SAMMANFATTNING
Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).
Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och
emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver behandlas här så kan det finnas luckor i numreringen av punkterna.
Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan den
förhålla sig så att ingen information finns att återge under den punkten. I sådana fall anges endast en kort beskrivning av
punkten i sammanfattningen efter orden 'ej tillämpligt'.
Avsnitt A – Introduktion och Varningar
A.1

Introduktion
och varningar

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

Vid ett Publikt Erbjudande av Värdepapper samtycker Emittenten till användande av detta
Prospekt av en Auktoriserad Erbjudare (men ingen annan), förutsatt att följande villkor är
uppfyllda:
(a)

det Publika Erbjudandet lämnas endast i Sverige;

(b) det Publika Erbjudandet lämnas endast under perioden från och med den 5 mars 2014, till
(men exklusive) den 4 april 2014 ("Erbjudandeperioden") med förbehåll för att erbjudandet
när som helst kan tas tillbaka eller Erbjudandeperioden förkortas eller förlängas av
Emittenten (förutsatt att ett tillägg till Prospektet offentliggörs om Erbjudandeperioden
förlängs); och
(c)

det Publika Erbjudandet lämnas endast av Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9,
Box 7405, SE-10391 Stockholm, Sverige ("Distributören") och eventuellt en eller flera
ytterligare finansiella institut som är auktoriserade under Direktiv om marknader för
finansiella instrument (Direktiv 2004/39/EG) ("MiFID") och har offentliggjort på sin
webbplats ett yttrande om (samt att det uppfyller) att (i) det har blivit utsedd av Distributören
i samband med det Publika Erbjudandet, (ii) det är auktoriserad under MiFID och (iii) det
kommer att uppfylla de andra villkoren i det Publika Erbjudandet som framgår av Prospektet
("Auktoriserad(e) Erbjudare").

Ett "Publikt Erbjudande" av Värdepapper är ett erbjudande om Värdepapper som inte är
undantaget kravet på offentliggörande av prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EG, ändrat
genom Direktiv 2010/73/EU.
Information om villkoren för ett erbjudande som lämnas av någon Auktoriserad Erbjudare
ska tillhandahållas vid tidpunkt för erbjudandet av den aktuella Auktoriserade Erbjudaren.
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Avsnitt B − Emittent
B.1

Emittentens
juridiska och
kommersiella
namn

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

B.2

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

Emittenten är ett publikt aktiebolag som är registrerat i England och Wales. Emittenten bildades
den 7 augusti 1925 under Colonial Bank Act 1925, och registrerades den 4 oktober 1971 som ett
aktiebolag under Companies Act 1948 to 1967. Enligt Barclays Bank Act 1984 omregistrerades
Emittenten den 1 januari 1985 som ett publikt aktiebolag.

B.4b

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

Verksamheten och intjäningen för Emittenten och dess dotterföretag (tillsammans,
"Koncernen") kan påverkas av skattepolicys eller andra policys och andra åtgärder från olika
statliga- och tillsynsmyndigheter inom Storbritannien, EU, USA och på andra ställen, och
samtliga dessa policys kan vara föremål för förändring. Det näringsrättsliga svaret på den
finansiella krisen har inneburit och fortsätter att innebära väldiga regulatoriska förändringar i
Storbritannien, EU, USA och på andra ställen där Koncernen är verksam. Det har även inneburit
(bland annat) (i) en mer bestämd attityd bland myndigheter i många jurisdiktioner, och (ii)
skärpta kapital- och likviditetskrav (t.ex. enligt det fjärde Kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV)).
Eventuella framtida regulatoriska förändringar kan även begränsa Koncernens verksamheter,
reglera viss utlåningsverksamhet och leda till andra betydande kostnader för regelefterlevnad.
Kända trender som påverkar Emittenten och de verksamhetsområden inom vilka Emittenten
bedriver verksamhet inkluderar:
•

fortsatt politisk och regulatorisk granskning av bankverksamhetsområdet som kan
innebära ökad eller förändrad reglering som troligtvis kommer leda till en betydande
inverkan på hela branschen;

•

generella förändringar av regulatoriska krav, t.ex., försiktighetsregler avseende
kapitalkravsregelverk och regler utformade för att leda till finansiell stabilitet och öka
insättningsskydd;

•

amerikansk lagstiftning (US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act), som innehåller långtgående regulatoriska reformer (inklusive restriktioner
avseende handel i eget namn och fondrelaterade aktiviteter (den s.k. 'Volcker rule'));

•

rekommendationer från den Oberoende Granskningskommissionen av Banker
(Independent Commission on Banking) om att: (i) brittiska banker, brittiska banker
med verksamhet inom EES och hypoteksinstitut vad gäller dess bankverksamhet för
privatkunder ska bedrivas i en juridiskt tydlig markerad separat och ekonomiskt
oberoende enhet (s.k. ’avskiljande’) och (ii) den förlustabsorberande förmågan för
avskilda banker och globalt systemviktiga banker med huvudkontor i Storbritannien
(så som Emittenten) ska ha kapitalkrav som är högre än de som följer av förslaget till
Basel 3;

•

utredningar företagna av det brittiska konkurrensverket (Office of Fair Trading)
gällande Visa och MasterCard kredit och debit avgifter som kan komma att påverka
konsumentkreditverksamheten;

•

utredningar företagna av tillsynsorgan inom Storbritannien, EU och USA avseende
ingivanden gjorda av Emittenten och andra panelmedlemmar till organ som fastställer
olika internbankräntor så som London Interbank Offered Rate ("LIBOR") och Euro
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Interbank Offered Rate ("EURIBOR"); och
•
B.5

Beskrivning av
koncernen och
Emittentens
position inom
koncernen

förändring avseende konkurrens- och prissättningsmiljö.

Koncernen är en stor global aktör inom den finansiella tjänstesektorn. Hela det emitterade
ordinarie aktiekapitalet i Emittenten ägs indirekt av Barclays PLC, som är holdingmoderbolaget
i Koncernen.

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 historisk finansiell information innehåller inga
sådana reservationer.

B.12

Utvald finansiell
information,
inga betydande
negativa
förändringar
och inga
betydande
förändringar

Baserat på Koncernens reviderade finansiell information för året som slutade den 31 december
2012 hade Koncernen totala tillgångar om £1 490 747 miljoner (2011: £1 563 402 miljoner),
total nettoutlåning och förskott om £466 627 miljoner (2011: £478 726 miljoner), totala
insättningar om £462 806 miljoner (2011: £457 161 miljoner) och totalt eget kapital om
£62 894 miljoner (2011: £65 170 miljoner) (inklusive minoritetsintressen om £2 856 miljoner
(2011: £3 092 miljoner)). Vinst före skatteavdrag från Koncernens fortlöpande verksamhet för
året som slutade den 31 december 2012 var £99 miljoner (2011: £5 974 miljoner) efter
reserveringar för kreditförluster och andra reserveringar om £3 596 miljoner (2011: £3 802
miljoner). Den finansiella informationen i detta stycke är ett utdrag från den reviderade
konsoliderade finansiella redovisningen från Emittenten för året som slutade den 31 december
2012.
Baserat på Koncernens icke-reviderade finansiella information för året som slutade den 31
december 2013 hade Koncernen totala tillgångar om £1 312 840 miljoner (2012: £1 488 761
miljoner), total nettoutlåning och förskott om £468 664 miljoner (2012: £464 777 miljoner),
totala insättningar om £482 770 miljoner (2012: £462 512 miljoner) och totalt eget kapital om
£63 220 miljoner (2012: £59 923 miljoner) (inklusive minoritetsintressen om £2 211 miljoner
(2012: £2 856 miljoner)). Vinst före skatteavdrag från Koncernens fortlöpande verksamhet för
året som slutade den 31 december 2013 var £2 855 miljoner (2012: £650 miljoner) efter
reserveringar för kreditförluster och andra reserveringar om £3 071 miljoner (2012: £3 340
miljoner). Den finansiella informationen i detta stycke utgör utdrag från den icke-reviderade
konsoliderade finansiella redovisningen från Emittenten för året som slutade den 31 december
2013.
Det har inte inträffat några betydande negativa förändringar avseende Emittentens eller
Koncernens utsikter efter den 31 december 2012.
Ej tillämpligt; det har inte inträffat någon betydande förändring avseende Koncernens
finansiella position eller handelsposition efter den 31 december 2013.

B.13

Nyligen
inträffade
händelser för
Emittenten som
är av betydande
relevans för att
bedöma
Emittentens

Den 6 december 2012 tillkännagav Emittenten att man hade träffat en överenskommelse om att
kombinera den största delen av dess verksamhet i Afrika ("Portföljen") med Absa Group
Limited ("Absa"). Den föreslagna kombinationen ska ske genom Absas förvärv av Portföljen
för en ersättning om 129 540 636 ordinarie aktier i Absa (som motsvarar ett värde om
uppskattningsvis £1,3 miljarder). Som ett resultat av transaktionen kommer Emittentens
innehav i Absa att öka från 55,5 procent till 62,3 procent. Sammanslagningen slutfördes den 31
juli 2013.
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solvens

Den 9 oktober 2012 tillkännagav Emittenten att man hade träffat avtal om att förvärva ING
Direct-UK:s insättnings-, hypoteks-, och verksamhetstillgångar. Enligt villkoren för
transaktionen, som slutfördes den 5 mars 2013, har Emittenten förvärvat, tillsammans med
andra verksamhetstillgångar, en insättningsbok med en balans om uppskattningsvis £11,4
miljarder och en hypoteksbok om uppskattningsvis £5,3 miljarder.
Den 22 maj 2012 tillkännagav Emittenten att man hade träffat en överenskommelse om
försäljning av Emittentens totala innehav i BlackRock, Inc. ("BlackRock") i enlighet med ett
garanterat publikt erbjudande och ett delvis återköp av BlackRock. Vid försäljningen erhöll
Emittenten nettointäkter uppgående till uppskattningsvis US$ 5,5 miljarder.

B.14

Emittentens
beroende av
andra enheter
inom koncernen

Se ’B.5’.

B.15

Beskrivning av
Emittentens
huvudsakliga
verksamheter

Koncernen 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.

Emittentens finansiella position är beroende av dess dotterföretags finansiella position.

Avsnitt C - Värdepapper
C.1

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

Värdepapperen ("Värdepapperen") som emitteras som en serie
("Obligationer") utgör "derivatvärdepapper" enligt Prospektdirektivet.

av

obligationer

Identifiering: Serienummer: NX000145507;
Identifieringskoder: ISIN-kod: SE0005794609, Common-kod: Ej tillämpligt .

C.2

Valuta

Värdepapperen kommer att vara denominerade i svenska kronor, den officiella valutan i Sverige
("SEK").

C.5

Beskrivning av
restriktioner
avseende fri
överlåtbarhet av
Värdepapperen

Värdepapperen får inte erbjudas, säljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i USA
eller till någon amerikansk person eller för sådan persons räkning eller fördel, under en period
om 40 dagar från emissionsdagen eller, i samtliga fall, såvida inte ett undantag från
registreringskraven i amerikansk lagstiftning (Securities Act) är tillämpligt.
Inga erbjudanden, försäljningar, vidareförsäljningar eller leveranser av några Värdepapper får
göras i eller från någon jurisdiktion och/eller till någon individ eller företag förutom under
omständigheter som resulterar i efterlevnad av varje tillämgplig lag och förordning och som inte
kommer att medföra någon förpliktelse för Emittenten och/eller Förvaltare.
Med förbehåll för ovanstående så kommer Värdepapperen att vara fritt överlåtbara.

C.8

Beskrivning av
rättigheter
förknippade med
Värdepapperen
status/rangordning av

RÄTTIGHETER
Värdepapperen ger varje innehavare av Värdepapper rätten att erhålla en potentiell avkastning
på Värdepapperen, tillsammans med vissa anslutande rättigheter såsom rätten att erhålla
underrättelse vid vissa fastställanden och händelser avseende Värdepapperen, samt rätten att
rösta vid framtida ändringar av villkoren för Värdepapperen. Följande är viktiga rättigheter
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Värdepapperen
och
begränsningar
av rättigheterna

enligt Värdepapperen:
Ränta: Värdepapperen löper inte med ränta.
Slutlig inlösen: Om Värdepapperen inte har blivit inlösta i förtid kommer Värdepapperen bli
inlösta på den Planerade Inlösendagen (se C.15) och kontantbeloppet som ska betalas kommer
att bero på utvecklingen av korgen av aktieindex och valutakursen USD/SEK på aktuella
observationsdagar under löptiden för Värdepapperen.
Skatt: Samtliga betalningar avseende Värdepapperen ska göras utan avdrag för källskatt eller
avdrag för eller på grund av några skatter som åläggs genom Emittentens land för bildande (eller
några myndigheter eller politiska underavdelningar därav eller däri) 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 betala ytterligare belopp för att
täcka de belopp som ska kvarhållas eller dras av.
Uppsägningsgrundande händelser: Om Emittenten misslyckas att erlägga betalning under
Värdepapperen (och sådant misslyckande inte upphör inom 30 dagar), kommer Värdepapperen
att omedelbart förfalla till betalning, efter att meddelande lämnats av innehavaren.
STATUS
Värdepapperen är direkta, icke-efterställda och icke-säkerställda åtaganden för Emittenten och
kommer att rangordnas lika sinsemellan.
BEGRÄNSNINGAR AV RÄTTIGHETER
Följande är viktiga begräsningar av rättigheterna som följer Värdepapperen:
Ytterligare Avbrottshändelser: Om det: (i) sker en förändring i tillämplig lag, uppkommer en
valutaavbrottshändelse, uppkommer en extraordinär marknadsavbrottshändelse eller en
skattehändelse som påverkar Emittentens möjligheter att fullgöra sina åtaganden under
Värdepapperen; eller (ii) inträffar en avbrottshändelse avseende existens, upprätthållande,
handel, värdering, kurs eller offentliggörande av en Underliggande Tillgång, så kan villkoren för
Värdepapperen justeras och/eller Värdepapperen bli inlösta i förtid, utan inhämtande av
samtycke från investerare. Vid sådan förtida inlösen kommer investerare att erhålla
marknadsvärdet av Värdepapperen som kan vara mindre än det ursprungliga investerade
beloppet.
Valutaavbrott: Om en särskild valutaavbrottshändelse har inträffat, som är av väsentlig
betydelse för Emittentens betalningsskyldighet enligt Värdepapperen (inklusive dess
hedgeposition), kan Emittenten genom att meddela innehavare av Värdepapperen i förväg
antingen (i) betala motsvarande belopp, av det aktuella beloppet som ska betalas enligt
Värdepapperen, i USD (ii) göra avdrag från det belopp som skall betalas för att täcka eventuell
kostnad som uppkommer till följd av sådan händelse (iii) senarelägga den aktuella
betalningsdagen till dess att en sådan händelse inte längre föreligger eller (iv) lösa in
Värdepapperen i förtid, utan samtycke från investerare. Vid sådan förtida inlösen kommer
investerare att erhålla marknadsvärdet av Värdepapperen som kan vara mindre än det
ursprungliga investerade beloppet.
Olaglighet: Om Emittenten fastställer att utförandet av dess åtaganden under Värdepapperen
har blivit olagliga så kan Emittenten välja att lösa in Värdepapperen i förtid. Vid sådan förtida
inlösen kommer investerare att erhålla marknadsvärdet för Värdepapperen som kan vara mindre
än det ursprungliga investerade beloppet.
Möten och justeringar: Värdepapperen innehåller villkor för investerare att kalla till och
närvara vid möten för att rösta om föreslagna justeringar av villkoren för Värdepapperen eller
för att godkänna ett skriftligt beslut utan sådant möte. Dessa villkor tillåter vissa definierade
majoriteter att godkänna vissa förändringar som kommer binda samtliga innehavare, inklusive
innehavare som inte närvarade och röstade på det aktuella mötet och innehavare som röstade på
annat sätt än majoriteten. Under vissa begränsade omständigheter kan Emittenten ändra
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villkoren för Värdepapperen utan innehavarnas samtycke.
Fastställelse av Fastställelseagenten: Fastställelseagenten är Barclays Bank PLC.
Fastställelseagenten har behörighet att göra samtliga beräkningar enligt villkoren för
Värdepapperen samt att göra vissa diskretionära fastställelser.
C.11

Notering och
upptagande till
handel

Ansökan har gjorts av Emittenten om upptagande till handel av Värdepapperen på den reglerade
marknaden hos Luxembourg Stock Exchange och NASDAQ OMX Stockholm, från och med
Emissionsdagen som tidigast.

C.15

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

Avkastningen och värdet på Värdepapperen är beroende av utvecklingen av korgen av
aktieindex (varje en "Underliggande Tillgång") på aktuella observationsdagar tillsammans med
valutakursen USD/SEK. De Underliggande Tillgångarna är aktieindexen vilka framgår av varje
rad (i=1 till 3) i Indextabellen nedan:

Indextabell
i

Index:

Bloomberg-koder:

Indexsponsor:

Börs:

1

Hang Seng Index

HSI <Index>

2

MSCI Singapore
Free Index

SIMSCI <Index>

The Stock
Exchange of Hong
Kong Limited
The Singapore
Exchange

3

MSCI Taiwan Index

TAMSCI <Index>

Hang Seng Indexes
Company (HSIL)
Limited
Morgan Stanley
Capital
International, Inc.
Morgan Stanley
Capital
International, Inc.

The Taiwan Stock
Exchange

Slutlig Inlösen
Om Värdepapperen inte har lösts in i förtid, kommer varje Värdepapper att lösas in på den
Planerade Inlösendagen (7 maj 2019, med förbehåll för senareläggning om den slutliga
Genomsnittsdagen (slut) planerad till 16 april 2019 senareläggs på grund av att sådan dag inte är
en planerad handelsdag eller att en avbrottshändelse inträffar för en eller flera av de
Underliggande Tillgångarna) genom betalning av det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet.
Det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet avseende varje Värdepapper beräknas genom att
addera Beräkningsbeloppet (SEK 10 000) med summan av Beräkningsbeloppet multiplicerat
med Deltagandegraden, vidare multiplicerat med Valutautvecklingen, och vidare multiplicerat
med Korgavkastningen.
Det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet avseende varje Värdepapper kommer således inte vara
mindre än Beräkningsbeloppet, och kan vara ett högre belopp om Korgavkastningen är positiv.
Korgavkastningen är ett belopp som speglar genomsnittsutvecklingen av de Underliggande
Tillgångarna mellan Affärsdagen och Genomsnittsdagarna (slut) (se C.19) och vilket inte får
vara lägre än noll. Det är det aritmetiska genomsnittet av den följande beräkningen avseende
varje Underliggande Tillgång i korgen: (a) det aritmetiska genomsnittet av den Underliggande
Tillgångens stängningskurs vid varje Genomsnittsdag (slut) dividerat med den Underliggande
Tillgångens stängningskurs och Affärsdagen (16 april 2014), minus (b) 1.
I vilken mån Korgavkastningen påverkar det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet beror på
Deltagandegraden och värdet av Valutautvecklingen. Desto högre Deltagandegrad, desto större
påverkan på det Slutliga Kontantavvecklingsbeloppet, likaledes, desto högre Valutautveckling
(vilket motsvarar en starkare USD mot SEK), desto större påverkan på det Slutliga
Kontantavvecklingsbeloppet.
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Där:


Valutautvecklingen är procentändringen mellan valutakursen USD/SEK (uttryckt som
antalet SEK per USD 1.00) mellan Affärsdagen och den slutliga Genomsnittsdagen (slut)
(planerad till 16 april 2019), beräknat som valutakursen på den slutliga Genomsnittsdagen
(slut) dividerat på valutakursen på Affärsdagen; och



Deltagandegraden är, vid dagen för detta Prospekt, preliminärt fastställt till 200 procent
(200 %), men det kan vara en högre eller lägre procentsats under förutsättning att det inte
kommer vara mindre än 150 procent (150 %) och kommer att vara den procentsats som
fastställs och meddelas av Emittenten på eller omkring Affärsdagen (genom referens till
rådande marknadsfaktorer vid den aktuella tidpunkten) genom offentliggörande på
http://www.barclays.com/investorrelations/debtinvestors.

C.16

Utlöpande- eller
förfallodag för
Värdepapperen

Värdepapper är planerade att bli inlösta på den Planerade Inlösendagen (se C.15 ovan).

C.17

Avvecklingsprocess för
derivatvärdepapper

Värdepapperen kommer att levereras den 30 april 2014 ("Emissionsdagen") i utbyte mot
betalning av emissionskursen för Värdepapperen.

Beskrivning av
hur avkastning
på derivatvärdepapper
sker

Utvecklingen av de Underliggande Tillgångarna och valutakursen som Värdepapperen är
hänförliga till kan, om Värdepapperen inte löses in i förtid, påverka beloppet som betalas på den
Planerade Inlösendagen.

Slutlig
referenskurs för
den
underliggande

Den slutliga referensnivån för varje aktieindex till vilka Värdepapperen relaterar till kommer
fastställas av Fastställelseagenten genom referens till offentligt tillgängliga källor på en angiven
dag eller angivna dagar.

C.18

C.19

Värdepapperen kommer att clearas och avvecklas genom Euroclear Sweden AB.

På den Planerade Inlösendagen kommer, om Värdepapperen inte har blivit inlösta i förtid,
Värdepapperen att betalas i kontanter.

Den slutliga värderingskursen på varje Underliggande Tillgång är det aritmetiska genomsnittet
av stängningskursen på sådan Underliggande Tillgång på var och en av följande
Genomsnittsdagar (slut) (var och en föremål för förlängning på grund av att sådan dag inte är
en planerad handelsdag eller en avbrottshändelse för sådan Underliggande Tillgång): 16 oktober
2017, 16 november 2017, 18 december 2017, 16 januari 2018, 16 februari 2018, 16 mars 2018,
16 april 2018, 16 maj 2018, 18 juni 2018, 16 juli 2018, 16 augusti 2018, 17 september 2018, 16
oktober 2018, 16 november 2018, 17 december 2018, 16 januari 2019, 18 februari 2019, 18
mars 2019 och 16 april 2019.
C.20

Typ av
underliggande

Värdepapperen är relaterade till en korg av aktieindex och en valutakurs.
Information om de Underliggande Tillgångarna finns tillgängligt på den aktuella
Bloombergsidan (se C.15 ovan).
Avsnitt D – Risker

D.2

Nyckelinformation om
huvudsakliga
risker som är
specifika för
Emittenten

Kreditrisk: Emittenten är exponerad mot risken att drabbas av förluster om några av dess
kunder eller marknadsmotparter misslyckas med att fullgöra sina kontraktuella åtaganden.
Emittenten kan även drabbas av förlust när nedgradering av ett företags kreditvärderingsbetyg
leder till värdefall för Emittentens investeringar i det företagets finansiella instrument.
Svaga eller försämrade ekonomiska förhållanden påverkar negativt dessa motparter och
kreditrelaterade risker. I senare tid har den ekonomiska miljö som Emittentens huvudsakliga
verksamhet bedrivs inom (som är Europa och USA) kännetecknats av generellt svagare än
förväntad tillväxt, ökad arbetslöshet, sjunkande fastighetspriser, minskat verksamhetsförtroende,
ökad inflation och minskad BNP. Verksamhet inom eurozonen är fortsatt påverkad av den
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pågående statsskuldkrisen, pressen på de finansiella systemen och risken att ett eller flera länder
kommer att lämna euron. Den rådande frånvaron av en förutbestämd process för en medlemsstat
att lämna euron innebär att det inte är möjligt att förutse resultatet av en sådan händelse och det
inte är möjligt att korrekt kvantifiera betydelsen av en sådan händelse vad gäller Emittentens
intjäningsförmåga, likviditet och kapital. Om vissa eller samtliga dessa förhållanden fortlöper
eller försämras kan de få en betydande negativ effekt på Emittentens verksamhet, finansiella
förhållanden och utsikter.
Marknadsrisk: Emittenten kan drabbas av en finansiell förlust om Emittenten inte förmår att
adekvat hedga sin balansräkning. Detta kan uppstå som ett resultat av låga
marknadsvolatilitetsnivåer, eller om det förekommer oförväntade eller volatila förändringar av
räntenivåer, kreditspreadar, råvarupriser, aktiekurser och/eller valutakurser.
Likviditetsrisk: Emittenten är exponerad mot risken att man inte kan möta sina åtaganden som
förfaller till betalning som ett resultat av plötsliga, och eventuellt långdragna, ökningar av
nettoutflöden. Dessa utflöden kan huvudsakligen ske genom att kunder tar ut pengar,
återtagande av finansiering av motparter i bankverksamhet som inte är privatkundverksamhet,
krav om ytterligare ställande av säkerheter eller nedskrivningar av lån.
Kapitalrisk: Emittenten kanske inte kan upprätthålla lämpliga kapitalration, vilket kan leda till:
(i) oförmåga att stödja verksamhetsaktiviteter; (ii) misslyckande att möta regulatoriska krav;
och/eller (iii) nedgradering av kreditvärderingsbetyg. Ökade regulatoriska kapitalkrav och
förändring av vad som utgör kapital kan inskränka Emittentens planerade aktiviteter och kan öka
kostnader och leda till negativ inverkan på Emittentens intjäningsförmåga.
Juridisk och Regulatorisk relaterad risk: Om Emittenten inte följer tillämpliga lagar och
regler som är relevanta för den finansiella tjänstesektorn kan det leda till böter, statliga åtgärder,
renomméskada, ökade försiktighetsåtgärder, suspension av verksamheter eller, i extrema
situationer, återkallande av tillstånd att bedriva verksamhet.
Renommérisk: Renomméskada reducerar – direkt eller indirekt – intresset för Emittenten från
aktieägare och kan leda till negativ publicitet, förlust av intäkt, juridiska tvister, regulatoriska
eller lagstiftande åtgärder, minskning av existerande eller potentiella kunder, minskad
arbetsmoral, och svårigheter i att rekrytera skicklig personal. Betydande renomméskada kan få
betydande negativ effekt på Emittentens tillstånd för bedrivande av verksamhet och på värdet av
Emittentens verksamhet, vilket i sin tur kan negativt påverka Emittentens lönsamhet och
finansiella förhållanden.
Infrastrukturell Återhämtningsförmåga, Teknologirisk och Informationsteknologirisk:
Emittenten är exponerad mot risker från informationsteknologi vad gäller dess system. Om
kundinformation eller privatinformation som innehas, och/eller transaktion som företas genom
dess system, läcker ut, kan det leda till betydande negativ inverkan på Emittentens verksamhet
eller renommé.
Skatterisk: Emittenten kan lida förluster på grund av ytterligare skattepålagor, andra finansiella
kostnader eller renomméskada på grund av: misslyckande med att efterfölja eller att korrekt
bedöma tillämpningen av, relevant skattelag, misslyckande att hantera skattemyndigheter vad
gäller tid, transparens och effektivitet; felaktiga beräkningar av skatt för rapporterad och
bedömd skattenivå; eller följder av felaktig skatterådgivning.
D.6

Nyckelinformation om
huvudsakliga
risker som är
specifika för
Värdepapperen,
inklusive en
riskvarning att
investerare kan
förlora del av
eller hela sin

Investerare i Värdepapperen kan förlora hela värdet av deras investering.
Även om det anges att Värdepapperen ska återbetalas med ett belopp som är minst lika
med 90,9 % det ursprungliga förvärvspriset (förutsatt ett förvärvspris av 110 % av det
nominella beloppet) är investeraren exponerad mot kreditrisken hos Emittenten och
kommer förlora upp till hela värdet av sin investering om Emittenten går i konkurs eller
på annat sätt inte kan möta sina betalningsåtaganden.
Investerare kan även förlora delar av eller hela sin investering om:
•

de Underliggande Tillgångarna utvecklar sig på ett sådant sätt att inlösenbeloppet
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investering

(efter avdrag för eventuella tillämpliga skatter och kostnader) som betalas till
investerare (antingen på förfallodagen eller till följd av eventuell förtida inlösen) är
mindre än det initiala förvärvspriset;
•

investerare säljer sina Värdepapper före förfallodagen på andrahandsmarknaden till
ett belopp som är lägre än det initiala förvärvsbeloppet; eller

•

Värdepapperen blir inlösta i förtid på grund av händelser som ligger bortom
Emittentens kontroll (så som på grund av en ytterligare avbrottshändelse) och
beloppet som betalas till investerare är lägre än det initiala förvärvspriset.

Angivande av Deltagandegraden: Procentsatsen avseende Deltagandegraden kommer inte att
anges av Emittenten förrän eller omkring Affärsdagen (16 april 2014). Det finns en risk att den
slutliga procentsatsen som anges av Emittenten kommer att vara annan än den preliminära
procentsatsen som tillhandahålls i detta Prospekt, dock kommer inte den slutliga procentsatsen
vara mindre än den minimumprocentsats som tillhandahålls. Icke desto mindre, måste
investerare basera deras investeringsbeslut på den preliminära procentsatsen (och
minimumprocentsatsen) som tillhandahålls, och kommer inte ha rätt att återkalla deras
köpåtagande när procentsatsen slutligen anges, och inget tillägg kommer att offentliggöras i
samband med sådant slutligt angivande.
Risk för återkallande av det publika erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att
återkalla erbjudandet på grund av orsaker bortom dess kontroll, såsom om det lägsta
teckningsbeloppet eller/och den lägsta Deltagandegraden inte uppnås, eller extraordinära
händelser inträffar som enligt Emittentens skäliga diskretion kan vara negativt för erbjudandet. I
sådant fall kommer investerare som redan har betalat eller levererat teckningslikviden att vara
berättigade till återbetalning av sådana belopp, men kommer inte att erhålla någon ersättning
som kan ha ackumulerats under perioden mellan deras betalning eller leverans av
teckningslikviden och återbetalningen av Värdepapperen.
Avkastning relaterade till utvecklingen av de Underliggande Tillgångarna: Den avkastning
som förfaller till betalning under Värdepapperen relaterar till förändrade värden på de
Underliggande Tillgångarna och de aktuella valutakurserna på aktuella observationsdagen under
Värdepapperens löptid. Någon information om historisk utveckling av en Underliggande
Tillgång eller valutakurs ska inte tas som någon indikation om hur kurser kommer att förändras i
framtiden. Investerare kommer inte ha någon äganderätt, inklusive, utan begränsning, eventuella
rösträttigheter eller rättigheter att erhålla utdelningar, avseende en Underliggande Tillgång.
Effekten av Genomsnittsberäkning: Den avkastning som förfaller till betalning under
Värdepapperen kommer att beräknas utifrån en slutlig värderingskurs som är det aritmetiska
medelvärdet av aktuella priser på de Underliggande Tillgångarna på de angivna
Genomsnittsdagarna (slut), snarare än på en slutlig värderingsdag. Detta innebär att om kursen
för den Underliggande Tillgången ändras dramatiskt på en eller fler än en Genomsnittsdag (slut),
kan det belopp som ska betalas eller levereras på Värdepapperen vara betydligt mindre än det
skulle ha varit om det belopp som skulle betalas hade beräknats genom referens till ett enda
värde bestämt på en slutlig värderingsdag.
Aktieindexrisk: Värdepapper kopplade till aktieindex ger möjlighet till diversifiering av
investeringar men kommer att vara utsatta för fluktuationsrisker för såväl aktiekurser som värdet
och volatiliteten av de aktuella aktieindexen. Investerare av Värdepapperen kopplade till
aktieindex kommer inte få del av utdelning eller annan värdeöverföring som betalas på aktierna
som utgör index, således kan investerare få en lägre avkastning på Värdepapperen än en sådan
investerare hade fått om han eller hon hade investerat direkt i aktierna.
Indexsponsorn kan diskretionärt lägga till, ta bort eller byta ut komponenterna av ett aktieindex
och kan även justera beräkningsmetoden för sådan indexnivå. Dessa händelser kan ha en skadlig
inverkan på indexnivån, vilken i sin tur kan ha en negativ inverkan på betalningar till investerare
av Värdepapperen.
Valutakursrisker: Betalningar enligt Värdepapperen kommer att göras i en valuta som skiljer
sig från valutan på de Underliggande Tillgångarna. Investeraren kommer därför att utsättas för
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den negativa ändringen av Avräkningsvalutan rörande valutan på de Underliggande Tillgångar,
vilken kommer att resultera i minskningen av en eventuell positiv avkastning på Värdepapperen.
Investerare bör vara medvetna om att valutakurserna kan vara volatila och att de fastställs av
olika faktorer, bland annat utbud och efterfrågan på valutor på de internationella
valutamarknaderna, ekonomiska faktorer, innefattande inflationstakten i de berörda länderna,
ränteskillnader mellan de olika länderna, ekonomiska prognoser, internationella politiska
faktorer, valutakonvertibilitet, säkerhet för att göra finansiella investeringar i den berörda
valutan, spekulationer och åtgärder som vidtagits av regeringar och centralbanker.
Volatila marknadspriser: Värdepapperens marknadsvärde är oförutsägbar och kan vara
mycket volatil eftersom det kan påverkas av flera oförutsägbara faktorer, inklusive: marknadsoch avkastningsräntor; fluktuationer i valutakurser; valutakursrestriktioner; återstående tid tills
Värdepapperen förfaller till betalning; ekonomiska, finansiella, regulatoriska, politiska, terrorist
, militära eller andra händelser i en eller flera jurisdiktioner; förändringar i lagar eller
förordningar; och Emittentens kreditvärdighet eller upplevd kreditvärdighet.
Avsnitt E − Erbjudande
E.2b

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.

E.3

Beskrivning av
villkoren för
erbjudande

Värdepapperen erbjuds underkastat följande villkor:
Erbjudandekurs: Emissionskursen.
Emissionskurs: 110 procent av det Totala Nominella Beloppet.
Totalt Nominellt Belopp: För dagen för detta Prospekt, upp till SEK 100 000 000. Det Totala
Nominella Beloppet är det belopp som meddelas av Emittenten på eller omkring Affärsdagen
genom offentliggörande på http://www.barclays.com/investorrelations/debtinvestors.
Villkor som erbjudandet är underkastat: Erbjudande av Värdepapperen som görs innan
Emissionsdagen är villkorade dess emission. Det finns inga i förväg fastställda
tilldelningskriterier. Förvaltaren kommer att anta tilldelningskriterier som säkerställer
likabehandlingen av potentiella investerare. Samtliga Värdepapper begärda via en Auktoriserad
Erbjudare under Erbjudandeperioden kommer att tilldelas upp till det högsta antalet för
erbjudandet. En potentiell investerare kommer på Emissionsdagen att erhålla 100 procent av
antal Värdepapper tilldelade till investeraren under Erbjudandeperioden. Om det inte är möjligt
att uppnå en Deltagandegrad om 150 %, förbehåller sig Emittenten rätten att återkalla
erbjudandet av Värdepapperen när som helst innan Affärsdagen. Emissionsdagen är förbehållen
en rätt för Emittenten att avbryta emissionen av Värdepapperen om (i) den minsta nivån för
Deltagandegraden som redogörs för ovan inte uppfylls; eller (ii) det Totala Nominella Värdet
som ska emitteras på Emissionsdagen är mindre än SEK 10 000 000.
För att undvika tveksamheter, om en ansökan har gjorts av den potentiella investeraren, ska
varje sådan potentiell investerare inte vara berättigad att teckna eller på annat sätt förvärva
Värdepapperen, och varje sådan ansökan kommer automatiskt att annulleras och alla pengar
avseende förvärv kommer att återbetalas till sökanden.
Beskrivning av teckningsprocessen: Ansökan om Värdepapperen kan göras i Sverige genom
en Auktoriserad Erbjudare. Tilldelning kommer att ske i enlighet med den aktuella
Auktoriserade Erbjudarens sedvanliga förfaranden.
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Information om lägsta och/eller högsta belopp som kan tecknas: Det minsta beloppet som
ansökan kan göras per investerare kommer att vara SEK 10 000 i Värdepapperens nominella
belopp. Det högsta beloppet som ansökan kan göras per investerare kommer att vara SEK 100
000 000 i Värdepapperens nominella belopp.
Information om metod och tidsgränser för betalning och leverans av Värdepapperen: Den
fullständiga betalningen av Värdepapperens Erbjudandekurs måste ske på Emissionsdagen till
en Auktoriserad Erbjudares kontor som har fått ansökan. Värdepapperen kommer att göras
tillgänglig för tilldelning mot betalning: Emittenten estimerar att Värdepapperen kommer att
tilldelas genom en Auktoriserad Erbjudare, mot betalning av Erbjudandekursen, till blivande
Värdepappersinnehavares depåkonto som innehas, direkt eller indirekt, av den aktuella
Auktoriserade Erbjudaren hos Euroclear Sweden AB.
Process för och dag som resultatet av erbjudandet kommer att meddelas: Resultatet av
erbjudandet kommer att offentliggöras via den aktuella Auktoriserade Erbjudaren inom 5
Bankdagar efter Erbjudandeperiodens slut.
Process för meddelande till sökande om tilldelat belopp och indikation av huruvida handel
kan påbörjas före meddelande lämnas: Sökanden kommer direkt av den aktuella
Auktoriserade Erbjudaren meddelas om ansökans framgång. Ingen handel avseende
Värdepapperen får ske innan Emissionsdagen.
E.4

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

Ej tillämpligt; ingen person involverad i emissionen eller erbjudandet har något intresse eller
intressekonflikt, som är betydande för emissionen eller erbjudandet av Värdepapperen.

E.7

Uppskattade
kostnader som
tas ut av
Emittenten/
erbjudaren från
investerare

Emittenten kommer inte ta ut några kostnader från investerare i samband med någon emission
av Värdepapper. En Auktoriserad Erbjudare kan dock ta ut kostnader från investerare. Sådana
eventuella kostnader kommer fastställas genom avtal mellan erbjudaren och investerare vid
tidpunkten för respektive emission.
Erbjudandekursen inkluderar ett distributionsarvode, som betalas av Emittenten till
Distributören, vilken inte kommer att vara högre än 1,2 procent per år av Erbjudandekursen för
Värdepapperen (dvs. totalt 6,0 procent av Erbjudandekursen).
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