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Amended and Restated Final Terms dated 11 November 2013 amending and restating the Final Terms 

dated 16 October 2013 to reflect publication of the Citigroup Inc. Underlying Linked Notes Base 

Prospectus Supplement (No.1) dated 11 November 2013
1
 

 

Citigroup Inc. 

Issue of up to EUR10,000,000 Notes Linked to the EURO STOXX50
®
 (Price) Index 

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme 

Any person making or intending to make an offer of the Notes in any Member State of the European 

Economic Area which has implemented the Prospectus Directive may only do so: 

(a) in those Public Offer Jurisdictions mentioned in item 9 of Part B below, provided such person is one 

of the persons mentioned in item 9 of Part B below and that such offer is made during the Offer 

Period specified for such purpose therein; or 

(b) in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any Dealer to publish a prospectus 

pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 

of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.  

None of the Issuer and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of 

Notes in any other circumstances. 

The expression Prospectus Directive means Directive 2003/71/EC, as amended (which includes the 

amendments made by Directive 2010/73/EU (the 2010 PD Amending Directive) to the extent that such 

amendments have been implemented in the Relevant Member State). 

The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as 

amended (the Securities Act) or any state securities law.  The Notes are being offered and sold outside the 

United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation S under the Securities Act (Regulation S) and 

may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person (as 

defined in Regulation S). Each purchaser of the Notes or any beneficial interest therein will be deemed to 

have represented and agreed that it is outside the United States and is not a U.S. person and will not sell, 

pledge or otherwise transfer the Notes or any beneficial interest therein at any time within the United States 

or to, or for the account or benefit of, a U.S. person, other than the Issuer or any affiliate thereof.  The Notes 

do not constitute, and have not been marketed as, contracts of sale of a commodity for future delivery (or 

options thereon) subject to the United States Commodity Exchange Act, as amended, and trading in the 

Notes has not been approved by the United States Commodity Futures Trading Commission under the 

United States Commodity Exchange Act, as amended.  For a description of certain restrictions on offers and 

sales of Notes, see "General Information relating to the Programme and the Notes - Subscription and sale 

and transfer and selling restrictions" in the Base Prospectus. 

The Notes may not be offered or sold to, or acquired by, any person that is, or whose purchase and holding 

of the Notes is made on behalf of or with "plan assets" of, an employee benefit plan subject to Title I of the 

U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended (ERISA), a plan, individual retirement 

account or other arrangement subject to Section 4975 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as 

amended (the Code) or an employee benefit plan or plan subject to any laws, rules or regulations 

substantially similar to Title I of ERISA or Section 4975 of the Code. 

 

                                                      
1 The Final Terms dated 16 October 2013 is updated to reflect the publication of the Citigroup Inc. Underlying Linked Notes Base Prospectus 

Supplement (No.1) dated 11 November 2013. 
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PART A – CONTRACTUAL TERMS 

The Notes are English Law Notes. 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under 

the sections entitled "Terms and Conditions of the Notes", the Valuation and Settlement Schedule and the 

Underlying Schedule applicable to the Underlying in the Base Prospectus and the Supplement
1
 which 

together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. 

This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of 

the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus as so supplemented
1
.  Full 

information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of this 

Final Terms and the Base Prospectus as so supplemented
1
.  

The Base Prospectus and the Supplement are
1
 available for viewing at the offices of the Paying Agents and 

on the web-site of the Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie). In addition, this Final Terms is 

available on the web-site of the Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie).  

For the purposes hereof, Base Prospectus means the Citigroup Inc. Underlying Linked Notes Base 

Prospectus in relation to the Programme dated 25 September 2013 as supplemented by the Citigroup Inc. 

Underlying Linked Notes Base Prospectus Supplement (No.1) dated 11 November 2013 (the Supplement)
1
. 

 

1. (i) Issuer: Citigroup Inc. 

(ii) Guarantor: Not Applicable 

2. (i) Series Number: EMTN4461 

(ii) Tranche Number: 1 

(iii) Date on which the Notes will be 

consolidated and form a single 

Series: 

Not Applicable 

3. Specified Currency or Currencies: Euro (EUR) 

4. Aggregate Principal Amount:  

(i) Series: Up to EUR10,000,000. It is anticipated that the final 

Aggregate Principal Amount of the Notes to be 

issued on the Issue Date will be published by the 

Issuer on the website of the Central Bank of Ireland 

(www.centralbank.ie) on or around 14 November 

2013. 

(ii) Tranche: Up to EUR10,000,000. It is anticipated that the final 

Aggregate Principal Amount of the Notes to be 

issued on the Issue Date will be published by the 

Issuer on the website of the Central Bank of Ireland 

(www.centralbank.ie) on or around 14 November 

2013. 

5. Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Principal Amount 

6. (i) Specified Denominations: EUR1,000 

http://www.centralbank.ie/
http://www.centralbank.ie/
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(ii) Calculation Amount: EUR1,000 

7. (i) Issue Date: 19 November 2013 

(ii) Interest Commencement Date: Not Applicable 

8. Maturity Date: 19 November 2018 

9. Type of Notes: The Notes do not bear or pay any interest 

 The Redemption Amount of the Notes is determined 

in accordance with item 14(iv) and, as the 

Underlying Linked Notes Redemption Provisions are 

applicable, item 14(v) below 

 The Notes are Cash Settled Notes  

10. Put/Call Options: Not Applicable 

11. (i) Status of the Notes: Senior 

(ii) Status of the CGMFL Deed of 

Guarantee: 

Not Applicable 

PROVISIONS RELATING TO UNDERLYING LINKED NOTES 

12. Underlying Linked Notes Provisions: Applicable – the provisions in the Valuation and 

Settlement Schedule apply (subject as provided in 

any relevant Underlying Schedule) 

(i) Underlying:  

(A) Description of 

Underlying(s): 

EURO STOXX 50
®
 (Price) Index 

(B) Classification: Security Index 

(C) Electronic Page: Bloomberg Page SX5E <Index> 

(ii) Particulars in respect of each 

Underlying: 

 

Security Index/Indices:  

(A) Type of Index: Multiple Exchange Index 

(B) Related Exchange(s): All Exchanges 

(C) Single Valuation Time: Not Applicable 

(D) Same Day Publication: Applicable 

(iii) Elections in respect of each type of 

Underlying: 
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Security Index/Indices:  

Additional Disruption Event(s): Increased Cost of Stock Borrow 

 Loss of Stock Borrow 

(iv) Trade Date: 12 November 2013 

(v) Realisation Disruption: Not Applicable 

(vi) Hedging Disruption Early 

Termination Event: 

Applicable 

PROVISIONS RELATING TO ANY INTEREST AMOUNT, THE REDEMPTION AMOUNT AND 

ANY ENTITLEMENT DELIVERABLE 

13. Interest Provisions: Not Applicable – the Notes do not bear or pay 

interest 

14. Redemption Provisions:  

(i) Issuer Call Not Applicable 

(ii) Investor Put Not Applicable 

(iii) Mandatory Early Redemption 

Provisions 

Not Applicable 

(iv) Redemption Amount: See item (v) below 

(v) Underlying Linked Notes 

Redemption Provisions 

Applicable 

Dates  

(A) Specified Redemption 

Barrier Observation Date: 

Each Scheduled Trading Day which is not a 

Disrupted Day from (but excluding) 12 November 

2013 to (and including) 12 November 2018 

(B) Specified Final Valuation 

Date: 

12 November 2018 

(C) Specified Redemption 

Strike Date: 

12 November 2013 

Underlying(s) relevant to 

redemption, Final Performance 

provisions and levels of the 

Redemption Underlying(s) 

 

(A) Redemption 

Underlying(s): 

The Underlying specified in item 12 above 

(B) Redemption Barrier 

Underlying(s): 

The Redemption Underlying 
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Final Performance Provisions:  

(A) Single Underlying 

Observation: 

Applicable 

I. Maximum Final 

Performance 

Percentage: 

Not Applicable 

II. Minimum Final 

Performance 

Percentage: 

Not Applicable 

III. Maximum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event): 

Not Applicable 

IV. Minimum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event): 

Not Applicable 

V. Maximum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event Satisfied): 

Not Applicable 

VI. Minimum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event Satisfied): 

Not Applicable 

VII. Maximum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event Not 

Satisfied): 

Not Applicable 

VIII. Minimum Final 

Performance 

Percentage (Barrier 

Event Not 

Satisfied): 

Not Applicable 

IX. Final Performance 

Adjustment 

Percentage: 

Not Applicable 

(B) Weighted Basket 

Observation: 

Not Applicable 

(C) Best of Basket 

Observation: 

Not Applicable 
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(D) Worst of Basket 

Observation: 

Not Applicable 

(E) Outperformance 

Observation: 

Not Applicable 

(F) Arithmetic Mean 

Underlying Return: 

Not Applicable 

(G) Cliquet: Not Applicable 

(H) Himalaya Final 

Performance – Asian 

Observation: 

Not Applicable 

Provisions relating to levels of the 

Redemption Underlying(s) 

 

(A) Redemption Initial Level: Closing Level on Redemption Strike Date 

(B) Final Reference Level: Closing Level on Final Valuation Date 

(C) Redemption Strike Level: Redemption Initial Level 

Provisions relating to a 

Redemption Barrier Event  

 

(A) Redemption Barrier 

Event: 

Applicable – Redemption Barrier Event American 

One-Touch Observation – Closing Level 

(B) Final Barrier Level: Greater than or equal to 140% of the Redemption 

Initial Level of the Redemption Barrier Underlying 

Provisions relating to the 

redemption amount due or 

entitlement deliverable  

 

Provisions applicable where 

Redemption Barrier Event is Not 

Applicable and the Redemption 

Amount is a Performance-Linked 

Redemption Amount: 

 

Redemption Amount: Not Applicable 

Provisions applicable where 

Redemption Barrier Event is 

Applicable 

 

(A) Provisions applicable to 

Physical Delivery: 

Not Applicable 

(B) Redemption Upper 

Barrier Event: 

Not Applicable 
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(C) Redemption Amount due 

where no Redemption 

Barrier Event has 

occurred and no 

Redemption Upper 

Barrier Event is 

specified: 

Applicable – the Performance-Linked Redemption 

Amount determined in accordance with the  Call 

Option Provisions 

(D) Redemption Upper 

Barrier Percentage: 

Not Applicable 

I. Upper Redemption 

Amount due where 

no Redemption 

Barrier Event has 

occurred: 

Not Applicable 

II. Lower Redemption 

Amount due where 

no Redemption 

Barrier Event has 

occurred: 

Not Applicable 

(E) Redemption Amount due 

where a Redemption 

Barrier Event has 

occurred: 

Applicable – EUR1,050 per Calculation Amount 

Performance-Linked Redemption 

Amount: 

 

Put Option: Not Applicable 

Call Option: Applicable 

I. Maximum 

Redemption 

Amount:  

Not Applicable 

II. Minimum 

Redemption 

Amount: 

EUR1,000 

III. Maximum 

Redemption Amount 

(Barrier Event 

Satisfied): 

Not Applicable 

IV. Minimum 

Redemption Amount 

(Barrier Event 

Satisfied): 

Not Applicable 

V. Maximum Not Applicable 
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Redemption Amount 

(Barrier Event Not 

Satisfied): 

VI. Minimum 

Redemption Amount 

(Barrier Event Not 

Satisfied): 

Not Applicable 

VII. Final Participation 

Rate (FPR): 

Not Applicable 

VIII. Redemption 

Adjustment: 

Not Applicable 

Call Spread – Put Spread 

Option: 

Not Applicable 

Twin Win Option: Not Applicable 

Market Timer: Not Applicable 

Put Call Sum: Not Applicable 

Redemption Underlying Valuation 

Provisions 

 

(A) Valuation Disruption 

(Scheduled Trading 

Days): 

The provisions of Condition 2(c)(i) of the Valuation 

and Settlement Schedule applies. 

(B) Valuation Disruption 

(Disrupted Days): 

Condition 2(d)(i) of the Valuation and Settlement 

Schedule applies 

(C) Valuation Roll: Eight 

15. FX Provisions: Not Applicable 

16. FX Performance: Not Applicable  

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES 

17. Form of Notes: Registered Notes 

 Regulation S Global Registered Note Certificate 

registered in the name of a nominee for a common 

depositary for Euroclear and Clearstream, 

Luxembourg 

18. New Global Note/New Safekeeping 

Structure: 

Not Applicable 

19. Business Centres: London, New York City and TARGET Business 

Days 
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20. Business Day Jurisdiction(s) or other special 

provisions relating to payment dates: 

London, New York City and TARGET Business 

Days 

21. Talons for future Coupons to be attached to 

Definitive Notes (and dates on which such 

Talons mature): 

Not Applicable 

22. Redenomination, renominalisation and 

reconventioning provisions: 

Not Applicable 

23. Consolidation provisions: The provisions of Condition 12 of the General 

Conditions apply 

24. Name and address of Calculation Agent: Citigroup Global Markets Limited (acting through its 

Equity Exotics department/group (or any successor 

department/group)) at Citigroup Centre, Canada 

Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United 

Kingdom. 

25. Determinations: Commercial Determination 
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Signed on behalf of the Issuer: 

 

By:  .............................................................................  

Duly authorised 



 

 

  

EMTN4461 11  

 

PART B – OTHER INFORMATION 

 

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING 

Admission to trading and listing: Application has been made by the Issuer (or on its 

behalf) for the Notes to be admitted to trading on the 

regulated market of the Irish Stock Exchange and 

listed on the official list of the Irish Stock Exchange 

with effect from on or around the Issue Date. 

2. RATINGS  

Ratings: The Notes are not rated. 

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER 

Save for any fees payable to Authorised Offeror(s) so far as the Issuer is aware, no person involved 

in the offer of the Notes has an interest material to the Offer. 

4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES 

(i) Reasons for the Offer: See “Use of Proceeds” in Section D.1 – Description 

of Citigroup Inc. in the Base Prospectus 

(ii) Estimated net proceeds: An amount equal to the final Aggregate Principal 

Amount of the Notes issued on the Issue Date. For 

the avoidance of doubt, the estimated net proceeds 

reflect the proceeds to be received by the Issuer on 

the Issue Date. They are not a reflection of the fees 

payable by/to the Dealer and the Distributor(s). 

(iii) Estimated total expenses: Approximately EUR15,000 (listing fees and legal 

expenses) 

5. INFORMATION ABOUT THE PAST AND FURTHER PERFORMANCE AND 

VOLATILITY OF THE OR EACH UNDERLYING 

Information about the past and further performance of the or each Underlying is available from the 

applicable Electronic Page(s) specified for such Underlying in Part A above 

6. DISCLAIMER 

EURO STOXX 50® (PRICE) INDEX 

STOXX Limited (STOXX) and its licensors (the Licensors) have no relationship to the Issuer 

or the Dealer, other than the licensing of the EURO STOXX 50® (Price) Index (the SX5E 

Index) and the related trademarks for use in connection with the Notes. 

STOXX and its Licensors do not: 

 Sponsor, endorse, sell or promote the Notes. 

 Recommend that any person invest in the Notes or any other securities. 
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 Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or 

pricing of Notes. 

 Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the 

Notes. 

Consider the needs of the Notes or the owners of the Notes in determining, composing or calculating 

the SX5E Index or have any obligation to do so. 

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Notes. Specifically, 

 STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim 

any and all warranty about: 

 The results to be obtained by the Notes, the owner of the Notes or any other 

person in connection with the use of the SX5E Index and the data included in 

the SX5E Index; 

 The accuracy or completeness of the SX5E Index and its data; 

 The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the SX5E 

Index and its data; 

 STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or 

interruptions in the SX5E Index or its data; 

 Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or 

indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its 

Licensors knows that they might occur. 

The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for 

the benefit of the owners of the Notes or any other third parties. 

Bloomberg® 

Certain information contained in this Final Terms consists of extracts from or summaries of 

information that is publicly-available from Bloomberg L.P. (Bloomberg®). The Issuer accepts 

responsibility for accurately reproducing such extracts or summaries and, as far as the Issuer is 

aware and are able to ascertain from such publicly-available information, no facts have been omitted 

which would render the reproduced information inaccurate or misleading. Bloomberg® makes no 

representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the accuracy of the reproduction of 

such information, and accepts no responsibility for the reproduction of such information or for the 

merits of an investment in the Notes. Bloomberg® does not arrange, sponsor, endorse, sell or 

promote the issue of the Notes. 

7. OPERATIONAL INFORMATION 

ISIN Code: XS0975159053 

Common Code: 097515905  

CUSIP: Not Applicable 

WKN: Not Applicable 

Valoren: Not Applicable 
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Any clearing system(s) other than Euroclear 

Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, 

société anonyme and DTC and the relevant 

identification number(s) and details relating 

to the relevant depositary, if applicable: 

Not Applicable 

Delivery: Delivery versus payment 

Names and address of the Swedish Notes 

Issuing and Paying Agent (if any): 

Not Applicable 

Names and address of the Finnish Notes 

Issuing and Paying Agent (if any): 

Not Applicable 

Names and addresses of additional Paying 

Agent(s) (if any): 

Not Applicable 

Intended to be held in a manner which would 

allow Eurosystem eligibility: 

No.  Whilst the designation is specified as "no" at the 

date of these Final Terms, should the Eurosystem 

eligibility criteria be amended in the future such that 

the Notes are capable of meeting them the Notes 

may then be deposited with one of the ICSDs as 

common safekeeper.  Note that this does not 

necessarily mean that the Notes will then be 

recognised as eligible collateral for Eurosystem 

monetary policy and intra day credit operations by 

the Eurosystem at any time during their life.  Such 

recognition will depend upon the ECB being 

satisfied that Eurosystem eligibility criteria have 

been met. 

8. DISTRIBUTION 

(i) Method of distribution: Non-syndicated 

(ii) If syndicated, names and addresses 

of the Lead Manager and the other 

Managers and underwriting 

commitments: 

Not Applicable 

(iii) Date of Subscription Agreement: Not Applicable 

(iv) Stabilising Manager(s) (if any): Not Applicable 

(v) If non-syndicated, name and address 

of Dealer: 

Citigroup Global Markets Limited at Citigroup 

Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 

5LB, United Kingdom 

(vi) Total commission and concession: Up to 4.00 per cent. of the Aggregate Principal 

Amount which comprises the initial distribution fee 

payable to the Authorised Offeror. Investors can 

obtain more information about this fee by contacting 

the relevant Authorised Offeror or the Dealer at the 

relevant address(es) set out herein. In addition to the 
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Greek Offer Price, the Authorised Offeror may 

charge investors in Greece an initial participation 

commission of up to 4.00 per cent. of the Aggregate 

Principal Amount. Investors can obtain more 

information about this fee by contacting the 

Authorised Offeror at the address(es) set out herein 

(vii) Swiss selling restrictions: Not Applicable 

(viii) Non-exempt Offer: An offer (The Greek Offer) of the Notes may be 

made by the dealer and Citibank International PLC, 

Greece Branch (the Greek Initial Authorised 

Offeror(s)) other than pursuant to Article 3(2) of the 

Prospectus Directive during the period from (and 

including) 18 October 2013 to (and including) 12 

November 2013 (the Greek Offer Period) in the 

Hellenic Republic (Greece). 

 If the Issuer receives subscriptions for Notes with an 

Aggregate Principal Amount of EUR10,000,000 the 

Issuer may close the Greek Offer Period before 12 

November 2013 

 In the event that the Greek Offer Period is shortened 

as described above, the Issuer shall publish a notice 

on the website of the Central Bank of Ireland 

(www.centralbank.ie). 

 Offers (if any) in any Member State other than the 

Public Offer Jurisdiction(s) will only be made 

pursuant to an exemption from the obligation under 

the Prospectus Directive as implemented in such 

countries to publish a prospectus 

 Authorised Offeror(s) means the Initial Authorised 

Offeror(s). 

 Initial Authorised Offeror(s) means the Greek 

Initial Authorised Offeror(s). 

 Public Offer Jurisdiction(s) means Greece 

 See further Paragraph 9 below.  

(ix) General Consent: Not Applicable 

(x) Other conditions to consent: Not Applicable 

9. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER 

Offer Price: The offer price in respect of each Calculation 

Amount offered by the Greek Initial Authorised 

Offeror to investors in Greece (the Greek Offer 

Price) is EUR1,000 

http://www.centralbank.ie/
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 In addition to the Greek Offer Price, the Greek Initial 

Authorised Offeror may charge an initial 

participation commission as set out in item 8(vi) of 

this Part B above 

Conditions to which the Offer is subject: The Issuer reserves the right, in its absolute 

discretion, to cancel the Greek Offer and the issue of 

the Notes in Greece at any time prior to the Issue Date. 

In such an event all application monies relating to 

applications for Notes under the Greek Offer will be 

returned (without interest) to applicants at the 

applicant's risk by no later than 30 days after the date 

on which the Greek Offer of the Notes is cancelled. 

Application monies will be returned by cheque 

mailed to the applicant's address as indicated on the 

application form, or by wire transfer to the bank 

account as detailed on the application form or by any 

other method that the Issuer deems to be appropriate 

 The Issuer shall publish a notice on the web-site of 

the Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) in the 

event that the Greek Offer is cancelled and the Notes 

are not issued in Greece pursuant to the above 

Description of the application process: Applications for the purchase of Notes may be made by 

a prospective investor to the Greek Initial Authorised 

Offeror(s) 

 Pursuant to anti-money laundering laws and 

regulations in force in the United Kingdom, the 

Issuer, Citigroup Global Markets Limited or any of 

their authorised agents may require evidence in 

connection with any application for Notes, including 

further identification of the applicant(s), before any 

Notes are issued 

 Each prospective investor in Greece should ascertain 

from the Greek Initial Authorised Offeror(s) when 

the Greek Initial Authorised Offeror(s) will require 

receipt of cleared funds from it in respect of its 

application for the purchase of any Notes and the 

manner in which payment should be made to the 

Greek Initial Authorised Offeror(s) 

Description of possibility to reduce 

subscriptions and manner for refunding 

excess amount paid by applicants: 

The Issuer may decline applications and/or accept 

subscriptions which would exceed the Aggregate 

Principal Amount of EUR10,000,000 as further 

detailed below 

 It may be necessary to scale back applications under 

the Greek Offer. 

 The Issuer therefore reserves the right, in its absolute 

discretion, to decline in whole or in part an 
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application for Notes under the Greek Offer. 

Accordingly, an applicant for Notes may, in such 

circumstances, not be issued the number of (or any) 

Notes for which it has applied 

 In the event that the Issuer scales back applications, 

the Notes will be allotted proportionately to the 

subscription of the relevant investor to the total 

number of the Notes subscribed by all subscribers. 

Excess application monies will be returned (without 

interest) to applicants by no later than seven days 

after the date that the Greek Offer Period closes. 

Excess application monies will be returned (without 

interest) by cheque mailed to the relevant applicant's 

address as indicated on the application form, or by 

wire transfer to the bank account as detailed on the 

application form or by any other method as the 

Issuer deems to be appropriate 

 The Issuer also reserves the right to accept any 

subscriptions for Notes which would exceed the 

'up to' aggregate principal amount of the Notes of 

EUR10,000,000 and the Issuer may increase the 'up 

to' aggregate principal amount of the Notes 

 The Issuer shall either publish a new final terms in 

respect of any fungible increase in aggregate 

principal amount or shall publish a supplement in 

respect thereof on the web-site of the Central Bank 

of Ireland (www.centralbank.ie) 

Details of the minimum and/or maximum 

amount of application: 

The minimum amount of any subscription is the 

EUR3,000 

Details of the method and time limits for 

paying up and delivering the Notes: 

Notes will be available on a delivery versus payment 

basis 

 The Issuer estimates that the Notes will be delivered 

to the purchaser's respective book-entry securities 

accounts on or around the Issue Date 

Manner in and date on which results of the 

offer are to be made public: 

By means of a notice published by the Issuer on the 

web-site of the Central Bank of Ireland 

(www.centralbank.ie) 

Procedure for exercise of any right of pre-

emption, negotiability of subscription rights 

and treatment of subscription rights not 

exercised: 

Not Applicable 

Whether tranche(s) have been reserved for 

certain countries: 

Not Applicable 

Process for notification to applicants of the 

amount allotted and the indication whether 

Applicants will be notified directly by the relevant 

Greek Initial Authorised Offeror of the success of 
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dealing may begin before notification is 

made: 

their application 

Dealing in the Notes may commence on the Issue 

Date 

Amount of any expenses and taxes 

specifically charged to the subscriber or 

purchaser: 

Apart from the Greek Offer Price, the Issuer is not 

aware of any expenses and taxes specifically charged 

to the subscriber or purchaser 

 For details of withholding taxes applicable to 

subscribers in Greece see the section entitled "Greek 

Taxation" under "Taxation of Notes" in the Base 

Prospectus 

Name(s) and address(es), to the extent 

known to the Issuer, of the placers in the 

various countries where the offer takes 

place. 

The Notes will be publicly offered in Greece through 

the Greek Initial Authorised Offeror(s): 

Citibank International PLC, Greece Branch 

8 Othonos Str.  

Athens  

Greece, 105 57 

10. UNITED STATES TAX CONSIDERATIONS 

For U.S. federal income tax purposes, the Issuer will treat the Notes as foreign currency contingent 

payment debt instruments, for which purpose, the comparable yield relating to the Notes will be 

1.92% compounded quarterly, and that the projected payment schedule with respect to a Note 

consists of the following payments: EUR1,100.50 on the Maturity Date. 
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SECTION A– SUMMARY 

Summaries are made up of disclosure requirements known as "Elements". These Elements are numbered in 

Sections A – E (A.1 – E.7–). This Summary contains all the Elements required to be included in a summary 

for Notes, the Issuer and the Guarantor (where the Issuer is CGMFL). Because some Elements are not 

required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the Elements. Even though an 

Element may be required to be inserted in a summary because of the type of securities, issuer and guarantor, 

it is possible that no relevant information can be given regarding the Element. In this case a short 

description of the Element should be included in the summary explaining why it is not applicable. 

SECTION A – INTRODUCTION AND WARNINGS 

 

Element Title  

A.1 Introduction This summary should be read as an introduction to the Base Prospectus 

and the applicable Final Terms. Any decision to invest in the Notes 

should be based on consideration of the Base Prospectus as a whole, 

including any documents incorporated by reference and the applicable 

Final Terms. Where a claim relating to information contained in the Base 

Prospectus and the applicable Final Terms is brought before a court, the 

plaintiff investor might, under the national legislation of the Member 

States, have to bear the costs of translating the Base Prospectus and the 

applicable Final Terms before the legal proceedings are initiated. Civil 

liability in Member States attaches only to those persons who have tabled 

the summary including any translation thereof, but only if the summary 

is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the 

other parts of the Base Prospectus and the applicable Final Terms, or it 

does not provide, when read together with the other parts of the Base 

Prospectus and the applicable Final Terms, key information in order to 

aid investors when considering whether to invest in the Notes.  

A.2 Consent The Notes may be offered in circumstances where there is no exemption from 

the obligation under the Prospectus Directive to publish a prospectus (a Non-

exempt Offer). 

  Non-exempt Offer in the Hellenic Republic: 

  Subject to the conditions set out below, Citigroup Inc. consent(s) to the use of 

this Base Prospectus in connection with a Non-exempt Offer of Notes by the 

Dealer and Citibank International PLC, Greece Branch  

  (each an Authorised Offeror in the Hellenic Republic). 

  Citigroup Inc.'s consent referred to above is given for Non-exempt Offers of 

Notes during the period from (and including) 18 October 2013 to (and 

including) 12 November 2013 (the Greek Offer Period). 

  The conditions to the consent of Citigroup Inc. are that such consent: 

  (a) is only valid during the Greek Offer Period; and 

  (b) only extends to the use of this Base Prospectus to make Non-exempt 
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Element Title  

Offers of the relevant Tranche of Notes in the Hellenic Republic. 

  AN INVESTOR INTENDING TO ACQUIRE OR ACQUIRING ANY 

NOTES IN A NON-EXEMPT OFFER FROM AN AUTHORISED 

OFFEROR WILL DO SO, AND OFFERS AND SALES OF SUCH 

NOTES TO AN INVESTOR BY SUCH AUTHORISED OFFEROR 

WILL BE MADE, IN ACCORDANCE WITH ANY TERMS AND 

OTHER ARRANGEMENTS IN PLACE BETWEEN SUCH 

AUTHORISED OFFEROR AND SUCH INVESTOR INCLUDING AS 

TO PRICE, ALLOCATIONS AND SETTLEMENT ARRANGEMENTS. 

THE INVESTOR MUST LOOK TO THE AUTHORISED OFFEROR 

AT THE TIME OF SUCH OFFER FOR THE PROVISION OF SUCH 

INFORMATION AND THE AUTHORISED OFFEROR WILL BE 

RESPONSIBLE FOR SUCH INFORMATION. 



 

 

  

EMTN4461 20  

 

SECTION B – ISSUERS AND GUARANTOR 

 

Element Title  

B.1 Legal and 

commercial 

name of the 

Issuer 

Citigroup Inc. 

B.2 Domicile/legal 

form/ 

legislation/ 

country of 

incorporation 

Citigroup Inc. was established as a corporation incorporated in Delaware 

pursuant to the Delaware General Corporation Law.  

B.4b Trend 

information 

The banking environment and markets in which the Group conducts its 

business will continue to be strongly influenced by developments in the U.S. 

and global economies, including the results of the European Union sovereign 

debt crisis and the implementation and rulemaking associated with recent 

financial reform. 

B.5 Description of 

the Group 

Citigroup Inc. is a holding company and services its obligations primarily with 

dividends and advances that it receives from subsidiaries (Citigroup Inc. and 

its subsidiaries, the Group)  

  Citigroup Inc. is a global diversified financial services holding company whose 

businesses provide consumers, corporations, governments and institutions with 

a broad range of financial products and services.  Citigroup Inc. has 

approximately 200 million customer accounts and does business in more than 

160 countries and jurisdictions.  Citigroup Inc. currently operates, for 

management reporting purposes, via two primary business segments: Citicorp, 

consisting of Citigroup Inc.'s Global Consumer Banking businesses (which 

consists of Regional Consumer Banking in North America, Europe, the Middle 

East and Africa, Asia and Latin America) and the Institutional Clients Group 

(Securities and Banking, including the Private Bank, and Transaction 

Services); and Citi Holdings, which consists of Brokerage and Asset 

Management, Local Consumer Lending, and a Special Asset Pool.  There is 

also a third segment, Corporate/Other. 

B.9 Profit forecast 

or estimate 

Not Applicable. Citigroup Inc. has not made a profit forecast or estimate in this 

Base Prospectus. 

B.10 Audit report 

qualifications 

Not Applicable. There are no qualifications in any audit report on the historical 

financial information included in the Base Prospectus.  

B.12 Selected 

historical key 

financial 

information: 

The table below sets out a summary of key financial information extracted 

from Citigroup Inc.'s Financial Report for the fiscal year ended on 31 

December 2012: 
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 At or for the year ended 

31 December 

  
 2012 

(audited) 

2011 

(audited) 

   (in millions of U.S. dollars) 

  Income Statement Data:   

  Total revenues, net of interest expense ...........  69, 128 77,331 

  Income from continuing operations .............  7,818 11,147 

  Net Income  ....................................................  7,541 11,067 

  Balance Sheet Data:   

  Total assets .....................................................  1,864,660 1,873,878 

  Total deposits .................................................  930,560 865,936 

  Long-term debt (including U.S.$29,764 and 

U.S.$ 24,172 at 31 December 2012 and 2011, 

respectively, at fair value) ..............................  239,463 323,505 

  Total stockholders' equity ...............................  189,049 177,806 

  The table below sets out a summary of key financial information extracted 

from Citigroup Inc.'s Quarterly Report for the three and nine months ended 30 

September 2013
2
. 

  

 

For the nine months ended 

30 September 

   

2013 

(unaudited) 

2012 

(unaudited) 

   (in millions of U.S. dollars) 

  Income Statement Data:   

  Total revenues, net of interest expense ............  58,586 51,211 

  Income from continuing operations .................  11,305 6,509 

  Net Income ......................................................  11,217 6,345 

     

  

 

For the three months ended 

30 September 

  

 
2013 

(unaudited) 

2012 

(unaudited) 

   (in millions of U.S. dollars) 

  Income Statement Data:   

  Total revenues, net of interest expense 17,880 13,703 

  Income from continuing operations 3,186 485 

  Net Income 3,227 468 

     

   As at 30 September 

  

 

2013 

(unaudited) 

2012 

(unaudited) 

  Balance Sheet Data:   

  Total assets ......................................................  1,899,511 1,931,346 

  Total deposits ..................................................  955,460 944,644 

  Long-term debt ................................................  221,593 271,862 

  Total stockholders' equity ................................  200,846 186,777 

                                                      
2 The selected historical key financial information of Citigroup Inc. is updated to include key financial information extracted from the Citigroup Inc. 

Quarterly Report for the nine months ended 30 September 2013 which is incorporated by reference into the Base Prospectus by virtue of the 

Supplement dated 11 November 2013. 
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  Statements of no significant or material adverse change 

  There has been: (i) no significant change in the financial or trading position of 

Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole since 30 

September 2013
3
and (ii) no material adverse change in the financial position, 

business or prospects of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as 

a whole since 31 December 2012. 

B.13 Events 

impacting the 

Issuer's 

solvency 

Not Applicable. There are no recent events particular to Citigroup Inc. which 

are to a material extent relevant to the evaluation of Citigroup Inc.'s solvency 

since 31 December 2012.  

B.14 Dependence 

upon other 

group entities 

See Element B.5 description of Citigroup Inc. and its subsidiaries and 

Citigroup Inc.'s position within the Group.   

B.15 Principal 

activities 

Citigroup Inc. is a global diversified financial services holding company whose 

businesses provide consumers, corporations, governments and institutions with 

a broad range of financial products and services. 

B.16 Controlling 

shareholders 

Citigroup Inc. is not aware of any shareholder or group of connected 

shareholders who directly or indirectly control Citigroup Inc. 

SECTION C.3 – SECURITIES 

 

Element Title  

C.1 Description of 

Notes/ISIN 

Notes are issued in Series. The Series number is EMTN4461. The Tranche 

number is 1.  

  The International Securities Identification Number (ISIN) is XS0975159053. 

The Common Code is 097515905. 

C.2 Currency The Notes are denominated in euro (EUR) and the specified currency for 

payments in respect of the Notes is EUR. 

C.5 Restrictions on 

the free 

transferability 

of the Notes 

The Notes will be transferable, subject to offering, selling and transfer 

restrictions with respect to the United States, European Economic Area, 

United Kingdom, Australia, the Kingdom of Bahrain, Brazil, Chile, Columbia, 

Costa Rica, Republic of Cyprus, Denmark, Dominican Republic, Dubai 

International Financial Centre, Ecuador, El Salvador, Finland, France, 

Guatemala, Honduras, Hong Kong Special Administrative Region, Hungary, 

Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Mexico, Norway, Oman, Panama, 

Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Russian Federation, Kingdom of 

Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Republic of Turkey and United Arab 

Emirates and Uruguay and the laws of any jurisdiction in which the Notes are 

offered or sold. 

                                                      
3 The statement "There has been no significant change in the financial or trading position of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a 
whole since 30 June 2013" has been replaced by "There has been no significant change in the financial or trading position of Citigroup Inc. or 

Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole since 30 September 2013" to reflect the incorporation by reference of the Citigroup Inc. Quarterly 

Report for the nine months ended 30 September 2013 into the Base Prospectus by virtue of the Supplement dated 11 November 2013.  
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Element Title  

C.8 Rights attached 

to the Notes, 

including 

ranking and 

limitations on 

those rights  

The Notes have terms and conditions relating to, among other matters: 

Ranking 

The Notes will constitute unsubordinated and unsecured obligations of the 

Issuer and rank and will at all times rank pari passu and rateably among 

themselves and at least pari passu with all other unsecured and unsubordinated 

obligations of the Issuer save for such obligations as may be preferred by 

provisions of law that are both mandatory and of general application. 

  Negative pledge and cross default 

  The terms of the Notes will not contain a negative pledge provision or a cross-

default provision in respect of the Issuer. 

  Events of default 

  The terms of the Notes will contain, amongst others, the following events of 

default: (a) default in payment of any principal or interest due in respect of the 

Notes, continuing for a period of 30 days in the case of interest or 10 days in 

the case of principal, in each case after the due date; (b) default in the 

performance, or breach, of any other covenant by the Issuer, and continuance 

for a period of 60 days after the date on which written notice is given by the 

holders of at least 25 per cent, in principal amount of the outstanding Notes 

specifying such default or breach and requiring it to be remedied; (c) events 

relating to the winding up or dissolution or similar procedure of the Issuer; and 

(d) the appointment of a receiver or other similar official or other similar 

arrangement of the Issuer. 

  Taxation 

  Payments in respect of all Notes will be made without withholding or 

deduction of taxes in Luxembourg where the Issuer is CGMFL or the United 

Kingdom in the case of the Guarantor, subject in all cases to customary 

exceptions or the United States where the Issuer is Citigroup Inc., subject to 

specified exceptions and certain categories of Notes which are not treated as 

debt for United States federal income tax purposes. 

  Meetings 

  The terms of the Notes contain provisions for calling meetings of holders of 

such Notes to consider matters affecting their interests generally.  These 

provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who 

did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a 

manner contrary to the majority. 

C.11 Admission to 

trading 

Application has been made to the Irish Stock Exchange for the Notes to be 

admitted to trading on the Irish Stock Exchange.  

C.15 Description of 

how the value 

The redemption amount payable at maturity depends on the performance of the 

relevant underlying(s). 
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Element Title  

of the 

investment is 

affected by the 

value of the 

underlying 

instrument(s) 

See also Element C.18 below. 

C.16 Maturity date 

and final 

reference date 

The maturity date is 19 November 2018. See the provisions relating to 

valuation dates in Element C.18 below in relation to the final reference date. 

Early redemption 

  See "Events of Default" in Element C.8 above and "Disrupted Days, Market 

Disruption Events and Adjustments" below for information on early 

redemption in relation to the Notes. 

  In addition, (a) the Notes may be redeemed early for certain taxation reasons; 

and (b) if the Issuer determines that performance of its obligations of an issue 

of Notes or that any arrangements made to hedge the Issuer's obligations under 

the Notes  has or will become illegal in whole or in part for any reason the 

Issuer may redeem the Notes early and, if and to the extent permitted by 

applicable law, will pay, in respect of each Note, an amount equal to the early 

redemption amount. 

  The early redemption amount payable on any early redemption of the Notes 

will be an amount determined by the Calculation Agent to be the fair market 

value of the Notes on a day selected by the Issuer (which amount shall include 

amounts in respect of accrued interest), but adjusted to fully account for losses, 

expenses and costs to the Issuer (or any of its affiliates) of unwinding any 

hedging and funding arrangements in relation to the Notes, provided that, for 

the purposes of determining the fair market value of the Notes following an 

event of default, no account shall be taken of the financial condition of the 

Issuer which shall be presumed to be able to perform fully its obligations in 

respect of the Notes. 

C.17 Settlement 

procedure of 

derivative 

securities 

The Notes are cash settled Notes 

C.18 Return on 

derivative 

securities 

The Notes do not pay any interest 

  The redemption amount due on the maturity date will be determined in 

accordance with the redemption provisions as follows 

  Redemption 

  If:  

  (a) a redemption barrier event has not occurred and as no "redemption 
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Element Title  

upper barrier event" is specified, then the Notes will be redeemed on 

the maturity date at an amount for each calculation amount equal to 

the performance-linked redemption amount determined in accordance 

with the call option provisions below; or  

  (b) a redemption barrier event has occurred, then the redemption amount 

in respect of each calculation amount will be EUR1,050. 

  Definitions relating to redemption: 

  Dates 

  The final valuation date is 12 November 2018 (subject to adjustment – see 

"Disrupted Days, Market Disruption Events and Adjustments" below). 

  The redemption barrier observation dates are each scheduled trading day 

which is not a disrupted day from (but excluding) 12 November 2013 to (and 

including) 12 November 2018 (subject to adjustment – see "Disrupted Days, 

Market Disruption Events and Adjustments" below). 

  The redemption strike date is 12 November 2013 (subject to adjustment – 

see "Disrupted Days, Market Disruption Events and Adjustments" below). 

  Definitions relating to the underlying(s) relevant for redemption, the 

performance of such underlying(s) and levels of such underlying(s) 

  A redemption underlying means the or each underlying specified as an 

underlying for the purpose of the redemption provisions in Element C.20 

below. 

  The final performance underlying(s) or (FPU) is, as "single underlying 

observation" applies, the redemption underlying. 

  The final performance shall be determined in accordance with the: "single 

underlying observation" provisions, meaning that the final performance in 

respect of the redemption underlying is, in the determination of the calculation 

agent, an amount expressed as a percentage equal to the redemption 

underlying's final reference level less its redemption strike level, all divided by 

its redemption initial level, expressed as a formula: 

                                               

                        
 

  The redemption strike level for a redemption underlying is the redemption 

initial level of such redemption underlying. 

  The final reference level means, in respect of a final valuation date or, as the 

case may be, final valuation dates and the or each redemption underlying:  

for the purpose of determining the performance-linked redemption amount 

determined in accordance with the call option provisions below "closing level 

on final valuation date", being the underlying closing level for such 

redemption underlying on such final valuation date. 
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Element Title  

  The redemption initial level means, in respect of a final valuation date or, as 

the case may be, final valuation dates and the or each redemption underlying: 

for the purpose of determining the performance-linked redemption amount 

determined in accordance with the call option provisions below "closing level 

on redemption strike date", being the underlying closing level for such 

redemption underlying for the redemption strike date. 

  Definitions relating to the determination of the barrier event 

  A redemption barrier event will occur if, in the determination of the 

calculation agent, on any related redemption barrier observation date, the 

underlying closing level of the redemption underlying (the "redemption barrier 

underlying") is greater than or equal to the final barrier level ("redemption 

barrier event american one touch observation – closing level"). 

  The final barrier level is 140% of the redemption initial level of the relevant 

redemption barrier underlying. 

  Definitions relating to the determination of the performance-linked redemption 

amount due 

The performance-linked redemption amount determined in accordance 

with the "call option provisions" means that the redemption amount will be 

a "call option" amount determined by the calculation agent to be the sum of (a) 

the calculation amount (CA) and (b) the product of the calculation amount 

(CA) and the final performance of the final performance underlying(s) (FPU), 

expressed as a formula: 

  

 

  Such redemption amount is subject to a minimum amount (floor) of 

EUR1,000. 

  The calculation amount or CA is EUR1,000. 

  Disrupted Days, Market Disruption Events and Adjustments 

  The terms and conditions of the Notes contain provisions, as applicable, 

relating to events affecting the relevant underlying(s), modification or 

cessation of the relevant underlying(s), settlement disruption and market 

disruption provisions and provisions relating to subsequent corrections of the 

level of an underlying and details of the consequences of such events.  Such 

provisions may permit the Issuer either to require the calculation agent to 

determine what adjustments should be made following the occurrence of the 

relevant event (which may include deferment of any required valuation or the 

substitution of another underlying and/or, in the case of an increased cost of 

hedging, adjustments to pass onto Noteholders such increased cost of hedging 

(including, but not limited to, reducing any amounts payable or deliverable in 
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Element Title  

respect of the Notes to reflect any such increased costs) and/or, in the case of 

realisation disruption, payment in the relevant local currency rather than in the 

relevant specified currency, deduction of or payment by Noteholder(s) of 

amounts in respect of any applicable taxes, delay of payments or deliveries, 

determination of relevant exchange rates taking into consideration all available 

relevant information and/or (where legally permissible) procuring the physical 

delivery of any underlying(s) in lieu of cash settlement (or vice versa) and/or, 

in the case of mutual fund interests, adjustments to 'monetise' the mutual fund 

interest affected by the relevant adjustment event and adjust amounts payable 

under the Notes to account for such monetisation) or to cancel the Notes and to 

pay an amount equal to the early redemption amount as specified in Element 

C.16 above. 

C.19 Exercise 

price/final 

reference price 

See Element C.18 above 

C.20 Underlying Each underlying specified under the heading "description of underlying" in the 

Table below which is an underlying for, as specified in such Table for such 

underlying, the redemption provisions set out in Element C.18 above, and is of 

the classification specified for such underlying in the Table below. Information 

relating to the underlyings can be obtained from the electronic page specified 

for such underlying in the Table below and from other internationally 

recognised published or electronically displayed sources. 

 

Description of 

underlying 

classification underlying for the purpose of the 

redemption provisions 

Electronic page 

EURO STOXX 50® 

(Price) Index 

security index  Yes Bloomberg page: SX5E Index 

SECTION D – RISKS 

 

Element Title  

D.2 Key risks 

regarding the 

Issuers 

Citigroup Inc. believes that the factors summarised below may affect its 

ability to fulfil its obligations under the Notes. All of these factors are 

contingencies which may or may not occur and Citigroup Inc. is not in a 

position to express a view on the likelihood of any such contingency 

occurring.  

  There are certain factors that may affect Citigroup Inc.'s ability to fulfil its 

obligations under any Notes issued by it including that such ability is 

dependent on the earnings of Citigroup Inc.'s subsidiaries, that Citigroup Inc. 

may be required to apply its available funds to support the financial position 

of its banking subsidiaries, rather than fulfil its obligations under the Notes, 

that Citigroup Inc.'s business may be affected by economic conditions, credit, 

market and market liquidity risk, by competition, country risk, operational 

risk, fiscal and monetary policies adopted by relevant regulatory authorities, 
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Element Title  

reputational and legal risks and certain regulatory considerations. 

D.3 Key risks 

regarding the 

Notes 

Investors should note that the Notes (including Notes that are expressed to 

redeem at par or above) are subject to the credit risk of Citigroup Inc.  

Furthermore, the Notes may be sold, redeemed or repaid early, and if so, the 

price for which a Note may be sold, redeemed or repaid early may be less 

than the investor's initial investment. There are other certain factors which 

are material for the purpose of assessing the risks associated with investing in 

any issue of Notes, which include, without limitation, (i) risk of disruption to 

valuations, (ii) adjustment to the conditions, substitution of the relevant 

underlying(s) and/or early redemption following an adjustment event or an 

illegality, (iii) postponement of interest payments and/or minimum and/or 

maximum limits imposed on interest rates, (iv) cancellation or scaling back 

of public offers or the issue date being deferred, (v) hedging activities of the 

Issuer and/or any of its affiliates, (vi) conflicts of interest between the Issuer 

and/or any of its affiliates and holders of Notes, (vii) modification of the 

terms and conditions of Notes by majority votes binding all holders, (viii) 

discretions of the Issuer and Calculation Agent being exercised in a manner 

that affects the value of the Notes or results in early redemption, (ix) change 

in law, (x) illiquidity of denominations consisting of integral multiples, (xi) 

payments being subject to withholding or other taxes, (xii) fees and 

commissions not being taken into account when determining secondary 

market prices of Notes, (xiii) there being no secondary market, (xiv) 

exchange rate risk, (xv) market value of Notes being affected by various 

factors independent of the creditworthiness of Citigroup Inc. such as market 

conditions, interest and exchange rates and macro-economic and political 

conditions and (xvi) credit ratings not reflecting all risks.  

  See also Element D.6 below 

D.6 Key risks 

regarding the 

Notes and 

risk warning 

INVESTORS MAY LOSE THEIR ENTIRE INVESTMENT OR PART 

OF IT AS THE CASE MAY BE. CITIGROUP INC. DOES NOT 

REPRESENT THAT THE LIST BELOW IS COMPREHENSIVE.  

PROSPECTIVE INVESTORS SHOULD READ THE BASE 

PROSPECTUS IN ITS ENTIRETY AND FORM THEIR OWN 

CONCLUSIONS REGARDING CITIGROUP INC. 

  An investment in Notes may entail significant risks and risks that are not 

associated with an investment in a debt instrument with a fixed principal 

amount and which bears interest at either a fixed rate or at a floating rate 

determined by reference to published interest rate references. The risks 

include, without limitation, the possibility of significant changes in the prices 

of the relevant underlying(s).  Such risks generally depend on factors over 

which Citigroup Inc. does not have control and which cannot readily be 

foreseen, such as economic and political events and the supply of and 

demand for the relevant underlying(s).  In recent years, currency exchange 

rates and prices for various underlying(s) have been highly volatile, and such 

volatility may be expected in the future.  Fluctuations in any such rates or 

prices that have occurred in the past are not necessarily indicative, however, 

of fluctuations that may occur during the term of the Notes. The risk of loss 

as a result of the linkage to the relevant underlying(s) can be substantial. 
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SECTION E – OFFER 

 

Element Title  

E.2b Use of 

proceeds 

The net proceeds of the issue of the Notes by Citigroup Inc. will be used for 

general corporate purposes, which may include capital contributions to its 

subsidiaries and/or the reduction or refinancings of borrowings of Citigroup 

Inc. or its subsidiaries. Citigroup Inc. expects to incur additional indebtedness 

in the future. 

E.3 Terms and 

conditions of 

the offer 

The Notes are the subject of a Non-exempt Offer, the terms and conditions of 

which are further detailed as set out below and in the applicable Final Terms.  

  A Non-exempt Offer of the Notes may be made in the Hellenic Republic (the 

Greek Offer) during the period from (and including) 18 October 2013 to 

(and including) 12 November 2013. Such period may be shortened at the 

option of the Issuer. The Issuer reserves the right to cancel the Greek Offer.  

  The offer price is EUR1,000 per calculation amount. In addition to any 

expenses detailed in Element E.7 below, an Authorised Offeror may charge 

investors under the Greek Offer a participation commission of up to 4.00 per 

cent. of the principal amount of the Notes to be purchased by the relevant 

investor. The minimum subscription amount is EUR3,000. The Issuer may 

decline in whole or in part an application for Notes under the Greek Offer. 

E.4 Interests of 

natural and 

legal persons 

involved in 

the 

issue/offer 

The Dealer and/or any distributors will be paid up to 8.00 per cent. (including 

the participation commission detailed above) of the aggregate principal 

amount as fees in relation to the issue of Notes. So far as the Issuer is aware, 

no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the 

Offer. 

E.7 Estimated 

expenses 

charged to 

the investor 

by the Issuer 

or an 

Authorised 

Offeror 

No expenses are being charged to an investor by the Issuer. No expenses are 

being charged to an investor by an Authorised Offer.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Τα περιληπτικά σημειώματα περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που είναι γνωστές ως «Στοιχεία». 

Αυτά τα Στοιχεία απαριθμούνται στις Ενότητες A – E (A.1 – E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει 

όλα τα Στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα περιληπτικό σημείωμα για Τίτλους, τον Εκδότη και 

τον Εγγυητή (όταν ο Εκδότης είναι η CGMFL). Επειδή η παρουσίαση ορισμένων Στοιχείων δεν είναι 

απαραίτητη, ενδεχομένως να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση των Στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι κάποιο 

Στοιχείο χρειάζεται να συμπεριληφθεί σε ένα περιληπτικό σημείωμα λόγω του τύπου των τίτλων, του εκδότη 

και του εγγυητή, είναι πιθανό να μην υπάρχουν διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες σχετικά με το Στοιχείο. Σε 

αυτή την περίπτωση, μια σύντομη περιγραφή του Στοιχείου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο περιληπτικό 

σημείωμα, η οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Στοιχείο Τίτλος  

A.1 Εισαγωγή Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο 

Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Κάθε 

απόφαση επένδυσης στους Τίτλους πρέπει να βασίζεται στη συνολική μελέτη 

του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που 

ενσωματώνονται δια παραπομπής και των ισχυόντων Τελικών Όρων. Σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών, εάν εγερθεί αξίωση ενώπιον 

δικαστηρίου σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό 

Ενημερωτικό Δελτίο και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο ενάγων επενδυτής 

ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού 

Δελτίου και των ισχυόντων Τελικών Όρων πριν από την έναρξη της δικαστικής 

διαδικασίας. Αστική ευθύνη στα Κράτη Μέλη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα 

που έχουν συντάξει το περιληπτικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, αλλά μόνο στην περίπτωση που το 

περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο όταν 

διαβάζεται μαζί με τα άλλα τμήματα του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και 

τους ισχύοντες Τελικούς Όρους ή, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα άλλα 

μέρη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και τους ισχύοντες Τελικούς Όρους, 

δεν παρέχει βασικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να 

λάβουν αποφάσεις όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στους Τίτλους.  

A.2 Συναίνεση Οι Τίτλοι μπορεί να προσφερθούν σε περιστάσεις στις οποίες δεν παρέχεται καμία 

εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την 

Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων (μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά).  

  Μη εξαιρούμενη Προσφορά στην Ελλάδα 

Με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται ακολούθως, η Citigroup Inc. 

συναινεί στη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με μια 

Μη εξαιρούμενη Προσφορά Τίτλων από το Διαπραγματευτή και την Citibank 

International PLC, Ελληνικό Υποκατάστημα  

(καθένας ένας Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων στην Ελλάδα. 
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Στοιχείο Τίτλος  

 Η συναίνεση της Citigroup Inc που αναφέρεται παραπάνω παρέχεται για Μη 

εξαιρούμενες Προσφορές Τίτλων στη διάρκεια της περιόδου από (και 

συμπεριλαμβανομένης της 18 Οκτωβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 

12 Νοεμβρίου 2013 (η Ελληνική Περίοδος Προσφοράς) 

Σύμφωνα με τους όρους της συναίνεσης της Citigroup Inc. η εν λόγω συναίνεση: 

(α) ισχύει μόνο στη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς στην Ελλάδα και  

(β) παρέχεται μόνο για τη χρήση του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου 

ώστε να υποβάλλονται Μη εξαιρούμενες Προσφορές του σχετικού Τμήματος 

Τίτλων στην Ελλάδα 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Ή 

ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ, 

ΕΝΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ 

ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΙΜΗ, ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ  

Β.1 Νομική 

και 

εμπορική 

επωνυμία 

του 

Εκδότη 

Citigroup Inc. 

Β.2 Έδρα/ 

νομική 

μορφή/ 

νομοθεσία

/ χώρα 

σύστασης 

Η Citigroup Inc. λειτουργεί ως εταιρεία που έχει συσταθεί στην πολιτεία 

Delaware σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία περί εταιρειών της πολιτείας 

Delaware.  

B.4β Πληροφορ

ίες 

σχετικά με 

τάσεις 

Το τραπεζικό περιβάλλον και οι αγορές στις οποίες ο Όμιλος διεξάγει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητές του θα συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα 

από τις εξελίξεις στην οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κρίσης κρατικού χρέους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της εφαρμογής και της θέσπισης νόμων σε σχέση με 

την πρόσφατη χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση. 

Β.5 Περιγραφ

ή του 

Ομίλου 

Η Citigroup Inc. είναι εταιρεία συμμετοχών που εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις 

της κυρίως μέσω μερισμάτων και προκαταβολών που εισπράττει από τις 

θυγατρικές εταιρείες (συλλογικά η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές της, ο 

Όμιλος).  

Η Citigroup Inc. είναι παγκόσμια εταιρεία συμμετοχών και παροχής 

διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει ένα ευρύ 

φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, 

εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς μέσω των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων.  Η Citigroup Inc. διαχειρίζεται περίπου 200 εκατομμύρια 

λογαριασμούς πελατών και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες 

και δικαιοδοσίες.  Κατά την παρούσα περίοδο, η Citigroup Inc. 

δραστηριοποιείται για σκοπούς διαχειριστικούς μέσω δύο πρωταρχικών 

επιχειρηματικών πυλώνων: τη Citicorp, η οποία περιλαμβάνει την Παγκόσμια 

Καταναλωτική Τραπεζική δραστηριότητα της Citigroup Inc. (η οποία 

περιλαμβάνει την Περιφερειακή Καταναλωτική Τραπεζική στη Βόρειο 

Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, την Ασία και τη 

Λατινική Αμερική) και την Ομάδα των Θεσμικών Πελατών (Κινητές Αξίες και 

Τραπεζική, συμπεριλαμβανομένων της Λιανικής Τραπεζικής και των 

Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις Συναλλαγές)· και τη Citi Holdings, εταιρεία 

συμμετοχών, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους διαμεσολάβησης και 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δανεισμό τοπικών καταναλωτών και σε 

ένα εξειδικευμένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων.  Υπάρχει επίσης ένας 

τρίτος πυλώνας, Εταιρικά/ Άλλα. 

Β.9 Πρόβλεψη 

ή 

Δεν ισχύει. Η Citigroup Inc. δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών 

στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. 
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εκτίμηση 

κερδών 

Β.10 Παρατηρή

σεις 

ελεγκτική

ς έκθεσης 

Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε καμία ελεγκτική έκθεση σε σχέση 

με τα ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Βασικό 

Ενημερωτικό Δελτίο.  

Β.12 Επιλεγμέν

α ιστορικά 

βασικά 

χρηματοοι

κονομικά 

στοιχεία 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Οικονομική Έκθεση 

της Citigroup Inc. για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012: 

   Κατά ή για τη χρήση που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

 2012 

(ελεγμένα) 

2011 

(ελεγμένα) 

 (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων:  

 

 

Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων.....  69.128 77.331 

Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ..  7.818 11.147 

Καθαρά Έσοδα  .............................................  7.541 11.067 

Στοιχεία Ισολογισμού:   

Σύνολο ενεργητικού ........................................  1.864.660 1.873.878 

Σύνολο καταθέσεων ........................................  930.560 865.936 

Μακροπρόθεσμο χρέος (περιλαμβάνονται τα 

ποσά των 29.764 και 24.172 δολαρίων ΗΠΑ 

στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011, 

αντίστοιχα, στην εύλογη αξία) ........................  239.463 323.505 

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων ................................  189.049 177.806 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται μια σύνοψη των βασικών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την Τριμηνιαία Έκθεση 

της Citigroup Inc. για τους τρεις και εννιά μήνες που έληξαν στις 30 

Σεπτεμβρίου 2013
4
. 

  

Για το εννιάμηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 

 2013  

(μη 

ελεγμένα) 

 2012 

(μη 

ελεγμέ

να) 

 (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων:    

 Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων.....  58.586  51.211 

Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ....  11.305 

 

 6.509 

                                                      
4 Οι επιλεγμένες ιστορικές βασικές οικονομικές πληροφορίες της Citigroup Inc ενημερώνονται ώστε να συμπεριλάβουν βασικές οικονομικές 

πληροφορίες που προέρχονται από την Τριμηνιαία Έκθεση της Citigroup Inc για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η οποία 
ενσωματώνεται με αναφορά στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο δυνάμει του Συμπληρώματος ημερομηνίας 11 Νοέμβρίου του 2013. 
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Καθαρά Έσοδα ...............................................  11.217  6.345 

    

 Για το τρίμηνο που έληξε στις 

30 Σεπτεμβρίου 

 2013 

(μη 

ελεγμένα) 

2012 

(μη ελεγμένα) 

 (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων:   

Σύνολο εσόδων, καθαρά από έξοδα τόκων 17.880 13.703 

Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 3.186 485 

Καθαρά Έσοδα 3.227 468 

   

 Κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 

 

2013 

(μη 

ελεγμένα) 

2012 

(μη ελεγμένα) 

Στοιχεία Ισολογισμού:    

Σύνολο ενεργητικού ........................................  1.899.511  1.931.34

6 

Σύνολο καταθέσεων ........................................  955.460  944.644 

Μακροπρόθεσμο χρέος ...................................  221.593 271.862   

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων ................................  200.846  186.777 

 Δηλώσεις σημαντικών ή ουσιωδών δυσμενών μεταβολών 

Σημειώνεται ότι: (i) δεν έχει προκύψει καμία σημαντική μεταβολή στη 

χρηματοοικονομική ή εμπορική κατάσταση της Citigroup Inc. ή της Citigroup 

Inc. και των θυγατρικών της στο σύνολό τους μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2013
5
 

και (ii) δεν έχει προκύψει καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τις δραστηριότητες ή τα κέρδη της Citigroup 

Inc. ή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

Β.13 Γεγονότα 

που 

επηρεάζου

ν τη 

φερεγγυότ

ητα του 

Εκδότη 

Δεν ισχύει. Δεν έχουν σημειωθεί πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τη Citigroup 

Inc. τα οποία συνδέονται ουσιωδώς με την αξιολόγηση της φερεγγυότητας της 

Citigroup Inc. μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Β.14 Εξάρτηση 

από άλλα 

νομικά 

πρόσωπα 

του 

ομίλου 

Για την περιγραφή της Citigroup Inc. και των θυγατρικών της και για τη θέση 

της Citigroup Inc. εντός του Ομίλου, ανατρέξτε στο Στοιχείο Β.5.   

                                                      
5 Η φράση «δεν έχει προκύψει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική κατάσταση της Citigroup Inc. ή της 

Citigroup Inc. και των θυγατρικών της στο σύνολό τους μετά τις 30 Ιουνίου 2013» αντικαταστάθηκε με τη φράση «δεν έχει 

προκύψει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική κατάσταση της Citigroup Inc. ή της Citigroup Inc. και 

των θυγατρικών της στο σύνολό τους μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2013» ώστε να αντικατοπτρίσει την ενσωμάτωση όσον αφορά την 

Τριμηναία Έκθεση της Citigroup Inc. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο 

δυνάμει του Συμπληρώματος ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013. 
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Β.15 Κύριες 

δραστηριό

τητες 

Η Citigroup Inc. είναι παγκόσμια εταιρεία συμμετοχών και παροχής 

διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει ένα ευρύ 

φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, 

εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς μέσω των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων. 

Β.16 Ελέγχοντε

ς μέτοχοι 

Η Citigroup Inc. δεν γνωρίζει άλλους μετόχους ή ομάδες συνδεδεμένων 

μετόχων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τη Citigroup Inc. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3 – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

Στοιχείο Τίτλος  

Γ.1 Περιγραφή 

Τίτλων/ 

Κωδικός ISIN 

Οι Τίτλοι εκδίδονται σε Σειρές. Ο αριθμός Σειράς είναι ΕΜΤΝ4461. Ο 

αριθμός Τμήματος είναι 1. 

Ο Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι XS0975159053. Ο 

Κοινός Κωδικός είναι 097515905. 

 

Γ.2 Νόμισμα Οι Τίτλοι εκφράζονται σε ευρώ (EUR)  και το καθορισμένο νόμισμα για τις 

πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους είναι  EUR.  

Γ.5 Περιορισμοί 

στην ελεύθερη 

μεταβίβαση 

των Τίτλων 

Οι Τίτλοι θα είναι μεταβιβάσιμοι, με την επιφύλαξη των περιορισμών που 

αφορούν την προσφορά, πώληση και μεταβίβαση που ισχύουν για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βασίλειο του Μπαχρέιν, Βραζιλία, Χιλή, 

Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δημοκρατία της Κύπρου, Δανία, Δομινικανή 

Δημοκρατία, Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο Ντουμπάι, Ισημερινό, Ελ 

Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Γαλλία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ειδική Διοικητική 

Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Κουβέιτ, Μεξικό, Νορβηγία, Ομάν, Παναμά, Παραγουάη, Περού, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Κατάρ, Ρωσική Ομοσπονδία, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Δημοκρατία της Τουρκίας και Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και Ουρουγουάη και σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας 

στην οποία προσφέρονται ή πωλούνται οι Τίτλοι. 
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Στοιχείο Τίτλος  

Γ.8 Δικαιώματα 

που συνδέονται 

με τους 

Τίτλους 

συμπεριλαμβα

νομένης της 

κατάταξης και 

περιορισμοί επί 

αυτών των 

δικαιωμάτων  

Οι Τίτλοι διέπονται από όρους και προϋποθέσεις που συνδέονται, μεταξύ 

άλλων, με τα ακόλουθα: 

Κατάταξη 

Οι Τίτλοι θα συνιστούν μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης 

του Εκδότη και θα κατατάσσονται πάντοτε στην ίδια (pari passu) και ανάλογη 

κατηγορία μεταξύ τους και τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία (pari passu) με 

όλες τις άλλες μη εγγυημένες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης του 

Εκδότη πλην των υποχρεώσεων εκείνων που μπορεί να θεωρούνται 

προνομιούχες με βάση νομικές διατάξεις που ισχύουν αναγκαστικά και γενικά. 

Απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) και καταγγελία λόγω 

αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης (cross default) 

Οι όροι των Τίτλων δεν θα περιέχουν καμία διάταξη σχετικά με την 

απαγόρευση σύστασης ασφάλειας (negative pledge) ή την καταγγελία λόγω 

αθέτησης άλλης συμβατικής υποχρέωσης σε σχέση με τον Εκδότη. 

Γεγονότα αθέτησης 

Οι όροι των Τίτλων θα περιέχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα γεγονότα 

αθέτησης: (α) αθέτηση πληρωμής αρχικού κεφαλαίου ή τόκων που οφείλονται 

σε σχέση με τους Τίτλους, η οποία συνεχίζεται για διάστημα 30 ημερών στην 

περίπτωση τόκων ή 10 ημερών στην περίπτωση αρχικού κεφαλαίου, και σε 

κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία λήξης· (β) μη εκτέλεση ή παράβαση 

κάποιου άλλου όρου από τον Εκδότη και συνεχιζόμενη αθέτηση ή παράβαση 

για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία στην οποία επιδίδεται γραπτή 

ειδοποίηση από τους κατόχους ποσοστού τουλάχιστον 25 τοις εκατό του 

ποσού του αρχικού κεφαλαίου των ανεξόφλητων Τίτλων, στην οποία 

προσδιορίζεται η εν λόγω αθέτηση ή παράβαση και ζητείται η αποκατάσταση 

αυτής· (γ) γεγονότα που συνδέονται με την εκκαθάριση ή τη διάλυση ή 

παρόμοια διαδικασία του Εκδότη · (δ) διορισμός συνδίκου πτώχευσης ή άλλου 

παρόμοιου λειτουργού ή άλλη παρόμοια ρύθμιση του Εκδότη. 

Φορολόγηση 

Οι πληρωμές σε σχέση με όλους τους Τίτλους θα γίνονται χωρίς παρακράτηση 

ή αφαίρεση φόρων στο Λουξεμβούργο όταν ο Εκδότης είναι η CGMFL ή στο 

Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση του Εγγυητή, σε κάθε περίπτωση με την 

επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο 

Εκδότης είναι η Citigroup Inc., με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων 

και ορισμένων κατηγοριών Τίτλων που δεν θεωρούνται χρέος για τους 

σκοπούς της επιβολής ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

Συνελεύσεις 

Οι όροι των Τίτλων περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεων 

των κατόχων αυτών των Τίτλων με σκοπό την εξέταση θεμάτων που 

επηρεάζουν γενικά τα συμφέροντά τους.  Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν σε 
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καθορισμένες πλειοψηφίες να δεσμεύουν όλους τους κατόχους, 

συμπεριλαμβανομένων των κατόχων που δεν παρευρέθηκαν και δεν ψήφισαν 

στις σχετικές συνελεύσεις καθώς και των κατόχων που ψήφισαν αντίθετα από 

την πλειοψηφία. 

Γ.11 Έγκριση 

εισαγωγής 

προς 

διαπραγμάτευσ

η 

Έχει υποβληθεί αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας για την εισαγωγή 

των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.  

Γ.15 Περιγραφή του 

τρόπου με τον 

οποίο η αξία 

της επένδυσης 

επηρεάζεται 

από την αξία 

του(των) 

υποκείμενου(ω

ν) μέσου(ων) 

  

Το ποσό εξαγοράς που είναι πληρωτέο κατά τη λήξη εξαρτάται από την 

απόδοση του(των) σχετικού(ών) υποκείμενου(ων) μέσου(ων). 

Ανατρέξτε επίσης στο Στοιχείο Γ.18 παρακάτω. 
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Γ.16 Ημερομηνία 

λήξης και 

τελική 

ημερομηνία 

αναφοράς 

Η ημερομηνία λήξης είναι η 19 Νοεμβρίου 2018. Όσον αφορά την τελική 

ημερομηνία αναφοράς, ανατρέξτε στις διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες 

αποτίμησης στο Στοιχείο Γ.18 παρακάτω. 

Πρόωρη εξαγορά 

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόωρη εξαγορά των Τίτλων, ανατρέξτε στην 

ενότητα «Γεγονότα αθέτησης» στο Στοιχείο Γ.8 ανωτέρω και στην ενότητα 

«Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και 

Αναπροσαρμογές» παρακάτω. 

Επιπλέον, (α) η πρόωρη εξαγορά των Τίτλων είναι εφικτή για ορισμένους 

φορολογικούς λόγους· και (β) εάν ο Εκδότης αποφασίσει ότι η εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του που συνδέονται με μια έκδοση Τίτλων  ή ότι οι συμφωνίες 

που συνάπτονται για την αντιστάθμιση των υποχρεώσεων του Εκδότη  σε 

σχέση με τους Τίτλους  είναι ή θα καταστεί(ούν) εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

παράνομη(ες) για οποιονδήποτε λόγο, ο Εκδότης μπορεί να προβεί σε πρόωρη 

εξαγορά των Τίτλων και, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, θα καταβάλει σε σχέση με κάθε Τίτλο ένα ποσό ίσο με 

το ποσό πρόωρης εξαγοράς. 

Το ποσό πρόωρης εξαγοράς που είναι πληρωτέο σε σχέση με οποιαδήποτε 

πρόωρη εξαγορά των Τίτλων θα είναι ένα ποσό που θα καθορίζεται από τον 

Υπεύθυνο Υπολογισμού ως εύλογη αγοραία αξία των Τίτλων σε μια ημέρα 

που επιλέγει ο Εκδότης (αυτό το ποσό θα περιλαμβάνει ποσά δεδουλευμένων 

τόκων) αλλά θα αναπροσαρμόζεται ώστε να λαμβάνει πλήρως υπ’ όψιν τυχόν 

ζημίες, έξοδα και δαπάνες του Εκδότη (ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες 

εταιρείες του) για τη λύση οποιασδήποτε συμφωνίας αντιστάθμισης κινδύνου 

και χρηματοδότησης σε σχέση με τους Τίτλους υπό τον όρο ότι, για τους 

σκοπούς καθορισμού της εύλογης αγοραίας αξίας των Τίτλων μετά από 

κάποιο γεγονός αθέτησης, δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν η χρηματοοικονομική 

κατάσταση του Εκδότη ο οποίος θα θεωρείται ότι είναι σε θέση να εκτελέσει 

πλήρως τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τους Τίτλους. 

Γ.17 Διαδικασία 

διακανονισμού 

παράγωγων 

κινητών αξιών 

Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι που διακανονίζονται τοις μετρητοίς 

 

 

Γ.18 Απόδοση 

παράγωγων 

κινητών αξιών 

Οι Τίτλοι δεν αποφέρουν τόκους. 

Το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς κατά την ημερομηνία λήξης θα 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ως εξής: 

Εξαγορά 

Το ποσό εξαγοράς σε σχέση με κάθε ποσό υπολογισμού θα είναι το ποσό 

εξαγοράς που συνδέεται με την απόδοση και καθορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί δικαιωμάτων αγοράς (call option) παρακάτω 

Εάν:  
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(α)       δεν έχει προκύψει γεγονός φραγμού εξαγοράς και όταν δεν 

προσδιορίζεται κανένα «ποσοστό ανώτερου φραγμού εξαγοράς», τότε 

οι Τίτλοι θα εξαγοράζονται κατά την ημερομηνία λήξης σε ένα ποσό 

για κάθε ποσό υπολογισμού ίσο με το ποσό εξαγοράς που συνδέεται 

με την απόδοση και καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

δικαιωμάτων αγοράς (call option) παρακάτω· ή 

(β)     έχει προκύψει γεγονός φραγμού εξαγοράς, τότε το ποσό 

εξαγοράς σε σχέση με κάθε ποσό υπολογισμού θα είναι EUR1.050. 

 Ορισμοί σχετικά με την εξαγορά: 

Ημερομηνίες 

Η τελική ημερομηνία αποτίμησης είναι η 12 Νοεμβρίου 2018 (με την 

επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών – ανατρέξτε στην ενότητα «Ημέρες 

Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» 

παρακάτω). 

Η ημερομηνία παρατήρησης τιμής φραγμού εξαγοράς είναι κάθε 

προγραμματισμένη ημέρα συναλλαγών που δεν είναι ημέρα αποδιοργάνωσης 

(αλλά εξαιρουμένης) της 12 Νοεμβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) 

της 12 Νοεμβρίου 2018 (με την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών – 

ανατρέξτε στην ενότητα «Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης 

της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» παρακάτω). 

. 

Η ημερομηνία ενεργοποίησης εξαγοράς είναι η 12 Νοεμβρίου 2013 (με την 

επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών – ανατρέξτε στην ενότητα «Ημέρες 

Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και Αναπροσαρμογές» 

παρακάτω). 

Ορισμοί σχετικά με το(α) υποκείμενο(α) μέσο(α) καθώς και την εξαγορά, την 

απόδοση αυτού του υποκείμενου μέσου (αυτών των υποκείμενων μέσων) και τις 

τιμές αυτού του υποκείμενου μέσου (αυτών των υποκείμενων μέσων) 

Ως υποκείμενο μέσο εξαγοράς νοείται το υποκείμενο μέσο ή καθένα από 

αυτά που ορίζεται ως υποκείμενο μέσο για τους σκοπούς των διατάξεων περί 

εξαγοράς στο Στοιχείο Γ.20 παρακάτω. 

Το(α) υποκείμενο(α) μέσο(α) τελικής απόδοσης ή (FPU) είναι όταν ισχύει ο 

όρος «παρακολούθηση ενός μόνο υποκείμενου μέσου», το υποκείμενο μέσο 

εξαγοράς  

Η τελική απόδοση θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

«παρακολούθησης ενός μόνο υποκείμενου μέσου», γεγονός που σημαίνει ότι η 

τελική απόδοση σε σχέση με το υποκείμενο μέσο εξαγοράς είναι, σύμφωνα με 

τον υπολογισμό του Υπεύθυνου Υπολογισμού, ένα ποσό που εκφράζεται ως 

ποσοστό ίσο με την τελική τιμή αναφοράς του υποκείμενου μέσου εξαγοράς 

μείον την τιμή ενεργοποίησης εξαγοράς, ενώ το σύνολο διαιρείται με την 

αρχική τιμή εξαγοράς και εκφράζεται ως μαθηματικός τύπος: 

 

τελική τιμή αναφοράς – τιμή ενεργοποίησης εξαγοράς 

αρχική τιμή εξαγοράς 

 

Η τιμή ενεργοποίησης εξαγοράς για ένα υποκείμενο μέσο εξαγοράς είναι  

η αρχική τιμή εξαγοράς αυτού του υποκείμενου μέσου εξαγοράς.  

Το τελικό επίπεδο αναφοράς σημαίνει, αναφορικά με την τελική ημερομηνία 
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αξιολόγησης, ή ανάλογα την περίπτωση, τις τελικές ημερομηνίες αξιολόγησης 

και κάθε υποκείμενο μέσο : 

για τους σκοπούς καθορισμού του ποσού εξαγοράς συνδεδεμένο με απόδοση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίωματος αγοράς (call otion) κατωτέρω 

«επίπεδο κλεισίματος την τελική ημερομηνία αξιολόγησης », όντας το επίπεδο 

κλεισίματος του υποκείμενου μέσου για το συγκεκριμένο υποκείμενο μέσο τη 

συγκεκριμένη τελική ημέρα αξιολόγησης.  

Το αρχικό επίπεδο εξαγοράς σημαίνει, αναφορικά με την τελική ημέρα 

αξιολόγησης, ή ανάλογα την περίπτωση, τις τελικές ημερομηνίες αξιολόγησης 

και κάθε υποκείμενο μέσο: 

για τους σκοπούς καθορισμού του ποσού εξαγοράς που συνδέεται με απόδοση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίωματος αγοράς (call option) κατωτέρω 

«επίπεδο κλεισίματος την τελική ημερομηνία αξιολόγησης», είναι το επίπεδο 

κλεισίματος του υποκείμενου μέσου για αυτό το υποκείμενο μέσο τη 

συγκεκριμένη ημέρα ενεργοποίησης της εξαγοράς. 

Ορισμοί σχετικά με το γεγονός φραγμού εξαγοράς 

 

Ένα γεγονός φραγμού εξαγοράς θα προκύψει εάν, σύμφωνα με τον 

υπολογισμό του Υπεύθυνου Υπολογισμού, κατά τη σχετική ημερομηνία 

παρατήρησης τιμής φραγμού εξαγοράς, η τιμή κλεισίματος υποκείμενου μέσου 

(το υποκείμενο μέσο καθορισμού επιπέδου φραγμού εξαγοράς») είναι 

μεγαλύτερη από ή ίση με την τελική τιμή φραγμού («παρακολούθηση 

γεγονότος φραγμού εξαγοράς για αμερικάνικους – τιμή κλεισίματος»). 

 

Η τελική τιμή φραγμού είναι 140% της αρχικής τιμής εξαγοράς του σχετικού 

υποκείμενου μέσου φραγμού εξαγοράς. 

 

Ορισμοί σχετικά με τον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς 

 

Το ποσό εξαγοράς που συνδέεται με την απόδοση και καθορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί δικαιωμάτων αγοράς (call option) σημαίνει 

ότι το ποσό εξαγοράς θα είναι ένα ποσό «δικαιώματος αγοράς» που 

καθορίζεται από τον υπεύθυνο απολογισμού ως το άθροισμα (α) του ποσού 

υπολογισμού (CA) και (β) το προϊόν του ποσού υπολογισμού (CA) και της 

τελικής απόδοσης του(των) υποκείμενου(ων) μέσου(ων) τελικής απόδοσης 

(FPU) και εκφράζεται ως μαθηματικός τύπος:  

 

 

CA + (CA x τελική απόδοση του FPU)  

 

Αυτό το ποσό εξαγοράς υπόκειται σε ελάχιστο ποσό (πάτωμα) EUR 1.000 

Το ποσό υπολογισμού ή CA είναι EUR1.000 

Ημέρες Αποδιοργάνωσης, Γεγονότα Αποδιοργάνωσης της Αγοράς και 

Αναπροσαρμογές 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τους Τίτλους περιέχουν διατάξεις, 

κατά περίπτωση, οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα που επηρεάζουν το/τα 

σχετικό(ά) υποκείμενο(α) μέσο(α), τη μετατροπή ή τη διακοπή του(των) 

σχετικού(ών) υποκείμενου(ων) μέσου(ων), διατάξεις σχετικά με τη διακοπή 
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του διακανονισμού και την αποδιοργάνωση της αγοράς και διατάξεις 

αναφορικά με επακόλουθες διορθώσεις της τιμής ενός υποκείμενου μέσου και 

λεπτομέρειες σχετικά με τις συνέπειες αυτών των συμβάντων.  Οι εν λόγω 

διατάξεις ενδέχεται να επιτρέπουν στον Εκδότη είτε να ζητήσει από τον 

Υπεύθυνο Υπολογισμού να καθορίσει τις προσαρμογές που απαιτούνται μετά 

την επέλευση του αντίστοιχου γεγονότος [οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 

αναβολή τυχόν απαιτούμενης αποτίμησης ή την υποκατάσταση άλλου 

υποκείμενου μέσου ή/και, σε περίπτωση αυξημένου κόστους αντιστάθμισης 

κινδύνου, προσαρμογές για τη μετακύλιση αυτού του αυξημένου κόστους 

αντιστάθμισης στους Κατόχους των Τίτλων (συμπεριλαμβανομένης, 

ενδεικτικά, της μείωσης οποιωνδήποτε πληρωτέων ή παραδοτέων ποσών σε 

σχέση με τους Τίτλους ώστε να απεικονίζουν αυτές τις αυξημένες δαπάνες) 

ή/και, σε περίπτωση διακοπής της ρευστοποίησης, την πληρωμή στο σχετικό 

τοπικό νόμισμα αντί του σχετικού καθορισμένου νομίσματος, την 

παρακράτηση ή την καταβολή από τους Κατόχους Τίτλους των ποσών που 

συνδέονται με τυχόν καταβλητέους φόρους, την καθυστέρηση πληρωμών ή 

παραδόσεων, τον καθορισμό των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες ή/και (όποτε 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία) να μεριμνήσει για τη φυσική παράδοση 

οποιουδήποτε (οποιωνδήποτε) υποκείμενου(ων) μέσου(ων) αντί του 

διακανονισμού τοις μετρητοίς (ή αντιστρόφως) ή/και, σε περίπτωση, 

συμμετοχών σε αμοιβαίο κεφάλαιο να προβεί σε προσαρμογές ώστε να 

ρευστοποιήσει τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει επηρεαστεί από 

το σχετικό γεγονός προσαρμογής και να προσαρμόσει τα πληρωτέα ποσά επί 

των Τίτλων ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή τη ρευστοποίηση] είτε να 

ακυρώσει τους Τίτλους και να καταβάλει ένα ποσό το οποίο θα είναι ίσο με το 

ποσό πρόωρης εξαγοράς όπως ορίζεται στο Στοιχείο Γ.16 ανωτέρω 

 

Γ.19 Τιμή άσκησης/ 

τελική τιμή 

αναφοράς 

 

Ανατρέξτε στο Στοιχείο Γ.18 ανωτέρω 

Γ.20 Υποκείμενο 

μέσο 

Κάθε υποκείμενο μέσο που προσδιορίζεται στη στήλη «Περιγραφή 

υποκείμενου μέσου» στον Πίνακα παρακάτω το οποίο είναι ένα υποκείμενο 

μέσο που αφορά, όπως ορίζεται σε αυτόν τον Πίνακα γι’ αυτό το υποκείμενο 

μέσο, τις διατάξεις περί εξαγοράς που παρατίθενται στο Στοιχείο Γ.18 

ανωτέρω, και εμπίπτει στην κατηγορία που καθορίζεται για το εν λόγω 

υποκείμενο μέσο στον Πίνακα παρακάτω. Πληροφορίες σχετικά με τα 

υποκείμενα μέσα διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα που καθορίζεται για το 

συγκεκριμένο υποκείμενο μέσο στον Πίνακα παρακάτω και από [άλλες 

διεθνώς αναγνωρισμένες δημοσιευμένες ή ηλεκτρονικές πηγές 

.  

 

Περιγραφή 

υποκείμενου 

μέσου 

κατηγορία υποκείμενο μέσο για τους σκοπούς 

των διατάξεων περί εξαγορών 

Ηλεκτρονική σελίδα 

Δείτκης 

EUROSTOXX

50® 

δείκτης 

κινητών 

αξιών] 

Ναι Σελίδα Bloomberg : Δείκτης 

SX5E Index  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
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Δ.2 Βασικοί 

κίνδυνοι που 

αφορούν τους 

Εκδότες 

Η Citigroup Inc.πιστεύει ότι οι παράγοντες που συνοψίζονται παρακάτω μπορεί 

να επηρεάσουν την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τους Τίτλους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ενδεχόμενα και 

μπορεί να προκύψουν ή να μην προκύψουν και η Citigroup Inc. δεν είναι σε 

θέση να εκφράσει άποψη για την πιθανότητα επέλευσης κάποιου από αυτά τα 

ενδεχόμενα.  

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα της 

Citigroup Inc. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από Τίτλους 

που εκδίδονται από αυτή, όπως το γεγονός ότι η εν λόγω ικανότητα εξαρτάται 

από τα κέρδη των θυγατρικών της Citigroup Inc., ότι η Citigroup Inc. ενδέχεται 

να υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της για να στηρίξει τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζικών θυγατρικών της και όχι για να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους Τίτλους, ότι οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της Citigroup Inc. ενδέχεται να επηρεαστούν 

από τις οικονομικές συνθήκες, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της αγοράς 

και τον κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τον κίνδυνο της 

χώρας, τον λειτουργικό κίνδυνο, τις φορολογικές και νομισματικές πολιτικές 

που υιοθετούνται από τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές, τον κίνδυνο φήμης και 

νομικούς κινδύνους, καθώς και από ορισμένα ρυθμιστικά ζητήματα. 

 

Δ.3 Βασικοί 

κίνδυνοι που 

συνδέονται 

με τους 

Τίτλους 

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι οι Τίτλοι 

(συμπεριλαμβανομένων των Τίτλων που ορίζεται ότι θα εξαγοραστούν στην 

ονομαστική τους αξία ή υψηλότερη) υπόκεινται στον πιστωτικό κίνδυνο της 

Citigroup Inc.  Επιπλέον, οι Τίτλοι μπορεί να πωληθούν, να εξαγοραστούν ή να 

εξοφληθούν πρόωρα και, σε αυτή την περίπτωση, η τιμή στην οποία μπορεί να 

πωληθεί, να εξαγοραστεί ή να εξοφληθεί πρόωρα ένας Τίτλος ενδέχεται να είναι 

χαμηλότερη από την αρχική επένδυση του επενδυτή. Υπάρχουν ορισμένοι άλλοι 

παράγοντες που θεωρούνται ουσιώδεις για την εκτίμηση των κινδύνων που 

συνδέονται με την επένδυση σε οποιαδήποτε έκδοση Τίτλων και περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά: (i) τον κίνδυνο αποδιοργάνωσης των αποτιμήσεων· (ii) την 

προσαρμογή στις συνθήκες, την αντικατάσταση του(των) σχετικού(ών) 

υποκείμενου(ων) μέσου(ων) ή/και την πρόωρη εξαγορά μετά από κάποιο 

συμβάν αναπροσαρμογής ή κάποια παράνομη πράξη· (iii) την αναβολή των 

καταβολών τόκων ή/και την επιβολή ελάχιστων ή/και μέγιστων ορίων στα 

επιτόκια· (iv) την ακύρωση ή τη μείωση δημόσιων προσφορών ή την αναβολή 

της ημερομηνίας έκδοσης· (v) τις δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου του 

Εκδότη ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας του· (vi) τις συγκρούσεις 

συμφερόντων ανάμεσα στον Εκδότη ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία 

του και τους κατόχους Τίτλων· (vii) την τροποποίηση των όρων και 

προϋποθέσεων των Τίτλων με πλειοψηφική ψηφοφορία που δεσμεύει όλους 

τους κατόχους· (viii) την άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους του Εκδότη 

και του Υπεύθυνου Υπολογισμού με τρόπο που επηρεάζει την αξία των Τίτλων 

ή επιφέρει πρόωρη εξαγορά, (ix) τις αλλαγές στους νόμους· (x) την έλλειψη 

ρευστότητας των ονομαστικών αξιών που συνίστανται σε ακέραια 

πολλαπλάσια· (xi) το γεγονός ότι οι πληρωμές υπόκεινται σε παρακρατήσεις ή 

άλλους φόρους· (xii) τις αμοιβές και τις προμήθειες που δεν λαμβάνονται υπ' 

όψιν κατά τον καθορισμό των τιμών Τίτλων στη δευτερογενή αγορά· (xiii) την 

απουσία δευτερογενούς αγοράς· (xiv) τον συναλλαγματικό κίνδυνο· (xv) το 

γεγονός ότι η αγοραία αξία των Τίτλων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 

που δεν συνδέονται με την πιστοληπτική ικανότητα της Citigroup Inc. όπως οι 

συνθήκες της αγοράς, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και 

οι μακροοικονομικές και πολιτικές συνθήκες και (xvi) το γεγονός ότι οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν αντικατοπτρίζουν όλους τους 

κινδύνους.  
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Ανατρέξτε επίσης στο Στοιχείο Δ.6 παρακάτω. 

Δ.6 Βασικοί 

κίνδυνοι που 

συνδέονται 

με τους 

Τίτλους και 

προειδοποίησ

η σχετικά με 

τους 

κινδύνους 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΜΕΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Η CITIGROUP INC. 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΣ.  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ CITIGROUP INC. 

 

Μια επένδυση σε Τίτλους μπορεί να συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 

κινδύνους που δεν συνδέονται με την επένδυση σε χρεωστικά μέσα με 

καθορισμένο ποσό αρχικού κεφαλαίου που αποφέρουν τόκο με σταθερό ή 

κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται με βάση τα δημοσιευμένα επιτόκια 

αναφοράς. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την πιθανότητα να επέλθουν 

σημαντικές αλλαγές στις τιμές του(των) σχετικού(ών) υποκείμενου(ων) 

μέσου(ων).  Γενικά, αυτοί οι κίνδυνοι εξαρτώνται από παράγοντες οι οποίοι δεν 

υπόκεινται στον έλεγχο της Citigroup Inc. και δεν είναι εύκολα προβλέψιμοι, 

όπως οικονομικά και πολιτικά γεγονότα καθώς και η προσφορά και ζήτηση για 

το(τα) σχετικό(ά) υποκείμενο(α) μέσο(α).  Τα τελευταία χρόνια, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των διαφόρων υποκείμενων μέσων 

έχουν παρουσιάσει υψηλή μεταβλητότητα, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και 

στο μέλλον.  Ωστόσο, οι διακυμάνσεις αυτών των ισοτιμιών ή τιμών που έχουν 

καταγραφεί στο παρελθόν δεν είναι υποχρεωτικά ενδεικτικές των διακυμάνσεων 

που μπορεί να σημειωθούν κατά τη διάρκεια ζωής των Τίτλων. Ο κίνδυνος 

ζημίας λόγω της σύνδεσης με το(τα) σχετικό(ά) υποκείμενο(α) μέσο(α) μπορεί 

να είναι ουσιώδης. 
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E.2Β Χρήση 

εσόδων 

 Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των Τίτλων από τη Citigroup Inc. θα 

χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να 

περιλαμβάνουν τις εισφορές κεφαλαίων στις θυγατρικές της ή/και τη μείωση ή 

την αναχρηματοδότηση δανείων της Citigroup Inc. ή των θυγατρικών της. Η 

Citigroup Inc. αναμένει ότι θα έχει πρόσθετα χρέη στο μέλλον. 

E.3 Όροι και 

προϋποθέσεις 

της 

προσφοράς 

Οι Τίτλοι είναι αντικείμενο Μη εξαιρούμενης Προσφοράς, οι όροι και 

προϋποθέσεις της οποίας περιγράφονται αναλυτικότερα και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια και στους ισχύοντες Τελικούς Όρους.  

 

Μια Μη εξαιρούμενη Προσφορά των Τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην 

Ελλάδα (η Ελληνική Προσφορά ) στην περίοδο από 18 Οκτωβρίου 2013 (και 

συμπεριλαμβανομένης αυτής) έως 12 Νοεμβρίου 2013 (και 

συμπεριλαμβανομένης αυτής) . Αυτή η περίοδος μπορεί να συντομευθεί κατ’ 

επιλογή του Εκδότη. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την 

Ελληνική Προσφορά.  
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Η τιμή προσφοράς είναι EUR 1.000  ανά ποσό υπολογισμού. Εκτός από τα 

έξοδα που περιγράφονται λεπτομερώς στο Στοιχείο Ε.7 παρακάτω, ένας 

Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων μπορεί να χρεώσει στους επενδυτές σύμφωνα 

με την Ελληνική Προσφορά μια προμήθεια έως και 4,00 τοις εκατό του ποσού 

του αρχικού κεφαλαίου των Τίτλων που θα αγοράσει ο σχετικός επενδυτής. Το 

ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι EUR 3.000. Ο Εκδότης μπορεί να απορρίψει μια 

αίτηση για Τίτλους στο πλαίσιο της Ελληνικής  Προσφοράς, εξ ολοκλήρου ή εν 

μέρει. 

 

E.4 Συμμετοχές 

φυσικών και 

νομικών 

προσώπων 

που 

συμμετέχουν 

στην έκδοση/ 

προσφορά 

Ο Διαπραγματευτής ή/και οι διανομείς θα εισπράττουν έως 8,00% 

(συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας συμμετοχής όπως αναφέρεται ανωτέρω) 

επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου ως αμοιβή σε σχέση με την έκδοση 

Τίτλων. Εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο που συμμετέχει στην 

προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιώδες συμφέρον στην Προσφορά. 

E.7 Εκτιμώμενα 

έξοδα που 

χρεώνει ο 

Εκδότης ή 

ένας 

Εξουσιοδοτη

μένος 

Προσφέρων 

στον 

επενδυτή  

Ο Εκδότης δεν χρεώνει έξοδα στους επενδυτές. Κανένας Εξουσιοδοτημένος 

Προσφέρων δεν χρεώνει έξοδα στους επενδυτές.  
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