SAMMANFATTNING

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Introduktion
och varningar

Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet.
Varje beslut att investera i Värdepapperen ska ske med beaktande av
Grundprospektet i dess helhet, inklusive information som införlivas
genom hänvisning, och tillsammans med de Slutliga Villkoren.
Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i
domstol kan käranden, enligt nationell rätt i den relevanta Medlemsstaten
inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet där kravet framställs,
vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan
den juridiska processen inleds.
Inget civilrättsligt ansvar kan uppkomma för de personer som har lagt
fram denna Sammanfattning, inklusive varje översättning härav, såtillvida
inte Sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den
läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet eller om den inte,
tillsammans med andra delar av Grundprospekt, ger nyckelinformation för
att hjälpa investerare när de överväger att investera i Värdepapperen.

A.2

Samtycke från
Emittenten att
använda
prospektet vid
återförsäljning
eller
slutlig
placering
av
Värdepapper

Emittenten kan lämna samtycket för användande av Grundprospektet och
Slutliga Villkor för återförsäljning och slutlig placering av Värdepapper
gjorda av finansiella mellanhänder, under förutsättning att sådan
återförsäljning eller slutlig placering av Värdepapper gjorda av sådana
finansiella mellanhänder görs under den Erbjudandeperiod som anges
nedan. Sådant samtycke kan vara underkastat villkor som är relevanta för
användande av Grundprospektet.
Generella samtycken: Emittenten lämnar sitt samtycke för användande
av Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor avseende återförsäljning
eller av slutliga placering av Värdepapper (ett ”Publikt Erbjudande”)
förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
(a)

det Publika Erbjudandet lämnas endast i Danmark, Finland,
Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien,
Sverige och Storbritannien; och

(b)

det Publika Erbjudandet lämnas endast under perioden från (och
med) (”Erbjudandeperioden”);

(c)

det Publika Erbjudandet lämnas endast av någon finansiell
mellanhand som (i) är auktoriserad att lämna sådana erbjudanden
under Direktiv om marknader för finansiella instrument
(Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2004/39/EG) och (ii)
har publicerat på sin hemsida att den använder Grundprospektet i
enlighet med Emittentens samtycke och villkoren som hör till (en
”Auktoriserad Erbjudare”).

Information om villkoren för ett erbjudande som lämnas av någon
Auktoriserad Erbjudare ska erhållas vid tidpunkten för sådant
erbjudande av den Auktoriserade Erbjudaren.

Avsnitt B – Emittent
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B.1

Emittentens
juridiska
och
kommersiella
namn

Värdepapperen emitteras av Barclays Bank PLC (”Emittenten”).

B.2

Säte och juridisk
form
för
Emittenten,
lagstiftning
under
vilket
Emittenten
bedriver
verksamhet och
dess land för
bildande

Emittenten är ett publikt aktiebolag som är registerat i England och
Wales.

Kända trender
som
påverkar
Emittenten och
verksamhetsområden inom
vilka Emittenten
bedriver
verksamhet

Verksamheten och intjäningen för Emittenten och dess dotterföretag
(tillsammans, ”Bankkoncernen” eller ”Barclays”) kan påverkas av
skattepolicyer eller andra policyer och andra åtgärder från olika statliga
myndigheter och näringsrättsliga myndigheter inom Storbritannien, EU,
USA och på andra ställen, och samtliga dessa policyer kan vara föremål
för förändring. Det näringsrättsliga svaret på den finansiella krisen har
inneburit och forsätter att innebära väldiga näringsrättsliga förändringar i
Storbritannien, EU, USA och på andra ställen där Bankkoncernen är
verksam. Det har även inneburit (bland annat) (i) en mer bestämd attityd
bland myndigheter i många jurisdiktioner, och (ii) skärpta kapital-,
hävstångs-, likviditets- och finansieringskrav (t.ex. enligt det fjärde
Kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV)). Vidare framtida näringsrättsliga
förändringar kan även begränsa Bankkoncernens verksamheter, begränsa
viss utlåningsverksamhet och leda till andra betydande kostnader för
regelefterlevnad.

B.4b

De huvudsakliga lagar och regler som Emittenten är verksam under är
lagar från England och Wales inklusive Companies Act.

Kända trender som påverkar Emittenten och de verksamhetsområden
inom vilka Emittenten bedriver verksamhet inkluderar:
•

fortsatt
politisk
och
näringsrättslig
granskning
av
bankverksamhetsområdet som kan innebära ökad eller förändrad
reglering som troligtvis kommer leda till en betydande inverkan
på strukturen och förvaltningen av Bankkoncernen;

•

generella förändringar av näringsrättsliga krav, t.ex.,
försiktighetsregler avseende kapitalkravsregelverk och regler
utformade för att leda till finansiell stabilitet och öka skydd
insättningar, mer omfattande regler och procedurer för skydd av
konsumenter och klienter hos företag som ägnar sig åt finansiella
tjänster och en ökad vilja hos tillsynsmyndigheter att undersöka
tidigare
marknadsstandarder,
kraftigt
driva
påstådda
överträdelser och påföra stora böter på företag som ägnar sig åt
finansiella tjänster;

•

ett ökat antal juridiska processer i de jurisdiktioner som
Bankkoncernen gör affärer, inklusive grupptalan;

•

amerikansk lagstiftning (US Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act), som innehåller långtgående
näringsrättsliga reformer (inkluderande restriktioner avseende
handel i eget namn och fondrelaterade aktiviteter (den s.k.
”Volcker rule”));
lagstiftning i Storbritannien (United Kingdom Financial Services
(Banking Reform) Act 2013) som ger myndigheter i

•
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Storbritannien möjlighet att implementera åtgärder för, bland
annat; (i) att bankverksamhet för privatkunder inom
Storbritannien och EES hos de största bankerna i Storbritannien
ska bedrivas i en juridiskt, operationellt och ekonomiskt separat
oberoende enhet (s.k. ”avskiljande”) och (ii) ett
skuldnedskrivningsstabiliseringsalternativ; och
•

förändring avseende konkurrensmiljö och prissättningsmiljö.

Beskrivning av
koncernen och
Emittentens
position
inom
koncernen

Barclays är en stor global aktör inom den finansiella tjänstesektorn.

B.9

Vinstprognos
eller
vinstuppskattning

Ej tillämpligt: Emittenten har valt att inte inkludera vinstprognos eller
vinstuppskattning.

B.10

Reservationer i
revisionsberättelsen
avseende
historisk
finansiell
information

Ej tillämpligt: revisionsberättelsen avseende
information innehåller inga sådana reservationer.

B.12

Utvald finansiell
information,
inga betydande
negativa
förändringar
och betydande
förändringar

Baserat på Bankkoncernens reviderade finansiella information för året
som slutade den 31 december 2016 hade Bankkoncernen totala tillgångar
om £1 213 955 m (2015: £1 120 727 m), total nettoutlåning och förskott
om £436 417 m (2015: £441 046 m), totala insättningar om £472 917 m
(2015: £465 387 m), och totalt eget kapital om £70 955 m (2015: £66 019
m) (inklusive minoritetsintressen om £3 522 m (2015: £1 914 m)). Vinst
före skatteavdrag från Bankkoncernens fortlöpande verksamhet för året
som slutade den 31 december 2016 var £4 383 m (2015: £1 914 m) efter
reserveringar för kreditförluster och andra reserveringar om £2 373 m
(2015: £1 762 m). Den finansiella informationen i detta stycke utgör
utdrag från den reviderade konsoliderade finansiella redovisningen från
Emittenten för året som slutade den 31 december 2016.

B.5

Emittenten är ett helt direktägt dotterföretag till Barclays PLC, som är
holdingmoderbolaget i Bankkoncernen (Barclays PLC, tillsammans med
dess dotterföretag, ”Koncernen”).

historisk

finansiell

Baserat på Bankkoncernens oreviderade finansiella information för de sex
månader som slutade 30 juni 2017 hade Bankkoncernen totala tillgångar
om £1 136 867 miljoner (30 juni 2016: £1 351 958 miljoner), total
nettoutlåning och förskott om £427 980 miljoner (30 juni 2016: £473 962
miljoner), totala insättningar om £488 162 miljoner (30 juni 2016: £500
919 miljoner), och totalt eget kapital om £66 167 miljoner (30 juni 2016:
£69 599 miljoner) (inklusive minoritetsintressen om £84 miljoner (30 juni
2016: £2 976 miljoner)). Vinst före skatteavdrag från Bankkoncernens
fortlöpande verksamhet för de sex månader som slutade 30 juni 2017 var
£2 195 miljoner (30 juni 2016: £3 017 miljoner) efter reserveringar för
kreditförluster och andra reserveringar om £1 054 miljoner (30 juni 2016:
£931 miljoner). Den finansiella informationen i detta stycke utgör utdrag
från den reviderade konsoliderade finansiella redovisningen från
Emittenten för de sex månader som slutade 30 juni 2017.
Ej tillämpligt: det har inte inträffat någon betydande förändring avseende
Bankkoncernens finansiella position eller handelsposition efter den 30
juni 2017.
Det har inte inträffat några betydande negativa förändringar avseende

3

Emittentens utsikter efter den 31 december 2016.
B.13

Nyligen
inträffade
händelser
för
Emittenten som
är
betydande
relevanta för att
bedöma
Emittentens
solvens

Ej tillämpligt: det har inte nyligen inträffat några händelser för Emittenten
som är betydande relevanta för att bedöma Emittentens solvens.

B.14

Emittentens
beroende
av
andra enheter
inom koncernen

Hela det emitterade ordinarie aktiekapitalet i Emittenten ägs indirekt av
Barclays PLC, som är holdingmoderbolag i Bankkoncernen.

B.15

Beskrivning av
Emittentens
huvudsakliga
verksamheter

Bankkoncernen är en stor global aktör inom den finansiella tjänstesektorn
som är verksam inom bankverksamhet för privatkunder, kommersiell
bankverksamhet, kreditkortsverksamhet, investeringsbankverksamhet,
förmögenhetsförvaltning och investeringsförvaltningstjänster med en
omfattande internationell närvaro i Europa, USA, Afrika och Asien.

B.16

Beskrivning av
om Emittenten
direkt
eller
indirekt ägs eller
kontrolleras och
av vem och
formen
för
sådan kontroll

Hela det emitterade ordinarie aktiekapitalet i Emittenten ägs indirekt av
Barclays PLC, som är holdingmoderbolag för Emittenten och dess
dotterföretag.

B.17

Kreditvärderingsbetyg
som
tilldelats
Emittenten och
dess
skuldvärdepapper

De kortfristiga icke-säkerställda åtagandena för Emittenten har erhållit
kreditvärderingsbetyg A-1 från Standard & Poor's Credit Market Services
Europe Limited, P-1 från Moody's Investors Service Ltd. och F1 från
Fitch Ratings Limited och långfristiga åtaganden för Emittenten har
erhållit kreditvärderingsbetyg A+ från Standard & Poor's Credit Market
Services Europe Limited, A1 från Moody's Investors Service Ltd. och A
från Fitch Ratings Limited. En specifik emission av Värdepapper kan
antingen erhålla eller inte erhålla kreditvärderingsbetyg.

Emittentens finansiella position är beroende av den finansiella positionen
för dess dotterföretag.

Kreditvärdering: Denna emission av Värdepapper kommer inte erhålla
kreditvärderingsbetyg.
Avsnitt C – Värdepapper
C.1

Typ och klass
av
Värdepapper
som
erbjuds
och/eller upptas
till handel

Värdepapper som beskrivs i denna Sammanfattning kan vara
skuldvärdepapper eller, om villkoren för återbetalning relaterar till
utvecklingen för ett angivet inflationsindex, derivatvärdepapper.
Värdepapperen kan antingen löpa med ränta till en fast eller rörlig nivå,
eller till en nivå som beräknas genom referens till förändringar för ett
angivet inflationsindex, eller vara nollkupongsvärdepapper (som inte
betalar ränta). Värdepapper kan inkludera en möjlighet för Emittenten att
byta en fast ränta till en rörlig ränta, eller vice versa, enligt Emittentens
valmöjlighet.
Värdepapper kommer att löpa med ränta efter en fast räntesats, en rörlig
räntesats plus ett fast procenttal, en räntesats som motsvarar ett
fastprocenttal minus en rörlig räntesats, en räntesats som motsvarar
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skillnaden mellan två rörliga räntesatser, en räntesats som beräknas utifrån
rörelserna i ett angivet inflationsindex eller en räntesats som kommer att
variera mellan två angivna räntesatser (varav en kan vara noll) beroende på
huruvida den angivna rörliga räntan överstiger den angivna
målnivåräntesatsen på den relevanta fastställandedagen, kan vara
nollkupongvärdepapper (som inte löper med ränta) eller kan tillämpa en
kombination av olika räntetyper. Räntetypen (om någon) som ska erläggas
under Värdepapperen kan var samma för alla Räntebetalningsdagar eller
kan vara olika för olika Räntebetalningsdagar. Värdepapper kan innefatta
en möjlighet för Emittenten att, efter eget diskretionärt beslut, byta typen
av ränta som ska erläggas under Värdepapperen. Räntebeloppet som ska
erläggas avseende Värdepapperen på en Räntebetalningsdag kan vara
föremål för en intervallackumuleringsfaktor som kommer att variera
beroende på utvecklingen för ett angivet inflationsindex eller en eller flera
angivna rörliga räntesatser under observationsperioden hänförlig till den
Räntebetalningsdagen.
Värdepapper kan inkludera en möjlighet för Värdepapperen att bli inlösta i
förtid före dess förfallotidpunkt enligt Emittentens eller investerarens
valmöjligheter. Om inte Värdepapperen blir inlösta i förtida kommer de att
bli inlösta på den Planerade Inlösendagen och beloppet som förfaller till
betalning kommer antingen vara ett fastställt inlösenbelopp eller ett belopp
som relaterar till utvecklingen för ett angivet inflationsindex.
Värdepapperen kan clearas genom ett clearingsystem eller vara ickeclearade och innehas i innehavarform eller registrerad form. Vissa clearade
Värdepapper kan vara i dematerialiserad och icke-dokumentbaserad
kontoförd form. Äganderätt till clearade Värdepapper kommer fastställas
av de register som relevant för clearingsystem.
Värdepapper kommer att emitteras i en eller flera series (var för sig, en
”Serie”) och varje Serie kan emitteras i trancher (var för sig, en
”Tranche”) på samma eller olika emissionsdagar. Värdepapperen i
respektive Serie är avsedda att vara utbytbara sinsemellan med samtliga
andra Värdepapper i den Serien. Varje Serie kommer att tilldelas ett unikt
Serienummer och en identifieringskod.
Värdepapperen utgör överlåtbara förpliktelser för Emittenten som kan
köpas och säljas av investerare i enlighet med villkoren som finns angivna
i Grundprospektet (de ”Allmänna Villkoren”), så som kompletteras av
detta slutliga villkorsdokument (de ”Slutliga Villkoren”) (de Allmänna
Villkoren kompletterade på detta sätt ”Villkoren”).
Ränta: Räntan som förfaller till betalning för Värdepapperen kommer
fastställas genom referens till en fast räntesats. Räntebeloppet som ska
erläggas avseende ett värdepapper för en ränteberäkningsperiod kommer
att fastställas genom att multiplicera ränteberäkningsbeloppet för sådant
värdepapper
med
den
tillämpliga
räntesatsen
och
dagberäkningskonventionen.
Möjlighet till Förtida Inlösen enligt Emittentens val eller enligt
investerarens val: Inte tillämpligt.
Slutlig inlösen: Det slutliga inlösenbeloppet kommer att vara 100 procent
av TRY 10 000 (Beräkningsbeloppet).
Form: Värdepapperen kommer initialt att emitteras i global innehavar
form. Identifiering: Serienummer: NX000201396; Tranchenummer: 1
Identifieringskoder:

ISIN
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kod:

XS1620560695;

Common

kod:

162056069.
Tillämplig rätt: Värdepapperen kommer att vara underkastade engelsk
rätt
C.2

Valuta

Med förbehåll för regelefterlevnad av samtliga tillämpliga lagar, regler och
direktiv, kan Värdepapperen emitteras i vilken valuta som helst. Villkoren
för Värdepapperen kan ange att alla räntebelopp och kapitalbelopp som
ska erläggas avseende sådana värdepapper, kommer att betalas i en
avvecklingsvaluta som är en annan än den dessa är denominerade i, där
sådana betalningar konverteras till avvecklingsvalutan efter den rådande
växelkursen så som denna fastställs av Fastställelseagenten.
Värdepapperen kommer vara denominerade i turkiska lira (”TRY”). Alla
räntebelopp och kapitalbelopp avseende Värdepapperen kommer att
betalas i turkiska lira (”TRY”).

C.5

Beskrivning av
restriktioner
avseende
fri
överlåtbarhet
av
Värdepapperen

Värdepapper erbjuds och säljs utanför USA till icke-amerikanska personer
i överensstämmelse med ”Regulation S” och måste ske i enlighet med
överföringsrestriktioner i förhållande till USA.
Värdepapper som innehas genom ett clearingsystem kommer överföras i
enlighet med regler, förfaranden och regleringar för sådant clearingsystem.
Med förbehåll för det ovanstående så kommer Värdepapperen vara fritt
överlåtbara.

C.8

Beskrivning av
rättigheter
förknippade
med
Värdepapperen
inklusive
ranking
och
begränsningar
av
dess
rättigheter

Rättigheter: Varje Värdepapper inkluderar en rättighet att erhålla en
potentiell avkastning på ränta och beloppet som ska erläggas vid inlösen
tillsammans med vissa tillhörande rättigheter så som rätten att erhålla
information om vissa beslut och händelser och rätten att rösta om framtida
ändringar.
Pris: Värdepapperen kommer att emitteras till en kurs och i sådan
denominering som avtalas mellan Emittenten och relevant(a) dealer(s)
och/eller manager(s) vid tidpunkten för emission. Den lägsta
denomineringen kommer att vara Beräkningsbeloppet beträffande vilket
ränta och inlösenbelopp kommer att beräknas. Emissionspriset för
Värdepapperen är 98.885 procent. Denomineringen av ett Värdepapper är
TRY 10 000 (”Beräkningsbeloppet”).
Skatt: Samtliga betalningar avseende Värdepapperen ska göras utan
avdrag för källskatt eller avdrag för eller pga. några skatter i UK om inte
sådant avdrag för källskatt eller avdrag följer av lag. Om sådant avdrag för
källskatt eller avdrag följer av lag kommer Emittenten, med vissa
begränsade undantag, att åläggas att betala ytterligare belopp för att täcka
de belopp som ska innehållas eller dras av.
Uppsägningsgrundande Händelser: Om Emittenten misslyckas att
erlägga betalning under Värdepapperen eller bryter mot några andra
villkor för Värdepapperen på ett sätt som är väsentligen negativt för
Innehavarnas intressen (och sådant misslyckande inte upphör inom 30
dagar, eller, avseende ränta, 14 dagar), eller om Emittenten är föremål för
ett beslut om avveckling, då (vid fall, avseende ränta, Emittenten är
förhindrad att utföra betalningar på grund av tvingande lagregler) så
kommer Värdepapperen att omedelbart förfalla till betalning, efter att
meddelande lämnats av Innehavare (eller, avseende Värdepapper under
Fransk Rätt, representanten för Innehavarna).
Status: Värdepapperen är direkta, icke-efterställda och icke-säkerställda
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åtaganden för Emittenten och kommer att rangordnas lika sinsemellan.
Begränsningar av rättigheter:

C.9

Ränta/ Inlösen



Trots att Värdepapperen är relaterade till utvecklingen för
underliggande tillgång(ar) har Innehavare inga rättigheter
avseende de underliggande tillgångarna.



Värdepapperen innehåller villkor för sammankallande av
fordringshavarmöten för att överväga ärenden som generellt
påverkar deras intressen och dessa villkor tillåter vissa
definierade majoriteter att binda samtliga Innehavare, inklusive
Innehavare som inte närvarade och röstade på det relevanta mötet
och Innehavare som röstade på annat sätt än majoriteten. Vidare,
under vissa omständigheter kan Emittenten ändra villkoren för
Värdepapperen utan Innehavarnas samtycke. Villkoren för
Värdepapperen tillåter att Emittenten och Fastställelseagenten
(vilket fallet än kan vara), vid inträffandet av vissa händelser och
under vissa omständigheter, utan innehavarnas samtycke,
genomför justeringar av villkoren för Värdepapperen, att inlösa
Värdepapperen före förfallodagen, (där tillämpligt) att uppskjuta
värdering av underliggande tillgång(ar) eller planerade
betalningar under Värdepapperen, att ändra valutan i vilka
Värdepapperen är denominerade, att utbyta Emittenten mot en
annan tillåten enhet med förbehåll för vissa villkor och att vidta
vissa andra åtgärder avseende Värdepapperen och de
underliggande tillgång(arna) (om några).

Ränta: Avseende varje ränteberäkningsperiod kan Värdepapperen löpa
med ränta eller inte löpa med ränta. För varje ränteberäkningsperiod
avseende vilken Värdepapperen löper med ränta kommer ränta att
ackumuleras efter en av följande räntesatser: en fast räntesats, en rörlig
räntesats plus ett fast procenttal, en räntesats som motsvarar ett fast
procenttal minus en rörlig räntesats, en räntesats som motsvarar skillnaden
mellan två räntesatser, en räntesats som beräknas utifrån rörelser i ett
angivet inflationsindex, en räntesats som kommer att variera mellan två
räntesatser (varav en kan vara noll) beroende på huruvida dem angivna
rörliga räntesatsen överstiger en angiven nivå på den relevanta dagen för
fastställande eller en deackumulerad rörlig räntesats. Värdepapper kan
inkludera en option för Emittenten att, efter egen diskretionär
bestämmanderätt, byta typen av ränta som ska erläggas under
Värdepapperen en gång under löptiden för Värdepapperen
(”Bytesoptionen”). Räntebeloppet som ska erläggas avseende
Värdepapperen på en Räntebetalningsdag kan också vara föremål för en
intervallackumuleringsfaktor som kommer att variera beroende på
utvecklingen för ett angivet inflationsindex eller ett eller flera angivna
rörliga räntesatser, enligt vad som beskrivs i 'Intervallackumuleringsfaktor'
nedan (”Intervallackumuleringsfaktorn”).
Slutlig Inlösen: Det belopp som förfaller till betalning vid slutlig inlösen
av Värdepapperen kommer antingen att vara fastställt till en procentandel
av Beräkningsbeloppet för Värdepapperen, eller kan relatera till
Beräkningsbeloppet för Värdepapperen (som är den lägsta angivna valören
för Värdepapperen) så som detta justerats uppåt eller nedåt för att beakta
förändringar i ett inflationsindex. Avvecklingsförfarandet kommer att bero
på clearingsystemet för Värdepapperen och lokal praxis i jurisdiktionen för
investeraren.
Möjlighet till Förtida Inlösen: Vissa Värdepapper kan bli inlösta i förtid
jämfört med dessas Planerade Inlösendag efter utövande av valmöjlighet
till sådan förtida inlösen av antingen Emittenten eller Innehavare av
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Värdepapperen.
Tvingande Förtida Inlösen: Värdepapperen kan även bli inlösta i förtid
jämfört med den Planerade Inlösendagen om utförandet av Emittentens
åtaganden blir olagliga, om fastställelseagenten fastställer att så är fallet,
efter upphörande av offentliggörande av ett inflationsindex, eller till följd
av uppkomsten av en förändring av tillämplig lag, ett valutaavbrott eller en
skattehändelse som påverkar Emittentens möjligheter att fullgöra sina
åtaganden under Värdepapperen.
Indikativa belopp: Om Värdepapperen erbjuds genom ett Publikt
Erbjudande och om specificerade produktvärden nedan inte är bestämda
eller fastställda vid påbörjandet av det Publika Erbjudandet (inklusive
varje belopp, nivå, procent, pris, kurs eller annat värde avseende villkoren
för Värdepapperen som inte har bestämts eller fastställts vid påbörjan av
det Publika Erbjudandet), kommer dessa specifika produktvärden att ange
ett indikativt belopp, ett indikativt minsta belopp, ett indikativt största
belopp eller någon kombination härav. I sådana fall kommer relevant(a)
produktvärde(n) att vara värdet som fastställs på basis av
marknadsförhållanden av Emittenten på eller omkring slutet av det Publika
Erbjudandet. Information om det relevanta specifika produktvärdet
kommer att publiceras före Emissionsdagen.
RÄNTA
Fast Ränta. För perioden från och med Emissionsdagen till men exklusive
Räntebetalningsdagen som infaller den 28 september 2020, varje
Värdepapper kommer att löpa med ränta till en räntesats om 11 %per år
som förfaller till betalning vid slutet av varje ränteberäkningsperiod på den
28 september varje år (var för sig, en ”Räntebetalningsdag”).
SLUTLIG INLÖSEN
Värdepapperen är planerade att bli inlösta den 28 september 2020 genom
att Emittenten betalar ett belopp i TRY lika med 10 000 multiplicerat med
100 %.
MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA INLÖSEN
Dessa Värdepapper kan inte bli inlösta enligt Emittentens eller
Innehavarens valmöjlighet.
C.10

Derivatkomponenter i
räntebetalningen

Ej tillämpligt: det finns inte någon derivatkomponent i räntebetalningen.

C.11

Notering
och
upptagande till
handel

Värdepapperen kan upptas till handel på en reglerad marknad i Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige eller Storbritannien.
Ansökan förväntas göras av Emittenten (eller för dennes räkning) om
upptagande till handel av Värdepapperen på den reglerade marknaden hos
London Stock Exchange från och med den 28 september 2017.

C.15

Beskrivning av
hur värdet på
investeringen är
beroende
av
värdet
på
underliggande

Avkastningen på, och värdet på, Värdepapperen som är
derivatvärdepapper kommer att relatera till utvecklingen för ett angivet
inflationsindex. Vidare, räntebetalningar kommer att beräknas genom
referens till en fast ränta, och en eller flera rörliga räntor eller förändringar
för ett angivet inflationsindex.
Betalningar av ränta beräknas genom referens till en Fast Ränta om 11 %.
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instrument
C.16

Utlöpande eller
förfallodag för
värdepapperen

Värdepapper med villkor för återbetalning som relaterar till utvecklingen
för ett angivet inflationsindex, är planerade att bli inlösta på den Planerade
Inlösendagen.
Den Planerade Inlösendagen för Värdepapperen är den 28 september 2020.

C.17

Avvecklingsprocess
för
derivatvärdepapper

Värdepapper som är derivatvärdepapper kommer att levereras på den
angivna emissionsdagen antingen i utbyte mot betalning av
emissionskursen (eller beträffande Värdepapper som har en
avvecklingsvaluta som är annan än valuta för denomineringen, motvärdet i
avvecklingsvalutan motsvarande emissionskursen) eller utan erläggande av
betalning av emissionskursen för Värdepapperen. Värdepapperen kan
komma att clearas och avvecklas genom Euroclear Bank S.A./N.V.,
Clearstream Banking société anonyme, CREST, Euroclear France, S.A.,
VP Securities, A/S, Euroclear Finland Oy, Norwegian Central Securities
Depositary, Euroclear Sweden AB eller SIX SIS Ltd.
Värdepapperen kommer att levereras den 28 september 2017
(”Emissionsdagen”) i utbyte mot betalning av emissionskursen för
Värdepapperen.
Värdepapperen kommer att clearas och avvecklas genom Euroclear Bank
S.A./N.V. Clearstream Banking, société anonyme.

C.18

Beskrivning av
hur avkastning
på
derivatvärdepapper
sker

Värdet på den underliggande tillgången till vilken de Värdepapper som är
derivatvärdepapper är relaterade, kommer att påverka räntan som betalas
och/eller beloppet som betalas på den Planerade Inlösendagen. Ränta och
varje inlösenbelopp som ska erläggas kommer att betalas kontant.
Ej tillämpligt: Värdepapperen är inte derivatvärdepapper.

C.19

Slutlig
referenskurs
för
den
underliggande

Den slutliga nivån för något angivet inflationsindex till vilket
Värdepapperen är derivatvärdepapper relaterade till, kommer att vara
nivån för en viss månad som offentliggörs på en angiven sida på Reuters
Monitor Money Rates Service (på www.reuters.com) eller Bloomberg© (på
www.Bloomberg.com) av sponsorn för inflationsindex. Information om
referensmånaden och angiven sida kommer finnas i de Slutliga Villkoren.
Ej tillämpligt: Värdepapperen är inte derivatvärdepapper.

C.20

Typ
av
underliggande

Ej tillämpligt: Värdepapperen är inte derivatvärdepapper.

C.21

Marknad där
värdepapperen
handlas

Ansökan förväntas göras av
Värdepapperen på den officiella
september 2017 och upptagande
reglerade marknaden hos London
september 2017.

Emittenten avseende notering av
listan, UK Listing Authority den 28
till handel av Värdepapperen på den
Stock Exchange från och med den 28

Avsnitt D – Risker
D.2

Nyckelinformation om
huvudsakliga

Huvudsakliga risker förknippade med Emittenten: Betydande risker
och dessas inverkan beskrivs nedan i två avsnitt: (i) Betydande existerande
och framväxande risker utifrån Huvudsaklig Risk och (ii) Betydande
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risker som är
specifika
för
Emittenten

existerande och framväxande risker som potentiellt inverkar på mer än en
Huvudsaklig Risk. Ett reviderat Verksamhetsriskhanteringsramverk
(”ERMF”) godkändes av styrelsen för Emittenten i december 2016 och
reviderar de åtta riskerna som följer: (1) Kreditrisk för Emittenten; (2)
Marknadsrisk; (3) Treasury- och kapitalrisk; (4) Operationell risk; (5)
Modellrisk; (6) Uppföranderisk; (7) Renommérisk och (8) Juridisk risk,
var och en, en ”Huvudsaklig Risk”).
(i)
Betydande
Huvudsaklig Risk

existerande

och

framväxande

risker

utifrån

Kreditrisk: Risken för förlust för Koncernen på grund av fallissemang av
klienter, kunder eller motparter, inklusive nationer, att till fullo fullgöra
deras förpliktelser mot Koncernen, inklusive den fulla och rättidiga
betalningen av kapital, ränta, säkerhet och andra fordringar. Koncernen
kan drabbas av finansiella förluster om någon av dess kunder, klienter eller
marknadsmotparter inte fullgöra sina kontraktuella förpliktelser gentemot
Koncernen. Koncernen kan också drabbas av förlust när värdet på dess
investeringar i finansiella instrument emitterade av en person faller som en
följd av att den personens kreditvärdighetsbetyg nedgraderas. Dessutom,
Koncernen kan ådra sig betydande orealiserade vinster eller förluster på
grund av förändringar i Koncernens kreditspreadar eller kreditspreadar för
tredje part, eftersom dessa ändringar påverkar marknadsvärderingen av
Koncernens derivatinstrument, skuldvärdepapper som Koncernen innehar
eller emitterar och lån som innehas till marknadsvärde.
Marknadsrisk: Risken för förlust på grund av potentiella negative
förändringar i värdet på Koncernens tillgångar och förpliktelser på grund
av fluktuationer i marknadsvariabler, inklusive men inte begränsat till,
räntesatser, valutakurser, aktiekurser, kreditspreadar, implicit volatilitet
och tillgångskorrelationer. Koncernens handelsaktiviteter är generellt
negativt exponerad mot en utdragen period av förhöjd
tillgångskursvolatilitet, särskilt om den negativt påverkar djupet på
marknadsplatslikviditet.
Treasury och kapitalrisk: Förmågan hos Koncernen att uppnå dess
affärsplaner kan påverkas negativt på grund av tillgängligheten av
planerad likviditet, en brist i kapital eller en bristande överensstämmelse
mellan ränteexponeringen för dess tillgångar och förpliktelser. Koncernen
kanske inte kan uppnå sina affärsplaner på grund av: i) oförmåga att
upprätthålla lämpliga kapitalrelationer; ii) oförmåga att infria sina
förpliktelser när dessa förfaller; iii) kreditvärderingsinstituts
nedgraderingar av kreditvärdighetsbetyg; iv) negativa ändringar i
valutaväxlingskurser beträffande kapitalrelationer; v) negativa räntesatser;
och vi) negativa rörelser inom pensionsfonden.
Operationell risk: Risken för förlust för företaget på grund av
otillräckliga eller misslyckade processer eller system eller mänskliga
faktorer eller på grund av externa händelser (till exempel bedrägerier) där
grundorsaken inte är på grund av kredit eller marknadsrisk. Koncernen är
exponerad mot många typer av operationell risk. Dessa inkluderar:
bedrägliga och andra interna eller externa aktiviteter; risker för avbrott i
processer, kontroller eller procedurer (eller dessas otillräcklighet relativt
storleken och omfattningen av Koncernens verksamhet); systemfel eller ett
försök, av en extern part, att göra en tjänst eller en stödjande teknologisk
infrastruktur otillgänglig för dess avsedda användare, känt som denial of
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services-attack; och risken för geopolitiska cyberhotsaktiviteter som
destabiliserar eller förstör Koncernens informationsteknologi eller kritisk
teknologiska infrastruktur som Koncernen är beroende av men inte
kontrollerar. Koncernen är också utsatt för risken för verksamhetsavbrott
på grund av händelser som ligger helt eller delvis bortom dess kontroll till
exempel naturkatastrofer, terroristhandlingar, epidemier, sammanbrott
avseende transporter eller allmän försörjning, vilket kan leda till förluster
eller reducering av tjänster till kunder och/eller ekonomiska förluster för
Koncernen. Alla dessa risker är också tillämpliga när Koncernen förlitar
sig på externa leverantörer eller säljare för att tillhandahålla tjänster till
den eller dess kunder. De operationella riskerna som Koncernen är utsatt
för kan ändras snabbt och det finns inte någon garanti för att Koncernens
processer, kontroller, procedurer och system är tillräckliga för att adressera
eller kan snabbt förändras till, sådana ändrade risker för att kunna undvika
risken för förlust.
Modellrisk: Koncernen använder modeller för att stödja ett brett urval av
verksamhets- och rikshanteringsaktiviteter. Modeller är inte perfekta och
utgör icke-kompletta beskrivningar av verkligheten och de kan följaktligen
bli föremål för fel som påverkar riktigheten i deras resultat. Modeller kan
också användas på fel sätt. Fel och felaktig användning av modeller kan
resultera i att Koncernen fattar olämpliga verksamhetsbeslut och blir
föremål för finansiell förlust, regulatorisk risk, renommérisk och/eller
felaktig kapitalrapportering.
Uppföranderisk:
Risken
för
skada
för
kunder,
klienter,
marknadsintegritet, konkurrens eller Koncernen på grund av olämpligt
utbud av finansiella tjänster, inklusive tillfällen av avsiktligt eller vårdslöst
beteende. Koncernen är engagerat i att säkerställa positivt resultat för
kunder och klienter och skydda marknadsintegritet är avgörande för det
sätt på vilket Koncernen bedriver sin verksamhet. Detta inkluderar att
vidta rimliga åtgärder för att säkerställa Koncernens kultur och strategi är
lämpligt inriktad mot målsättningen att Koncernens produkter och tjänster
är skäligen utformade och levereras för att möta behovet hos
Koncernenskunder och klienter. Koncernen har identifierat sex
huvudsakliga risker, förknippande med (i) verkställande av strategisk
avyttring i verksamheter som inte utgör kärnverksamhet; (ii)
produktstyrning och distributionsförfaranden; (iii) handelskontroller och
ingivande avseende referensvärden; (iv) hantering av ekonomisk
brottslighet; (v) dataskydd och integritet; och regulatoriskt fokus på kultur
och ansvarstagande. Vissa andra risker kan resultera i skada för kunder,
klienter och marknadsintegritet om dessa inte hanteras effektivt. Dessa
inkluderar men är inte begränsade till, cyberrisk; infrastruktur och
teknologisk motståndskraft; förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad
personal, outsourcing, datakvalitet; operationell precision och betalningar,
regulatorisk förändring; strukturell reform; förändrings- och
verkställighetsrisk; och Storbritanniens utträde ur EU.
Renommérisk: Risken att en åtgärd, transaktion, investering eller
händelse kommer att minska förtroendet för Koncernens integritet och
kompetens bland klienter, motparter, investerare, tillsynsmyndigheter,
anställda eller allmänheten.
Juridisk risk: Juridiska tvister, regulatoriska undersökningar, böter och
andra sanktioner avseende uppförandet inom verksamheten och ekonomisk
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brottslighet kan negativt påverka Koncernens resultat, renommé och
förmåga att bedriva sin verksamhet.
(ii)
Betydande existerade och framväxande risker som potentiellt kan
påverka fler än en Huvudsaklig Risk:
Strukturell reform (framväxande risk):
Brittisk lagstiftning (The UK Financial Services (Banking Reform) Act
2013 (the UK Banking Reform Act)) och därmed förknippade
verkställighetsförfattningar, kräver att alla insättningsmottagande banker i
Storbritannien med mer än £25 miljarder i insättningar (från individer och
mindre företag) ska separera vissa vardagliga bankaktiviteter (t.ex.
mottagande av insättningar) som erbjuds till privatpersons- och mindre
företagskunder från andra kommersiella och investment banking-tjänster.
Affärsförhållanden, allmänna ekonomiska och geopolitiska aspekter:
Koncernens utveckling kan påverkas negativt avseende en eller flera
Huvudsakliga Risker på grund av en svag eller försämrad global ekonomi
eller politisk instabilitet. Dessa faktorer kan också inträffa i en eller flera
av Koncernens primära verksamhetsländer. Koncernen erbjuder ett brett
urval av tjänster till privatkunds-, institutionella och statliga kunder, i ett
stort antal länder. Bredden av dessa verksamheter innebär att försämring i
den ekonomiska omgivningen eller en ökning av den politiska
instabiliteten i länder där den är aktiv eller vilken systematiskt viktig
ekonomi som helst, kan påverka Koncernens utveckling och
framtidsutsikter.
Förändring och utförande:
Koncernen fortsätter att driva förändringar avseende dess funktionella
förmågor och operationella miljö för att tillåta verksamheten att dra fördel
av framväxande och digitala teknologier och förbättra kundupplevelsen,
samtidigt som förhöjda regulatoriska krav byggs in, strategisk
omplacering, och förändringar av verksamhetsmodeller. Komplexiteten,
den ökande takten och volymen av förändringar som är pågår innebär
samtidigt att det finns en förhöjd utföranderisk och att risken att något inte
levereras enligt plan. Misslyckande i att på ett lämpligt sätt hantera denna
risk kan resultera i förlängda avbrott och störningar, finansiell förlust,
nackdelar för kund, juridiskt ansvar, potentiella regulatoriska åtgärder och
renomméskada.
Risker från reglering av den finansiella tjänsteindustrin: Den
finansiella tjänsteindustrin fortsätter att vara i fokus för betydande
regulatorisk förändring och granskning, vilket kan negativt påverka
Koncernens
verksamheter,
finansiella
resultat,
kapital
och
riskhanteringsstrategier.
Regulatorisk åtgärd om en bank i Koncernen (såsom Emittenten)
fallerar eller troligen kommer att fallera:
Storbritanniens resolutionsmyndigheter har rätten att under vissa
omständigheter ingripa i Koncernen enligt de stabiliserings- och
resolutionsbefogenheter som de har erhållit enligt engelsk lag (Banking
Act) och annan tillämplig lagstiftning. Utövandet av någon av dessa
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åtgärder avseende Emittenten skulle väsentligen påverka värdet av
Värdepapperen.
Enligt villkoren för Värdepapperen har investerare åtagit sig att vara
bundna av utövandet av varje brittisk resolutionsåtgärd av den relevanta
brittiska resolutionsmyndigheten.
Folkomröstningen om EU:
Storbritannien höll en folkomröstning den 23 juni 2016 om huruvida
landet ska kvarstå som medlem i EU. Detta resulterade i ett röstutfall för
att lämna EU. Resultat av folkomröstningen innebär att den långsiktiga
karaktären för Storbritanniens relation till EU är oklar och att det finns
osäkerhet beträffande karaktären i och tidpunkten för varje
överenskommelse med EU om villkoren för lämnandet. Under mellantiden
finns det en osäkerhetsrisk för både Storbritannien och EU, vilken kan
negativt påverka ekonomin i Storbritannien och de andra ekonomier där
Koncernen är verksam.
Förlustreservering:
Införandet av reserveringskraven under IFRS 9 Finansiella Instrument,
som ska ske den 1 januari 2018, förväntas resultera i högre
förlustreserveringar vilka sker tidigare på en framåtblickande basis och
avseende ett bredare urval av finansiella instrument än vad som är fallet
under IAS 39. Måtten kommer att involvera ökad komplexitet,
bedömningar och förväntas ha väsentlig finansiell påverkan och
förlustreserveringar kommer att tendera att vara mer volatila. Icke
säkerställda produkter med längre förväntad löptid, såsom kreditkort,
förväntas vara de mest påverkade. Den kapitalmässiga behandlingen av
ökade reserveringar är föremål för pågående diskussion med
tillsynsmyndigheter och inom branschen, men det finns potential för
betydande negativ påverkan på regulatoriska kapitalkrav. Dessutom, en
övergång från realiserade till förväntade kreditförluster har potentialen att
påverka Koncernens utveckling under stressade ekonomiska förhållanden
eller regulatoriska stresstester.
En nedgradering av kreditvärdighetsbetyg som har tilldelats
Emittenten från något kreditvärderingsinstitut kan negativt påverka
likviditeten eller marknadsvärdet för Värdepapperen. Nedgraderingar
av kreditvärdighetsbetyg kan inträffa som en följd av, bland andra orsaker,
ändringar i metodologierna som används av kreditvärderingsinstitut.
Ändringar i kreditvärderingsinstitutens uppfattning om nivån av implicit
statsstöd för europeiska banker och dessas koncerner kommer troligen att
leda till nedgraderingar av kreditvärdighetsbetyg.
Emittenten påverkas av risker som påverkar Bankkoncernen:
Emittenten är också påverkad av risker som påverkar Bankkoncernen
eftersom det finns betydande överlappning mellan verksamheterna hos
Emittenten och dess dotterföretag. Vidare, Emittenten kan påverkas
negativt av risker och andra händelser som påverkar dess dotterföretag
även när Emittenten inte är direkt påverkad.
D.3

Nyckelinformation om
huvudsakliga
risker som är

Du kan förlora hela värdet av din investering i Värdepapperen:
Betalningen av varje belopp som ska presteras under Värdepapperen
är beroende av Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser när
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specifika
för
Värdepapperen

dessa förfaller till prestation. Värdepapperen är icke säkerställda
förpliktelser. Dessa är inte insättningar och dessa skyddas inte enligt
Storbritanniens insättningsgarantisystem eller något annat
insättningsskyddsystem. Följaktligen, även om det för de relevanta
Värdepapperen anges att det belopp som ska återbetalas är lika med
eller högre än dess initiala förvärvskostnad, om Emittenten isslyckas
eller är oförmögen att möta dess betalnings- eller leveransförpliktelser
under Värdepapperen, kommer du att förlora delar av eller hela din
investering.
Du kan även förlora delar av eller hela din totala investering om:


du säljer dina Värdepapper före förfallodagen på
andrahandsmarknaden (om någon) till ett belopp som är lägre än
det initiala förvärvsbeloppet;



Värdepapperen blir inlösta i förtid pga. skäl som ligger bortom
Emittentens kontroll (så som följande av en förändring av
tillämplig lag, ett valutaavbrott eller en skattehändelse som
påverkar Emittentens förmåga att fullgöra sina åtaganden under
Värdepapperen) och beloppet som betalas till investerare är lägre
än det initiala förvärvspriset; eller



villkoren för Värdepapperen justeras (i enlighet med villkoren för
Värdepapperen) som en följd av att inlösenbeloppet som betalas
till investerare och/eller värdet på Värdepapperen är reducerat.

Risk för återkallelse av det publika erbjudandet: Beträffande ett publikt
erbjudande kan Emittenten föreskriva i de Slutliga Villkoren att det är ett
villkor för erbjudandet att Emittenten kan dra tillbaka erbjudandet på
grund av skäl bortom dess kontroll, såsom extraordinära händelser som
enligt Emittentens bestämmande kan vara negativt för erbjudandet. Under
sådana omständigheter kommer erbjudandet att anses vara ogiltigt och icke
bindande. I sådant fall kommer du redan att ha betalat eller levererat
teckningsmedel för de relevanta Värdepapperen, då kommer du att vara
berättigad till återbetalning av sådana belopp, men kommer inte att erhålla
någon ersättning som kan ha ackumulerats under perioden mellan deras
betalning eller leverans av teckningsmedlen och återbetalningen avseende
Värdepapperen.
Återinvesteringsrisk/förlust av avkastning: Till följd av förtida inlösen
av någon anledning av Värdepapperen, kan Innehavare sakna möjlighet att
återinvestera medlen från inlösen till en avkastning som är lika hög som
avkastningen på de Värdepapper som blir inlösta.
Volatila marknadskurser: Marknadskurser för Värdepapperen är
omöjliga att förutse och kan vara mycket volatila, eftersom det kan
påverkas av många oförutsebara faktorer, inkluderande marknadsräntor
och
avkastningsnivåer,
fluktuationer
i
valutaväxlingskurser,
valutakontroller, tid kvar fram till dess att Värdepapperen förfaller;
ekonomiska händelser, finansiella händelser, näringsrättsliga händelser,
politiska händelser, terrorism, militära händelser eller andra händelser i en
eller flera jurisdiktioner, förändringar i lag eller av regleringar, och
Emittentens kreditvärdighetsbetyg eller uppfattad kreditvärdighet.
D.6

Riskvarningar
om
att
investerare kan
förlora
hela
eller delar av
sin investering

Ej tillämpligt: om inte Emittenten misslyckas eller går i konkurs och under
förutsättning att du innehar dina värdepapper till förfallodagen och att de
inte inlöses i förtid eller justeras, så riskerar du inte ditt investerade kapital.
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Avsnitt E – Erbjudande
E.2b

E.3

Skäl
till
erbjudandet
och
användande av
intäkter
om
intäkter
inte
ska användas
till
vinst
och/eller för att
företa hedgning
av vissa risker

Nettointäkterna från varje emission av Värdepapper kommer användas av
Emittenten för dennes generella bolagsändamål, vilket kan inkludera göra
vinst och/eller hedga vissa risker. Om Emittenten vid tidpunkten för
emission väljer annat ändamål eller mer specifik användning av intäkter
kommer Emittenten att beskriva sådan användning i de Slutliga Villkoren.

Beskrivning av
villkoren
för
erbjudandet

Värdepapperen erbjuds och är underkastade följande villkor:

Ej tillämpligt: nettointäkten kommer användas av Emittenten för vinst
och/eller hedga vissa risker.

Erbjudandekurs: Emissionskursen
Tillämpliga villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att
när som helst dra tillbaka erbjudandet om värdepapper före slutet av
erbjudandeperioden.
Om det har inkommit ansökningar från potentiella investerare kommer
dessa investerare inte att ha rätt att teckna eller på annat sätt förvärva
värdepapprena och alla ansökningar kommer automatiskt att annulleras
och eventuella inbetalningar för köp kommer att återbetalas till den
sökande av den godkända återförsäljaren i enlighet med dennes normala
rutiner efter att erbjudandet har dragits tillbaka.
Beskrivning av ansökningsprocessen: Under erbjudandeperioden kan
förvaltaren eller den godkända återförsäljaren i Portugal (”jurisdiktion för
det offentliga erbjudandet”) lämna erbjudanden utöver de som görs i
enlighet med artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Ansökningar om värdepapper kan göras i jurisdiktionen för det offentliga
erbjudandet kan göras via den godkända återförsäljaren under
erbjudandeperioden. Den godkända återförsäljaren placerar värdepappren i
jurisdiktionen för det offentliga erbjudandet. Distributionen görs enligt den
godkända återförsäljarens normala rutiner, som denne informerar
investerarna om.
Information om minsta och/eller största belopp för ansökan: Den
godkända återförsäljaren informerar investerarna om det minsta och största
beloppet för ansökan.
Beskrivning av möjlighet av minska teckningar och metod för
återbetalning av överstigande belopp som betalts av sökande: Ej
tillämpligt.
Information om metoder och tidsgränser för betalning och leverans av
värdepapper: Den godkända återförsäljaren informerar investerarna om
vilka värdepapper som tilldelats dem och hur dessa ska betalas.
Sätt på vilket och datum när resultaten för erbjudandet kommer att
publiceras: Den godkända återförsäljaren informerar investerarna om
vilka värdepapper som tilldelats dem och hur dessa ska betalas.
Procedur
för
utövande
av
förköpsrätt,
säljbarhet
av
teckningsrättigheter
och
hantering
av
outnyttjade
teckningsrättigheter: Ej tillämpligt.
Kategorier av innehavare till vilka värdepappren erbjuds och
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huruvida serier har reserverats för specifika länder: Den godkända
återförsäljaren i jurisdiktionen för det offentliga erbjudandet kan lämna
erbjudanden till valfri person. Eventuella erbjudanden i andra EES-länder
kommer endast att lämnas via den godkända återförsäljaren efter ett
undantag från kraven enligt prospektdirektivet, vilket är implementerat i
dessa länder, om att publicera ett prospekt.
Process för att meddelande sökande om det belopp som tilldelats dem
och indikation huruvida handel kan påbörjas innan anmälan har
gjorts: Den godkända återförsäljaren i jurisdiktionen för det offentliga
erbjudandet kan lämna erbjudanden till valfri person. Eventuella
erbjudanden i andra EES-länder kommer endast att lämnas via den
godkända återförsäljaren efter ett undantag från kraven enligt
prospektdirektivet, vilket är implementerat i dessa länder, om att publicera
ett prospekt
Namn och adress(er), till den omfattning som Emittenten känner till,
till placeringsombud i olika länder där erbjudandet görs: Auktoriserad
Erbjudare
E.4

Beskrivning av
eventuella
betydande
intressen
i
emissionen/
erbjudandet,
inklusive
intressekonflikter

Relevant Managers eller auktoriserad[e] erbjudare kan erhålla betalning
för någon emission av Värdepapper. Potentiella intressekonflikter kan
finnas mellan Emittenten, Fastställelseagenten, relevant[a] Managers eller
auktoriserad[e] erbjudare eller dess närstående (som kan ha intressen i
derivattransaktioner
relaterade
till
den(de)
underliggande
tillgång(en)(arna) som kan, men är inte avsedda att, negativt påverka
marknadskursen, likviditeteten eller värdet på Värdepapperen) och
innehavare.

E.7

Uppskattade
kostnader som
tas
ut
av
emittent/
erbjudare från
investerare

Emittenten kommer inte ta ut några kostnader från Innehavare i samband
med någon emission av Värdeapapper. Erbjudare kan, dock, ta ut
kostnader från Innehavare. Sådana kostnader (om några) kommer
fastställas genom avtal mellan erbjudaren och Innehavare vid tidpunkten
för respektive emission.
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