinită cu privire la orice asemenea dată de plată a dobânzii [sau a fost 
îndeplinită pentru orice dată de plată a dobânzii anterioară], notele vor 
suporta o dobândă de [[●]% pe an]/[o rată calculată prin referire la 
[specificați rata de referință] [minus/plus/înmulțită cu 
distribuirea/multiplicatorul, dacă și după cum este aplicabil] [în conformitate 
cu rata maximă/minimă, după caz]] pentru perioada dobânzii 
corespunzătoare respectivei plăți a dobânzii; în caz contrar, notele nu vor 
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achita nicio dobândă pentru respectiva perioadă a dobânzii. A se vedea 
Elementul C.10.] 

[Dacă este Indexată (performanță superioară așteptărilor): în cazul în care 

condiția privind performanța superioară așteptărilor este îndeplinită cu 
privire la orice asemenea dată de achitare a dobânzii, notele vor suporta o 
dobândă de [[●]% pe an]/[o rată calculată prin referire la [specificați rata de 
referință] [minus/plus/înmulțită cu distribuirea/multiplicatorul, dacă și după 
cum este aplicabil] [în conformitate cu rata maximă/minimă, după caz]] 
pentru perioada dobânzii corespunzătoare respectivei date de plată a 
dobânzii; în caz contrar, notele nu vor achita nicio dobândă pentru 
respectiva perioadă a dobânzii. A se vedea Elementul C.10.] 

[După caz: Pentru Perioadele Dobânzilor referitoare la Data(ele) de Plată 
a Dobânzii programate pentru [introduceți datele]: 

[repetați dacă este cazul] 

A se vedea Elementul C.15. 

Răscumpărare și rambursare anticipată 

Răscumpărare la Opțiunea The Goldman Sachs Group, Inc. 

[După caz: Nota dvs. va fi răscumpărabilă la opțiunea Emitentului la Datele 
de Răscumpărare ale Emitentului specificate în tabelul de mai jos la Suma 
de Răscumpărare a Emitentului: 

  Data(ele) răscumpărării 
Emitentului Prețul răscumpărării Emitentului 

  [introduceți data]/[intervalul de 
timp] 

[[●] la sută din Suma Nominală 
plus dobânda acumulată dar 
neplătită la Data de 
Răscumpărare a 
Emitentului]/[Suma de 
Răscumpărare de Reîntregire].] 

  [introduceți data] /[intervalul 
de timp] [repetați dacă este 
cazul] 

[[●] la sută din Suma Nominală 
plus dobânda acumulată dar 
neplătită la Data de 
Răscumpărare a 
Emitentului]/[Suma de 
Răscumpărare de Reîntregire].] 
[repetați dacă este cazul] 

  ] [Inaplicabil.] 

Rambursare la Opțiunea Deținătorului 

[După caz: Nota dvs. va fi rambursabilă la opțiunea deținătorului la Data de 
Rambursare a Deținătorului specificată în tabelul de mai jos la Suma de 
Răscumpărare a Deținătorului: 

  Data(ele) răscumpărării 
deținătorului Prețul răscumpărării deținătorului 

  [introduceți [data]/[intervalul 
de timp]] 

[●] la sută din Suma Nominală 
plus dobânda acumulată dar 
neplătită la Data de 
Răscumpărare a Deținătorului. 

  [introduceți data]/[intervalul de 
timp]] [repetați dacă este 
cazul] 

[●] la sută din Suma Nominală 
plus dobânda acumulată dar 
neplătită la Data de 
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Răscumpărare a Deținătorului.] 
[repetați dacă este cazul] 

   
] [Inaplicabil.] 

[Răscumpărare [în baza modificării legislației] [sau] [pe baza Oligației de a 
plăti sumele suplimentare]] 

[După caz: Emitentul poate răscumpăra, total dar nu parțial, orice note 

restante, dacă, [(x)] în orice moment la sau după data răscumpărării, ca 
urmare a (i) adoptării sau oricărei modificări legislative din orice lege sau 
regulament aplicabil sau (ii) promulgarea sau orice modificare în 
interpretarea oricărei instanțe, tribunal sau autorități de reglementare cu 
jurisdicție competentă din orice lege sau regulament aplicabil, agentul de 
calculare determină că Emitentul și/sau oricare dintre societățile sale 
afiliate vor suporta un cost redus în mod semnificativ în îndeplinirea 
obligațiilor sale în cadrul notelor dacă respectiva performanță devine 
ilegală, total sau parțial [sau (y)] [ca urmare a anumitor modificări ale legilor 
sau regulamentelor ale oricărei autorități fiscale din SUA, în orice moment 
a sau după data decontării, este obligat să plătească, la următoarea dată 
de plată a dobânzii succesivă [sau scadență], sume suplimentare, iar acea 
obligație nu poate fi evitată prin utilizarea unor măsuri rezonabile 
disponibile Emitentului]. În acest caz, Suma Rambursării Anticipate 
Neprogramate achitabilă pentru respectiva răscumpărare anticipată 
neprogramată va fi [100% din suma nominală plus dobânda acumulată dar 
neplătită] / [100% din valoarea acumulată a notelor [plus dobânda 
acumulată dar neplătită] / [valoarea de piață a notelor în cea de-a doua zi 
lucrătoare anterioară datei răscumpărării, determinată de agentul de calcul 
prin raportare la factori pe care agentul de calcul îi consideră oportuni, cu 
condiția ca agentul de calcul să poată ajusta, la aprecierea sa rezonabilă, 

suma plătibilă pentru a lua în calcul orice cheltuieli rezonabile și costuri ale 
(sau beneficiind) Emitentului și/sau afiliaților săi legate de răscumpărarea 
anticipată a notelor, inclusiv acelea legate de anularea oricărui acord de 
hedging subiacent sau aferent și costurile sau beneficiile ipotetice ale 
înlocuirii sumei finanțării acordate prin note la o scadență și clasificare 
considerate echivalente în mod rezonabil, astfel cum au fost determinate 
de către agentul de calcul]  

Suma achitabilă la scadență (suma de răscumpărare finală) 

Cu excepția cazului în care sunt răscumpărate anterior, sau sunt 
achiziționate și anulate, notele vor fi răscumpărate prin achitarea Sumei 
Achitabile la Scadență (Suma Răscumpărării Finale) la scadență. 

[Dacă blocarea scadenței nu este aplicabilă, introduceți: Suma achitabilă 

la scadență (suma de răscumpărare finală) achitabilă cu privire la note va 
fi Suma de Participare. 

[Dacă blocarea scadenței este aplicabilă, introduceți: În cazul în care 
condiția de blocare a fost îndeplinită, Suma Achitabilă la Scadență (Suma 
Răscumpărării Finale) achitabilă cu privire la note va fi cea mai mare sumă 
dintre Suma de Participare și Suma de Blocare. 

Termenii definiți folosiți: 

 [Suma de blocare: [●]%] 

[Dacă este aplicabilă participarea plafonată și participarea FX nu este 
aplicabilă, introduceți: 

 Suma participării: o sumă în Moneda de Decontare calculată în 

conformitate cu formula de mai jos: 
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)]}aPerformant x (%100;[;[{ x PCapMinFloorMaxN   

 Limita: [introduceți suma] [o sumă determinată de Agentul de 
Calculare la discreția exclusivă și absolută la sau după [introduceți 
Data Tranzacționării] [și este estimată a fi [introduceți suma] [dar nu va 
fi] [mai mult de [introduceți suma]] [și] [mai puțin de [introduceți suma]]. 

 Valoarea minimă: [[Dacă prețul de referință (Final) este [mai 
mare]/[mai mic] decât [sau egal cu] [Prețul de Referință 
(Inițial)]/[introduceți suma], [introduceți suma]; în caz contrar,] 
[introduceți suma] [o sumă determinată de Agentul de Calculare la 
uncia și absoluta sa discreție sau după [introduceți Data 
Tranzacționării] [și se estimează a fi [introduceți suma] [dar nu va fi] 
[mai mult de [introduceți suma]] [și] [mai puțin de [introduceți suma]]. 

 Performanța: Performanța Indexului [minus Prețul Fix]. 

 “Max” urmat de o serie de sume din interiorul parantezelor pătrate, 
înseamnă oricare sumă mai mare dintre sumele separate de punct și 
virgulă în interiorul acelor paranteze pătrate. De exemplu, “Max(x;y)” 

înseamnă suma cea mai mare dintre componenta x și componenta y. 

 “Min” urmat de o serie de sume din interiorul parantezelor pătrate, 
înseamnă oricare sumă mai mică dintre sumele separate de punct și 
virgulă în interiorul acelor paranteze pătrate. De exemplu, “Min(x;y)” 

înseamnă suma cea mai mică dintre componenta x și componenta y. 

 N: Suma nominală a [introduceți suma]. 

 P: Participarea, respectiv [[, dacă prețul de referință (Final) este [mai 

mare]/[mai mic] decât [sau egal cu] [Prețul de Referință 
(Inițial)]/[introduceți suma], [introduceți suma]; în caz contrar,] 
[introduceți suma] [o sumă determinată de Agentul de Calculare la 
uncia și absoluta sa discreție sau după [introduceți Data 
Tranzacționării] [și se estimează a fi [introduceți suma] [dar nu va fi] 
[mai mult de [introduceți suma]] [și] [mai puțin de [introduceți suma]]. 

 [Prețul fix: [introduceți suma]].] 

[Dacă participarea plafonată și participarea FX nu sunt aplicabile, 
introduceți:  

 Suma participării: o sumă în Moneda de Decontare calculată în 

conformitate cu formula de mai jos: 

 

)]}aPerformant x (%100;[{ x PFloorMaxN   

 [Introduceți valoarea minimă, Performanța, Max, N, P și Prețul Minim din 
informațiile de mai sus]] 

[Dacă participarea plafonată și participarea FX sunt aplicabile, introduceți:  

 Suma participării: o sumă în Moneda de Decontare calculată în 

conformitate cu formula de mai jos: 

 

)]]}FXR x aPerformant x (%100;[;[{ x PCapMinFloorMaxN   

 [Introduceți pragul, valoarea minimă, Performanța, Max, Min, N, P și Prețul 
Minim din informațiile de mai sus]] 
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 FXR: o sumă calculată în conformitate cu formula de mai jos: 

 

)]}
(Final) FX

(Initial) FX
/

(Initial) FX

(Final) FX
(%100;Cap FXR[;Floor FXR{ MinMax  

 Pragul FXR: [introduceți suma] [o sumă determinată de Agentul de 
Calculare la discreția exclusivă și absolută la sau după [introduceți 
Data Tranzacționării] [și este estimată a fi [introduceți suma] [dar nu va 
fi] [mai mult de [introduceți suma]] [și] [mai puțin de [introduceți suma]]. 

 Valoarea Minimă FXR: [introduceți suma] [o sumă determinată de 

Agentul de Calculare la discreția exclusivă și absolută la sau după 
[introduceți Data Tranzacționării] [și este estimată a fi [introduceți 
suma] [dar nu va fi] [mai mult de [introduceți suma]] [și] [mai puțin de 
[introduceți suma]]. 

[Dacă nu este aplicabilă participarea plafonată și este aplicabilă 
participarea FX, introduceți:  

 Suma participării: o sumă în Moneda de Decontare calculată în 

conformitate cu formula de mai jos: 

 

)]}FXR x aPerformant x (%100; [ { x PFloorMaxN   

Termenii definiți folosiți mai sus: 

[Introduceți Valoarea Minimă, Max, N, P, Performanța, Prețul Fix și FXR de 
mai sus]] 

[Introduceți următoarele definiții după cum este necesar pentru plățile de 
mai sus: 

 [Datele medierii: fiecare din [introduceți datele], fiecare cu condiția 

ajustării în conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [FX (Final): [introduceți moneda de bază]/[introduceți moneda de 

referință] cursul de schimb pentru Data de Evaluare FX Date (Finală), 
determinat de Agentul de Calculare la absoluta sa discreție.] 

 [FX (Inițial): [introduceți moneda de bază]/[introduceți moneda de 
referință] cursul de schimb pentru Data de Evaluare FX Date (Inițială), 

determinat de Agentul de Calculare la absoluta sa discreție.] 

 [Data Evaluării FX (Finală): [data [ultimei medii / evaluări]] 
[programată să fie la data [introduceți data]], după toate modificările 
acelei date în conformitate cu termenii și condițiile dacă respectiva 
dată nu este o zi de tranzacționare programată sau o zi întreruptă 
pentru Index, cu condiția ca acea dată (după orice ajustări după zilele 
de tranzacționare non-programate sau zilele întrerupte) vor fi ajustate 
în mod suplimentar în conformitate cu termenii și condițiile dacă nu 
este o Dat de Fixare a Publicării.] 

 [Data Evaluării FX (Inițială): [data de evaluare a [ultimei medii inițiale 
/ inițiale]] [programată să fie la data [introduceți data]], după toate 
modificările acelei date în conformitate cu termenii și condițiile dacă 
respectiva dată nu este o zi de tranzacționare programată sau o zi 
întreruptă pentru Index, cu condiția ca acea dată (după orice ajustări 
după zilele de tranzacționare non-programate sau zilele întrerupte) vor 
fi ajustate în mod suplimentar în conformitate cu termenii și condițiile 
dacă nu este o Dat de Fixare a Publicării.] 

 [Datele medierii inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Data evaluării inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 



 
LONDON:608753.2 

Secțiunea C—Valori mobiliare 

Element Cerință de raportare Raportare 

 [Datele observației inițiale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Datele observației finale: [introduceți datele], cu condiția ajustării în 

conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Ultima dată de mediere: Data Medierii programată să fie la data de 
[introduceți data].] 

 [Ultima dată de mediere inițială: Data Medierii programată să fie la 
data de [introduceți data].] 

 [Data fixării publicării: [o dată la care [[introduceți moneda de 
bază]/[introduceți moneda de referință] este publicat cursul de 

schimb].] 

 [Prețul de referință (final): [media Nivelurilor Indecșilor de Referință 

pe baza indexului fiecărei Date de mediere] [Nivelul Indexului de 
Referință al Indexului la Data Evaluării] [[cel mai mic][cel mai mare] 
Nivel al Indexului de Referință observat la Datele de Observație Finale 
corespunzătoare cu data relevantă a plății], în conformitate cu 
ajustarea și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile.] 

 [Nivelul Indexului de Referință înseamnă, cu privire la Indexul / un 

Index și orice zi relevantă, [nivelul de închidere oficial al Indexului] 
[sau, dacă un alt Timp de Evaluare a Indexului decât “închidere” este 
specificat cu privire la un Index relevant][nivelul Indexului respectiv la 
Timpul de Evaluare a Indexului specificat] calculat și publicat de 
Sponsorul Indexului (exprimat în Moneda relevantă a Indexului (dacă 
este specificată)), determinată de Agentul de Calculare] 

 [Prețul de Referință (Inițial): [[●][media dintre Nivelurile Indexurilor de 

referință ale Indexului din Datele de Mediere Inițiale / [Nivelul indexului 
de referință] al Indexului la Data de Evaluare Inițială][Prețul Cel Mai 
Mare Inițial] [Prețul cel Mai Mic Inițial], în conformitate cu ajustarea și 
corectarea în baza termenilor și condițiilor.] 

 [Cel Mai Mic Preț Inițial: cel mai mic Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Cel Mai Mare Preț Inițial: cel mai mare Nivel al Indexului de Referință 

observat la Datele de Observare Inițiale, în conformitate cu ajustarea 
și corectarea în conformitate cu termenii și condițiile] 

 [Performanța Indexului: o sumă egală cu Prețul de Referință (Final) 
împărțită la Prețul de Referință (Inițial) 

 [Data evaluării: [introduceți], cu condiția ajustării în conformitate cu 

termenii și condițiile.] 

C.19 Prețul exercițiului / prețul 
de referință final al 
instrumentului de bază 

[Introduceți C.19 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Prețul de referință (final) al [introduceți indexul] va fi determinat la [Data 
Evaluării / Ultima Dată de Mediere] [și FX (Final) al [introduceți moneda de 
bază]/[introduceți moneda de referință] cursului de schimb va fi determinat 
la Data Evaluării FX (Finală).] 

C.20 Activul de bază [Introduceți C.20 dacă notele sunt note Indexate (Participație) și astfel este 
aplicabilă Anexa XII] 

Index: [●] informații referitoare la indexul disponibil [la [●]]/[la cererea 

Emitentului] 

Sponsorul Indexului: Sponsorul Indexului: [●] 

Prețul de Referință (Inițial): [[●][media dintre Nivelurile Indexurilor de 

referință ale Indexului din Datele de Mediere Inițiale / [Nivelul indexului de 
referință] al Indexului la Data de Evaluare Inițială][Prețul Cel Mai Mare 
Inițial] [Prețul cel Mai Mic Inițial], în conformitate cu ajustarea și corectarea 
în baza termenilor și condițiilor.] 
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[C.21 Admitere pentru 
tranzacționare 

[Introduceți dacă este aplicabilă Anexa XIII] Notele vor fi admise pentru 
tranzacționare la [Bursa de Schimb din Luxemburg / specificați o altă 
bursă].] 
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D.2 Informațiile cheie privind 
riscurile principale care 
sunt specifice pentru 
Emitent și Grup  

În notele de achiziție investitorii își asumă riscul ca Emitentul să devină 
insolvabil sau să nu poată să-și îndeplinească obligațiile de plată scadente 
cu privire la note. Mai jos am identificat câțiva factori care ar putea afecta 
negativ în mod semnificativ afacerea Emitentului și capacitatea de a 
efectua plățile scadente în cadrul notelor. Acești factori includ următoarele 
riscuri de bază ale Grupului: 

 Afacerile Grupului au fost și pot continua să fie afectate negativ de 
condițiile de pe piețele financiare globale și condițiile economice în 
general.  

 Afacerile Grupului și cele ale clienților fac obiectul unor regulamente 
extinse și generale în întreaga lume. 

 Afacerile Grupului au fost și pot fi afectate negativ de valorile scăzute 
ale activelor. Acest lucru este valabil în special pentru afacerile în care 
are poziții „lungi” nete, primește tarife pe baza valorii activelor 
administrate sau primește sau postează garanții colaterale.  

 Afacerile Grupului au fost și pot fi afectate negativ de perturbări ale 
piețelor de credit, inclusiv accesul redus la creditare și costuri mai mari 
ale obținerii creditelor.  

 Activitățile de piață ale Grupului au fost și pot fi afectate de modificări 
ale nivelurilor volatilități pieței.  

 Serviciile bancare investiționale ale Grupului, de executare și 
gestionare a investițiilor au fost afectate negativ și pot fi în viitor 
afectate negativ de incertitudinea piețelor sau de lipsa de încredere 
între investitori și CEO din cauza declinului general al activității 
economice și altor condiții nefavorabile economice, geopolitice sau de 
piață.  

 Afacerile de gestionare a investițiilor ale Grupului pot fi afectate de 
performanța deficitară a investițiilor ale produselor sale de investiții sau 
o preferință a unui client pentru alte produse decât cele pe care le oferă 
Grupul sau pentru produse care generează tarife mai mici.  

 Grupul poate suporta pierderi ca urmare a proceselor și strategiilor 
ineficace de gestionare a riscurilor.  

 Lichiditatea, profitabilitatea și afacerile Grupului pot fi afectate negativ 
de o incapacitate de a accesa piețele de capital ale debitelor sau de a 
vinde active sau de o reducere a clasificărilor sale de creditare sau de 
o creștere a distribuirilor de creditare.  

 Un eșec în identificarea adecvată și soluționarea potențialelor conflicte 
de interese ar putea afecta negativ afacerile Grupului.  

 Un eșec a sistemelor sau infrastructurii operaționale a Grupului, sau 
ale unor terțe părți, precum și eroarea umană sau abuzul, ar putea 
afecta lichiditatea Grupului, întrerupe afacerile Grupului, duce la 
divulgarea informațiilor confidențiale, deteriora reputația Grupului și 
cauza pierderi. 

 Incapacitatea de protejare a sistemelor de computere, rețelelor și 
informațiilor Grupului și a informațiilor clienților Grupului, împotriva 
atacurilor cibernetice și amenințărilor similare ar putea afecta 
capacitatea Grupului de a administra activitățile de afaceri ale grupului, 
ar putea duce la divulgări, furturi sau distrugeri ale unor informații 
confidențiale, deteriora reputația Grupului și cauza pierderi. 

 Emitentul este o societate holding și depinde de lichiditatea plăților de 
la sucursalele sale, multe dintre care fac obiectul unor restricții.  

 Aplicarea strategiilor și cerințelor de reglementare din jurisdicțiile din 
SUA și din afara SUA pentru facilitarea soluționării ordonate a 



 
LONDON:608753.2 

Secțiunea D—Riscuri 

Elemen
t 

Cerință de raportare Raportare 

instituțiilor financiare majore ar putea cauza un risc mai mare de 
pierdere pentru deținătorii valorilor mobiliare ale Emitentului. 

 Aplicarea strategiei de soluționare propuse a Emitentului ar putea 
duce la pierderi mai mari pentru deținătorii valorilor mobiliare ale 
Emitentului. 

 Afacerile, profitabilitatea și lichiditatea Grupului ar putea fi afectate 
negativ de Brexit. 

 Afacerile, profitabilitatea și lichiditatea Grupului pot fi afectate negativ 
de deteriorarea calității creditelor sau de neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale de către terțe părți care datorează Grupului bani, valori 
mobiliare sau alte active sau ale căror valori mobiliare sau obligațiuni 
le dețin.  

 Concentrarea riscului crește potențialul pierderilor semnificative ale 
activităților de piață, subscrierilor, investițiilor și activităților de creditare 
ale Grupului.  

 Domeniul serviciilor financiare este atât competitiv cât și interconectat.  

 Grupul se confruntă cu riscuri sporite pe măsură ce noi inițiative de 
afaceri determină tranzacționarea cu o gamă mai largă de clienți și 
contrapartide și-l expune la noi clase de active și noi piețe.  

 Rezultatele Grupului pot fi afectate negativ de structura clientelei sale. 

 Tranzacțiile cu instrumente derivate și decontările întârziate pot 
expune Grupul la riscuri și potențiale pierderi neașteptate.  

 Anumite afaceri ale Grupului, produse de finanțare și financiare ale 
Grupului pot fi afectate negativ de modificări sau întreruperi ale Ratelor 
Oferite Interbancare (IBOR), în special LIBOR. 

 Anumite afaceri ale grupului și activități de finanțare ale Grupului pot fi 
afectate negativ de modificări ale ratelor de referință, monedelor, 
indexurilor, coșurilor sau ETF cu care sunt asociate produsele oferite 
de Grup sau finanțări pe care le obține Grupul. 

 Afacerile Grupului pot fi afectate negativ dacă nu poate angaja și 
păstra angajați calificați.  

 Grupul poate fi afectat negativ de monitorizarea guvernamentală sau 
de reglementare sporită sau de publicitatea negativă.  

 Răspunderea civilă sau penală substanțială sau acțiunea de 
reglementare semnificativă împotriva Grupului ar putea avea efecte 
financiare adverse sau cauza efecte negative asupra reputației, ceea 
ce poate afecta în mod grav perspectivele Grupului.  

 Dezvoltarea tranzacționării electronice și introducerea unor tehnologii 
de tranzacționare noi afectează afacerile Grupului și poate spori 
concurența.  

 Activitățile Grupului asociate mărfurilor, în special activitățile asociate 
cu mărfurile fizice, în conformitate cu regulamentele extinse ale 
Grupului și implică anumite riscuri potențiale, inclusiv riscuri de mediu, 
asupra reputației și alte riscuri care pot expune Grupul la răspunderi și 
costuri semnificative. 

 În realizarea activităților sale de afaceri din întreaga lume, Grupul face 
obiectul unor riscuri politice, economice, juridice și de alt natură care 
sunt inerente activării în mai multe țări.  

 Grupul poate suporta pierderi ca urmare a unor evenimente 
neprevăzute sau catastrofice, inclusiv apariția unor epidemii, atacuri 
teroriste, evenimente meteorologice extreme sau alte dezastre 
naturale. 

[D.3] 
[D.6] 

Informații principale 
privind riscurile specifice 
asupra Notelor 

De asemenea, există riscuri asociate cu notele. Acestea includ: 

 Notele pe care le putem emite nu sunt asigurate de Corporația de 
Asigurare a Depozitelor Federale. 

 Este posibil ca orice note pe care le putem emite să nu aibă o piață de 
tranzacționare activă. 

 Modificările ratelor dobânzilor pot afecta prețul pieței pentru orice note 
pe care le putem emite. 
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 Prețul pieței pentru orice note pe care le emitem poate fi influențat de 
mulți factori imprevizibili și dacă achiziționați o notă și o vindeți înainte 
de scadența indicată, este posibil să primiți mai puțin decât suma 
nominală a notei dvs. 

 Modificările clasificărilor creditelor pot afecta prețul de piață al unei 
note. 

 Nu vă putem informa cu privire la toate consecințele fiscale din afara 
SUA cu privire la deținerea sau tranzacționarea oricăror note pe care 
le putem emite. 

 Cu excepția cazului în care există specificații contrarii în termenii finali 
aplicabili, nu vom compensa deținătorii dacă trebuie să deducem 
impozite din plăți cu privire la orice note pe care le putem emite 

 Se pot aplica rețineri în conformitate cu Legea Conformității Fiscale 
privind Conturile Străine (FATCA) asupra plăților aferente notelor dvs., 
inclusiv ca urmare a incapacității băncii sau brokerului prin intermediul 
căruia dețineți notele de a furniza informații către autoritățile fiscale 

 Dacă răscumpărăm notele dvs. sau are loc o ajustare privind o 
modificare a legii, este posibil să primiți mai puțin decât investiția 
inițială. 

 Dacă termenii dvs. finali specifică faptul că avem dreptul de a vă 
răscumpăra nota la discreția noastră, valoarea notelor dvs. poate fi 
afectată în mod negativ. 

 Distribuitorii sau alte entități implicate în oferta sau listarea notelor pot 
avea potențiale conflicte de interese 

 Ofertele publice ale notelor pot face obiectul extinderii, amânării, 
revocării și/sau rezilierii 

 Vânzările și emiterile notelor din Italia prin MOT pot face obiectul unor 
termeni și condiții care diferă de ofertele tipice de valori mobiliare de 
debit din Italia, inclusiv în anumite cazuri condiția ca notele să fie 
aprobate pentru admitere la tranzacționare a MOT de Borsa Italiana și 
dreptul The Goldman Sachs Group, Inc. de a rezilia oferta înainte de 
emitere. 
 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu strategiile de soluționare 
a problemelor de reglementare și cerințele privind debitele pe termen lung. 
Acestea includ: 

 Aplicarea unor strategii de soluționare a chestiunilor de reglementare 
care ar putea crea un risc de pierdere mai mare pentru deținătorii 
valorilor mobiliare ale Emitentului în cazul soluționării de către Emitent. 

 Aplicarea strategiei de soluționare propuse a Emitentului ar putea 
duce la pierderi mai mari pentru deținătorii valorilor noastre mobiliare 
de debit. 

 Impactul ultim al regulilor recent adoptate de Comisia Rezervei 
Federale care impune G-SIB din SUA sume minime de debite pe 
termen lung care îndeplinesc cerințe de eligibilitate specifice este 
incert. 

 Notele vor furniza drepturi de accelerare și executare doar limitate. 

 Deținătorii notelor Emitentului ar putea avea un risc mai mare de a fi 
subordonate structural dacă Emitentul își vinde sau transferă activele 
în mod substanțial în întregime către una sau mai multe sucursale. 

[introduceți în cazul Notelor cu Rată Variabilă: 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele cu Rată Variabilă 
în general. Acestea includ: 

 O rată variabilă negativă poate reduce orice distribuire pozitivă 

achitabilă pentru notele dvs.] 
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[introduceți în cazul Notelor Indexate: 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele Indexate în 
general. Acestea includ: 

 Profitabilitatea notelor indexate poate fi sub profitabilitatea valorilor 
mobiliare similare. 

 Plățile aferente notelor indexate poate fi asociată cu performanța 
medie a instrumentelor de bază și nu cu schimbarea generală a 
performanței instrumentului de bază. 

 Utilizarea factorilor de participare peste 100% poate duce la o 
expunere disproporționată la performanța negativă a activului de bază. 

 Emitentul unei valori mobiliare care servește ca parte a unui 
instrument de bază ar putea duce la acțiuni care pot afecta în mod 
negativ o notă indexată. 

 O notă indexată poate fi asociată cu un instrument de bază volatil, care 
poate afecta în mod negativ o investiție. 

 Instrumentele de bază pot evalua în direcții opuse, ceea ce poate 
afecta suma pe care o primiți pentru o notă indexată asociată cu un 
coș de instrumente de bază. 

 Nivelurile istorice pentru instrumentul sau instrumentele de bază ale 
unei note indexate nu sunt indicative pentru nivelurile viitoare. 

 Dacă nivelul unui instrument de bază se modifică, este posibil ca prețul 
de piață al unei note indexate să nu se modifice în aceeași manieră. 

 Dacă achiziționați o notă de indexare, nu veți avea niciun drept cu 
privire la niciun instrument de bază, valoare mobiliară sau altă 
componentă a unui instrument de bază cu care este asociată nota 

dvs.] 

[Introduceți în cazul unor Note Indexate asociate cu indicii acțiunilor: 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele Indexate asociate 
cu indicii acțiunilor. Acestea includ: 

 Un index cu care este asociată o notă indexată ar putea fi modificat 
sau deveni indisponibil. 

 Dacă ați achiziționat o notă indexată asociată cu indexul unei acțiuni, 
profitabilitatea notei poate să nu reflecte profitabilitatea oricăror 
distribuții, dividende sau alte plăți realizate pentru orice componente 
ale indexului. 

 Indicii piețelor emergente pot fi volatili și instabili. 

 Politicile unui sponsor al indexului și schimbările care afectează un 
index sau indici sau oricare dintre componentele acestora ar putea 
afecta suma achitabilă pe o notă indexată și valoarea sa de piață. 

 Nu există nicio afiliere între emitenții oricăror valori mobiliare indexate 
conținute într-un index de capital propriu sau debit inclus într-o notă 
indexată și noi și nu suntem responsabili pentru nicio divulgare din 
partea respectivilor emitenți. 

 Plățile pentru notele asociate capitalurilor proprii din SUA pot face 
obiectul impozitării în SUA.] 

[introduceți în cazul Notelor Indexate (acumulare de interval): 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele indexate 
(acumulare de interval). Acestea includ: 

 Dacă nivelul uneia sau mai multor valori zilnice ale instrumentelor de 
bază la data fixării datei instrumentului de bază aplicabile pentru orice 
zi calendaristică ce se încadrează în intervalul de acumulare pentru 
acel instrument de bază, nu se va acumula dobândă pentru respectiva 
zi pentru nota de acumulare de interval.] 

[introduceți în cazul Notelor Indexate (digitale): 
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De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele Indexate 
(digitale). Acestea includ: 

 Puteți primi orice dobândă la orice dată a plății dobânzilor. 

 Plățile dobânzilor cu privire la notele dvs. vor fi imitate și nu vor reflecta 
performanța efectivă a instrumentelor de bază de la o dată de 
observare la alta. 

 În cazul în care aplicați condiția privind scenariul cel mai pesimist la 
notele indexate (digitale), plățile dobânzilor pentru notele dvs. vor fi 
determinate doar prin referire la instrumentul de bază cu performanța 
cea mai slabă 

 În cazul în care condiția cu privire la „condițiile multiple” se aplică 
pentru notele dvs. indexate (digitale), veți primi o plată a dobânzilor 
pentru orice perioadă doar dacă toate indexurile îndeplinesc condițiile 

de performanță a indexurilor respective] 

[introduceți în cazul Notelor Indexate (performanță superioară așteptărilor): 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu Notele Indexate 
(performanță superioară așteptărilor). Acestea includ: 

 Plățile dobânzilor cu privire la notele dvs. vor fi imitate și nu vor reflecta 
performanța efectivă a instrumentelor de bază de la o dată de 
observare la alta. Este posibil să nu primiți plăți aferente dobânzilor 

chiar dacă ambii indici cresc sau ambii indici scad.] 

[introduceți în cazul Notelor Indexate (de participare): 

Există un risc specific asociat cu notele indexate (de participare) 

Este posibil să pierdeți investiția aferentă notelor.] 

[introduceți în cazul Notelor cu Rată Variabilă sau notelor indexate: 

De asemenea, există riscuri aferente rolului nostru și rolului societăților 
noastre afiliate. Acestea includ: 

 Tranzacționarea și alte tranzacții realizate de către noi în instrumente 
asociate cu un instrument de bază sau componentele unui instrument 
de bază pot afecta prețul de piață al unei note indexate. 

 Activitățile noastre de afaceri pot crea conflicte de interese între dvs. 
și noi. 

 Ca agent de calculare, Goldman Sachs International va avea 
autoritatea de a face determinări care ar putea afecta prețul de piață 
al unei rate variabile sau a unei note de acumulare de interval, când 
nota ajunge la scadență și suma achitabilă la scadență.] 

[introduceți în cazul notelor pentru care Moneda Specificată nu este 
moneda principală a investitorilor: 

De asemenea, există riscuri asociate cu notele achitabile în sau asociate 
cu alte monede decât moneda dvs. principală. Acestea includ: 

 O investiție într-o notă în valută implică riscuri aferente cursului valutar. 

 Modificările cursurilor de schimb pot fi volatile și imprevizibile. 

 Politica guvernamentală poate afecta negativ cursurile de schimb și o 
investiție într-o notă în valută. 

 Este posibil să nu ajustăm note pentru a compensa modificările 
cursurilor de schimb. 

 Manipularea cursurilor de schimb publicate și reformelor posibile care 
afectează determinarea sau publicarea cursurilor de schimb sau 
supervizarea tranzacțiilor valutare ar putea avea un efect negativ 
asupra notelor dvs.] 
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[introduceți în cazul notelor pentru care Moneda Specificată nu este USD: 

De asemenea, există riscuri asociate cu notele achitabile în sau asociate 
cu alte monede decât USD. Acestea includ: 

 Notele în alte monede decât USD ne vor permite să efectuăm plăți în 
USD sau să întârziem plata dacă nu putem obține moneda specificată. 

 Într-un litigiu având ca obiect solicitarea plății în baza unei note non-
USD, un investitor poate suporta riscul de schimb valutar. 

 Determinările realizate de agentul de schimb valutar sunt realizate la 
unica sa discreție.] 

[introduceți în cazul notelor asociate cu instrumentele de bază 
comparative: 

De asemenea, există riscuri specifice asociate cu notele legate de 
instrumentele de bază comparative precum LIBOR și EURIBOR: 

 Regulamentul și reformarea „valorilor comparative”, inclusiv LIBOR, 
EURIBOR și alte rate ale dobânzilor, capitalurile proprii, cursurile de 
schimb valutar și alte tipuri de valori comparative pot face ca 
respectivele „valori comparative” să aibă o performanță diferită de cea 
din trecut sau să dispară cu totul sau să aibă alte consecințe care nu 
pot fi prevăzute.] 

 

[introduceți în cazul notelor asociate cu LIBOR: 
 
De asemenea, există riscuri asociate cu LIBOR: 

 Entitățile de reglementare nu vor mai convinge sau obliga băncile să 
depună rate pentru calcularea LIBOR după 2021; valoarea 
comparativă a ratei dobânzi poate fi întreruptă.] 
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E.2b Motivele pentru oferirea 
și utilizarea profiturilor 
când sunt diferite de 
profit și/sau acoperirea 
anumitor riscuri 

Intenționăm să utilizăm profiturile nete din vânzarea notelor pentru a 
furniza fonduri suplimentare pentru operațiunile noastre și cu alte scopuri 
corporative generale. 

E.3 Termeni și condiții ale 
ofertei 

[Notele sunt oferite către [specificați]]. 

Termenii și condițiile fiecărei oferte de note vor fi determinate de către 
Emitent și la data emiterii. 

[Orice Investitor care intenționează să achiziționeze sau achiziționează 
orice note de la un alt Ofertant decât Emitentul va face acest lucru, iar 
ofertele și vânzările notelor către un Investitor de către respectivul Ofertant 
vor fi făcute, în conformitate cu orice termeni și alte acorduri în vigoare între 
respectivul Ofertant și respectivul Investitor inclusiv cu privire la preț, 
alocări și acorduri de plată.] 
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  Prețul ofertei: [Prețul emiterii] / [specificați] 

  Condițiile pe care trebuie să le 
respecte oferta: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Perioada ofertei: [Inaplicabil] / [specificați] 

  Descrierea procesului de solicitare: [Inaplicabil] / [specificați] 

  Detalii cu privire la suma minimă 
și/sau maximă a cererii: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Descrierea posibilității de a reduce 
subscrierile și maniera de rambursare 
a sumei excedentare plătite de 
solicitanți: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Detaliile cu privire la metoda și 
maniera și data la care rezultatele 
ofertei urmează a fi făcute publice 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Procedura pentru exercitarea oricărui 
drept de preempțiune, capacitatea de 
negociere și drepturile de subscriere și 
tratarea drepturilor de subscriere care 
nu sunt exercitate: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Dacă tranșa(ele) a(u) fost rezervată(e) 
pentru anumite țări: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Procesul de notificare a solicitanților 
cu privire la suma alocată și indicația 
dacă tranzacționarea poate începe 
înainte de transmiterea notificării: 

[Inaplicabil] / [specificați] 

  Suma oricăror cheltuieli și taxe 
aplicate în mod specific entității de 
subscriere sau cumpărătorului 

[Inaplicabil] / [specificați] 

   
E.4 Dobânda persoanelor 

fizice și juridice implicate 
în emitere/ofertă 

Comisioane de [până la] [●] la sută din suma principală a notelor către 
[nume] în legătură cu vânzarea notelor. 

Agentul poate revinde orice note pe care le cumpără ca agent principal 
către alți brokeri sau dealeri la un discount, care poate include toate sau o 
parte din discount-ul pe care un agent l-a primit de la noi. Dacă nu toate 
notele sunt vândute la prețul de ofertare inițial, agentul poate modifica 
prețul de ofertare și ceilalți termeni de vânzare. 

Este posibil ca orice agent și societățile sale afiliate să fi fost implicat și să 
se implice în viitor în activități bancare investiționale și/sau tranzacții 
bancare comerciale cu și poate realiza alte servicii pentru noi și societățile 
noastre afiliate pe parcursul desfășurării activităților de afaceri normale. 

E.7 Cheltuielile .aplicate 
investitorului de către 
Emitent sau un ofertant 

[Inaplicabil - Nicio cheltuială nu va fi aplicată investitorilor de către Emitent 
sau un ofertant.] / [specificați.] 

 
 


