
SAMMANFATTNING

Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i 
Avsnitt A till E (A.1 - E.7). 

Denna sammanfattning ("Sammanfattning") innehåller alla de punkter som ska ingå i en 
sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver 
behandlas här så kan det finnas luckor i nummerföljden av punkterna. 

Även om en viss punkt ska ingå i Sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av 
värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den 
punkten. I dessa fall anges endast en kort beskrivning av punkten i Sammanfattningen efter orden "ej 
tillämplig".

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.]

[[Specifika] [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 [Belgien] [Danmark] [Finland] 
[Frankrike] [Irland] [Italien] [Luxemburg] [Malta] [Nederländerna] [Norge] 
[Portugal] [Spanien] [och/eller] [Sverige]; [och] 

(b) det Publika Erbjudandet lämnas endast under perioden från (och med) [] till 
(men exklusive) [] ("Erbjudandeperioden"); [och]

(c) det Publika Erbjudandet lämnas endast av [] [och] [varje finansiell mellanhand 
vars namn offentliggörs på Emittentens webbplats 
(https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-
documents/structured-securities-final-terms) och som identifieras som en 
auktoriserad erbjudare för dessa Värdepapper] [någon finansiell mellanhand som 
(i) är auktoriserad att sådana erbjudanden under [Direktiv 2014/65/EU av 
Europaparlamentet och Rådets om marknader för finansiella instrument (så som 
ändrat från tid till annan, ”MiFID”)] och (ii) har publicerat på sin hemsida att 
den använder Grundprospektet i enlighet med Emittentens samtycke och 



villkoren som hör till ([var för sig] en "Auktoriserad Erbjudare") [.][; och]

(d) []

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

[Ej tillämpligt, Emittenten lämnar inte sitt samtycke till användning av Grundprospektet 
för återförsäljning.]

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 vilket 
Emittenten 
bedriver 
verksamhet och 
dess land för 
bildande

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

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

B.4b Kända trender 
som påverkar 
Emittenten och 
verksamhets-
områden 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 och som en konsekvens, kommer regulatorisk risk att fortsätta 
vara ett fokusområde. Ett mer intensivt regulatoriskt förhållningssätt och ökade krav 
tillsammans med osäkerhet (särskilt i ljuset av Storbritanniens utträde ur EU) och 
potentiell avsaknad av internationell regulatorisk samordning när ökade 
övervakningsstandarder tas fram och implementeras, kan negativt påverka 
Bankkoncernens verksamhet, kapital och riskhanteringsstrategier och/eller kan resultera i 
att Bankkoncernen beslutar att förändra dess juridiska person, kapital och 
finansieringsstrukturer och affärssammansättning, eller att avsluta vissa affärsaktiviteter 
helt eller att inte expandera inom områden trots i övrigt attraktiv potential.

Efter överföringen av tillgångar och skulder som härrör från Barclays verksamhet i 
Storbritannien från Bankkoncernen till Barclays Bank UK PLC och dess dotterföretag 
(tillsammans ”Barclays Banks Brittiska Koncern”), blir Bankkoncernen mindre 
diversifierad än den tidigare var. Bankkoncernen har inte längre tillgång till tillgångarna
i Barclays Banks Brittiska Koncern. Vidare är Bankkoncernen, i jämförelse med dess 
moderbolag, mer inriktad på företag utanför Storbritannien, mer fokuserad på hela 
koncernen, mer beroende av interbankfinansieringskällor och eventuellt föremål för 
olika regulatoriska skyldigheter.

Det finns flera andra väsentliga lagstiftningar och fokusområden som kommer att kräva 
betydande insatser från ledningen, kostnader och resurser, inkluderande:

 Ändringar i kapitalmässiga tillsynskrav, inklusive i EU nyligen antagna paket 

för riskreducerande åtgärder med ändringar i Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) 

och EU:s Direktiv om återhämtning och resolution av banker (BRRD), vilka 

kan påverka minimikraven för egna medel och kvalificerade skulder (MREL), 

hävstångs-, likviditets- eller finansieringskrav tillämpliga påslag och/eller 

tillägg till sådana minimikrav och metodologier för beräkning av riskvägda 



tillgångar, som alla kan komma att fastställas av internationella, EU eller 

nationella myndigheter.

 Marknaden för derivat har varit föremål för särskilt fokus från 

tillsynsmyndigheter under senare år bland G20-länderna med flera, med regler 

introducerade som kräver rapportering och clearing av standardiserade over-

the-counter (”OTC”) derivat och tvingande marginalsäkerhet för icke-clearade 

OTC-derivat. Andra regelverk tillämpliga på swapp-handlare, inklusive de som 

utfärdas av US Commodity Futures Trading Commission, har medfört 

betydande kostnader för Bankkoncernens verksamhet inom derivat. 

 Det omstöpta Direktivet om marknader i finansiella instrument i Europa

(MiFID II), vilket trädde i kraft i början av 2018, har fundamentalt förändrat 

det europeiska regulatoriska ramverket och medför betydande operationella 

ändringar för marknadsdeltagare inom ett brett spektrum av finansiella 

instrument liksom även ändringar i marknadsstrukturer och förfaranden.

 Genom EU:s Förordning om Referensvärden får vissa av Bankkoncernens 

enheter, efter den 1 januari 2020, inte använda referensvärden såvida inte den 

relevanta administratören är auktoriserad, registrerad eller kvalificerad under 

en tredje parts system. Detta kan kräva anpassning av processer och system för 

att övergå till nya alternativa referensvärden, vilken skulle bli en mycket 

tidskrävande och kostsam process. 

 Övergången till riskfria räntesatser som en del av en bredare 

referensvärdesreform förväntas också ha en inverkan på Bankkoncernen 

avseende tidpunkten för utvecklingen av en robust riskfri räntemarknad, en 

ogynnsam marknadsreaktion och/eller inkonsekvenser i antagandet av 

produkter som använder de nya riskfria räntesatserna, och även avseende 

kostnaderna och de osäkerheter som är inblandade i att hantera och/eller byta 

ut historiska produkter till riskfria räntesatser som ett resultat av det föreslagna 

upphävandet av vissa befintliga referensvärden.

 Bankkoncernen och vissa av dess medlemmar är föremål för tillsyn genom 

stresstestövningar i ett antal jurisdiktioner. Dessa övningar omfattar för 

närvarande program från Bank of England, Europeiska Bankmyndigheten, 

Federal Deposit Insurance Corporation och Federal Reserve Board. 

Underlåtenhet att uppfylla kraven på regelbundna stresstest, eller om 

tillsynsmyndigheterna inte godkänner Bankkoncernens stresstest och 

kapitalplaner, kan leda till att Bankkoncernen måste öka sin kapitalposition, 

begränsa utdelningar och andra värdeöverföringar eller placera ytterligare 

kapital i specifika dotterbolag.

 Införandet av det andra betaltjänstdirektivet (”PSD2”) som implementeras

under 2019 ger tredjeparter och banker möjligheter att förändra och förbättra 

förhållandet mellan en kund och dennes bank. PSD2 kommer också att 

innebära nya krav på autentiseringsprocessen för ett antal åtgärder kunder tar, 

inklusive e-handelstransaktioner. Underlåtenhet att efterleva PSD2 skulle 

kunna utsätta Bankkoncernen för sanktioner. Förändringarna avseende 

autentisering kan komma att förändra miljön för bedrägerier över hela 

branschen då leverantörer implementerar efterlevnaden med olika 

tillvägagångssätt.

B.5 Beskrivning av 
koncernen och 
Emittentens 

Bankkoncernen är en stor global aktör inom den finansiella tjänstesektorn.

Emittenten är ett helt direktägt dotterföretag till Barclays PLC, som är 



position inom 
koncernen

holdingmoderbolaget i Bankkoncernen.

B.9 Vinstprognos 
eller vinst-
uppskattning

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

B.10 Reservationer i 
revisions-
berättelsen 
avseende 
historisk 
finansiell 
information

Ej tillämpligt: revisionsberättelsen avseende historisk finansiell information innehåller 
inga sådana reservationer. 

B.12 Utvald 
finansiell 
nyckel-
information, 
inga betydande 
negativa 
förändringar 
och betydande 
förändringar

Baserat på Bankkoncernens reviderade finansiella information för året som slutade den 
31 december 2018, hade Bankkoncernen totala tillgångar om £877 700 miljoner (2017: 
£1 129 343 miljoner), total nettoutlåning och förskott om £136 959 miljoner (2017: 
£324 590 miljoner), totala insättningar om £199 377 miljoner (2017: £399 189 miljoner)
och totalt eget kapital om £47 711 miljoner (2017: £65 734 miljoner) (inklusive 
minoritetsintressen om £2 miljoner (2017: £1 miljoner)). Vinsten före skatt för året som 
slutade den 31 december 2018 var £1 286 miljoner (2017: £1 758 miljoner) efter 
reserveringar för kreditförluster och andra reserveringar om £643 miljoner (2017: £1 553 
miljoner). Den finansiella informationen i detta stycke har hämtats från den reviderade
konsoliderade finansiella årsrapporten för Emittenten för året som slutade den 
31 december 2018.

Ej tillämpligt: Det har inte inträffat någon betydande förändring avseende 
Bankkoncernens finansiella position eller handelsposition efter den 31 december 2018.

Det har inte inträffat några betydande negativa förändringar avseende Emittentens 
utsikter efter den 31 december 2018.

B.13 Nyligen 
inträffade 
händelser för 
Emittenten som 
är betydande 
relevanta för att 
bedöma 
Emittentens 
solvens

Ej tillämpligt: det föreligger inte några nyligen inträffade händelser hänförliga till 
Emittenten som till en väsentlig grad är 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.

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

B.15 Beskrivning av 
Emittentens 
huvudsakliga 
verksamheter

Bankkoncernen är en transatlantisk konsument- och grossistbank med global räckvidd 
som erbjuder produkter och tjänster inom person-, företags- och
investeringsbankverksamhet, kreditkort och förmögenhetsförvaltning, med förankring i 
Bankkoncernens två hemmamarknader i Storbritannien och USA.

Emittenten och Bankkoncernen erbjuder produkter och tjänster avsedda för 
Bankkoncernens klienter bland större företags-, och inom grossist- och internationell 
bankverksamhet.

B.16 Beskrivning av 
om Emittenten 
direkt eller 

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



indirekt ägs 
eller 
kontrolleras och 
av vem och 
formen för 
sådan kontroll

B.17 Kredit-
värderingsbetyg 
som tilldelats 
Emittenten och 
dess skuld-
värdepapper

De kortfristiga icke-säkerställda förpliktelserna för Emittenten har tilldelats A-1 av 
Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited, P-1 av Moody's Investors 
Service Ltd. och F1 av Fitch Ratings Limited och de långfristiga icke-säkerställda och 
icke-efterställda förpliktelserna för Emittenten har tilldelats A av Standard & Poor’s 
Credit Market Services Europe Limited, A2 av Moody's Investors Service Ltd. och A+
by Fitch Ratings Limited. En specifik emission av Värdepapper kan tilldelas eller inte 
tilldelas kreditvärdighetsbetyg.

Kreditvärdighetsbetyg: Denna emission av Värdepapper kommer [inte att tilldelas 
kreditvärdighetsbetyg][kommer att tilldelas [] av [Fitch Ratings Limited] [Moody's 
Investors Service Ltd.] [Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited, UK 
Branch]].

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 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 icke-clearade 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: [Värdepapperen kommer inte betala någon ränta.] [Räntan som förfaller till 
betalning för Värdepapperen kommer fastställas genom referens till [en kombination av] 
[en fast räntesats/en rörlig räntesats/en inverterat rörlig räntesats/en deackumulerad rörlig 
räntesats/en räntesats som är relaterad till utvecklingen för ett angivet inflationsindex/en 
fast räntesats som kommer att variera mellan två angivna rörliga räntesatser (varav en kan 
vara noll) beroende på huruvida en angiven rörlig räntesats är lika med eller överstiger en 
angiven målnivåräntesats/en räntesats som är relaterad till skillnaden mellan två rörliga 
räntesatser] [, med förbehåll för att räntesatsen kan bytas efter beslut av Emittenten till 
[en kombination av] [en fast räntesats/en rörlig räntesats/en inverterat rörlig räntesats/ en 
deackumulerad rörlig räntesats/en räntesats ränta som är relaterad till utvecklingen för ett 
angivet inflationsindex/en fast räntesats som kommer att variera mellan två angivna 
rörliga räntesatser.] 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[, och sedan multiplicera det resulterande beloppet med 
intervallackumuleringsfaktorn för den ränteberäkningsperioden.]

Möjlighet till Förtida Inlösen enligt Emittentens val eller enligt investerarens val: 
[Inte tillämpligt.] [Värdepapperen kan bli inlösta före den Planerade Inlösendagen enligt 
valmöjlighet av [Emittenten på följande dag[ar]: []] [ och][ Innehavaren på följande 
dag[ar]: []].

Slutlig inlösen: Det slutliga inlösenbeloppet kommer att [fastställas genom referens till [
] Index][vara [] procent av [] (Beräkningsbeloppet)].

Form: [Värdepapperen kommer initialt att emitteras i [global [innehavar] [registrerad] 
form.] [Värdepapperen kommer att emitteras i registrerad fysisk form.] [Värdepapperen 
kommer att emitteras i dematerialiserad och icke-dokumentbaserad kontoförd form] 
[Värdepapperen kommer att emitteras i dematerialiserad innehavarform (au porteur).] 
[registrerad dematerialiserad form (au nominatif).] [Värdepapperen kommer att emitteras 
i form av icke-dokumentbaserade värdepapper och införas i huvudregistret 
(Hauptregister) hos SIX SIS AG så som företrädare (Verwahrungsstelle).] 
[Värdepapperen kommer att representeras av ett enskilt Globalt Värdepapper i registrerad 
form som förvaras hos SIX SIS AG i dess egenskap av central förvarare.]

Identifiering: Serienummer: []; Tranchenummer: [].

Identifieringskoder: ISIN kod: []; Common kod: [] [; Valoren-nummer: []][].

Tillämplig rätt: Värdepapperen kommer att vara underkastade [engelsk rätt] [fransk rätt] 
[schweizisk 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 [brittiska pund ("GBP")][euro 



("EUR")][amerikanska dollar ("USD")][]. Alla räntebelopp och kapitalbelopp avseende 
Värdepapperen kommer att betalas i brittiska pund ("GBP")][euro ("EUR")][amerikanska 
dollar ("USD")][], där sådana betalningar konverteras från [GBP][EUR][USD] [] till 
[GBP][EUR][USD][ ], efter den rådande växelkursen så som denna fastställs av 
Fastställelseagenten.

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 [] procent. Den [minsta] denomineringen av ett Värdepapper är [] 
("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, såvida inte ”Beskattningskompensation” är angivet som ’Ej tillämpligt’ i de 
Slutliga Villkoren och i övrigt med vissa begränsade undantag, att åläggas att betala 
ytterligare belopp för att täcka de belopp som innehålles eller dras av. Om 
”Beskattningskompensation” är angivet som ’Ej tillämpligt’ i de Slutliga Villkoren 
kommer Emittenten inte att betala något ytterligare belopp för att täcka de belopp som 
innehålles 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 åtaganden för 
Emittenten och kommer att rangordnas lika sinsemellan.

Begränsningar av rättigheter:

 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).

C.9 Ränta/ Inlösen 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"). Värdepapper kan också inkludera en option för 
Innehavaren som representerar 100% av det Sammanlagda Nominella Beloppet (eller av 
det utestående antalet, beroende på vad som är tillämpligt) att konvertera vilken typ av 
ränta som helst som ska erläggas på Värdepapperen till fast ränta 
(”Konverteringsoptionen”). 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 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 förpliktelser 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. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden för 
Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande av 
Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med [Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen 
som infaller i []] till men exklusive Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] 
Värdepapper kommer löpa med ränta [(med förbehåll för applicerandet av 
Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)] [från [] [ränteberäkningsperioden 
som börjar på eller närmast Bytesdagen] till [en räntesats om []%][den räntesats som 
anges under rubriken 'Fast Ränta (%)'] per år som förfaller till betalning vid slutet av varje 
ränteberäkningsperiod på [[] varje år][varje dag som anges nedan under rubriken 
'Räntebetalningsdag'] [som infaller efter Bytesdagen] (var för sig, en
"Räntebetalningsdag").]

[Räntebetalningsdag:] [Fast Ränta (%):] 

[] [[] bankdagar efter varje 
räntefastställelsedag]

[]

[Indikation om kalkylavkastning: Kalkylavkastningen för Värdepapper med Fast Ränta 
kommer vara [] vid Emissionsdagen och kommer beräknas på basis av den 
sammanlagda årliga avkastningsnivån om de relevanta Värdepapperen med Fast Ränta 
skulle förvärvas till Emissionskursen på Emissionsdagen och innehas till förfallodagen. 
Detta utgör inte någon indikation om framtida avkastning.]

[Rörlig Ränta. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden för 
Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande av 
Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med [Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen 
som infaller i []] till men exklusive Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] 
Värdepapper kommer löpa med ränta från [] [ränteberäkningsperioden som börjar på 
eller närmast Bytesdagen]] och kommer betala ett räntebelopp [(med förbehåll för 
applicerandet av Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)] som är relaterat till 
den Rörliga Räntesatsen (enligt definition nedan) vid slutet av varje beräkningsperiod på 
[[] varje år][varje dag som anges nedan under rubriken 'Räntebetalningsdag'] [som 
infaller efter Bytesdagen] (var för sig, en "Räntebetalningsdag").]

Den tillämpliga räntesatsen (”Räntesatsen") kommer att [vara lika med den Rörliga 
Räntesatsen] [beräknas genom att multiplicera den Rörliga Räntesatsen med [det 
relevanta talet som finns angivet under rubriken 'Deltagandegrad' nedan] []] [och sedan 
applicera [det relevanta procenttalet som anges nedan under rubriken 'Spread (%)'] [[
]%][, med förbehåll för att sådan räntesats inte ska vara [högre än [procenttalet som finns 
angiven under rubriken 'Tak (%)' nedan]][[]%] [Takkurs för Kurva (som definieras 
nedan)]] [eller] [lägre än [det relevanta procenttalet som finns angiven under rubriken 
'Golv (%)' nedan][[]%] [noll].]

[Ränte-
betal-
ningsdag:]

[Deltagande-
grad:]

[Spread 
(%):]

[Tak (%):] [Golv (%):]

[] [] [+/-][] [] []

["Takkurs för Kurva" betyder en procentsats som bestämts av Fastställelseagenten som 
är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] 
[Multiplikator] och räntesatsen för [] [Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [
][Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [
] [Referensränta 1], [minus][plus] produkten av [][Multiplikator 2] och räntesatsen
för [][Referensränta 2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal 
procentsats lika med [][Övre Gräns].]

["Rörlig Ränta" betyder [CMS Referensräntan (enligt definition nedan)] [noteringen för 
[] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 



för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på 
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för 
fastställelse av den rörliga räntesatsen] [avkastningsräntesatsen för en dagligen 
ackumulerad ränteinvestering (med den [dagliga räntesatsen Sterling overnight reference 
rate] / [det aritmetiska genomsnittet av de dagliga räntesatserna på 
interbankpenningmarknaden dag-till-dag inom Eurozonen] som referensräntesats för 
beräkning av ränta) fastställd av Fastställelseagenten avseende den relevanta 
ränteperioden.]

[Inverterad Rörlig Ränta. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden 
för Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande 
av Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med 
[Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen som infaller i []] till men exklusive 
Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] Värdepapper kommer löpa med ränta från 
[] [ränteberäkningsperioden som börjar på eller närmast Bytesdagen]] och kommer 
betala ett räntebelopp [(med förbehåll för applicerandet av Intervallackumuleringsfaktorn 
som beskrivs nedan)] som är relaterat till den Rörliga Räntesatsen (enligt definition 
nedan) vid slutet av varje beräkningsperiod på [[] varje år][varje dag som anges nedan 
under rubriken 'Räntebetalningsdag'] [som infaller efter Bytesdagen] (var för sig, en
"Räntebetalningsdag").]

Den tillämpliga räntesatsen (”Räntesatsen") kommer att [beräknas genom att 
multiplicera den Rörliga Räntesatsen med [det relevanta talet som finns angivet under 
rubriken 'Deltagandegrad' nedan] []] [och sedan subtrahera sådan räntesats från [det 
relevanta procenttalet som anges nedan under rubriken 'Spread (%)'] [[]%][, med 
förbehåll för att sådan räntesats inte ska vara [högre än [procenttalet som finns angiven 
under rubriken 'Tak (%)' nedan]][[]%] [Takkurs för Kurva (enligt definition nedan)]
[eller] [lägre än [det relevanta procenttalet som finns angiven under rubriken 'Golv (%)' 
nedan][[]%] [noll].]

[Ränte-
betal-
ningsdag:]

[Deltagande-
grad:]

[Spread 
(%):]

[Tak (%):] [Golv (%):]

[] [] [+/-][] [] []

["Takkurs för Kurva" betyder en procentsats som bestämts av Fastställelseagenten som 
är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av []
[Multiplikator] och räntesatsen för [] [Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [
][Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [
] [Referensränta 1], [minus][plus] produkten av [] [Multiplikator 2] och räntesatsen
för [][Referensränta 2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal 
procentsats lika med [][Övre Gräns].] 

["Rörlig Ränta" betyder [CMS Referensräntan (enligt definition nedan)] [noteringen för 
[] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på 
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för 
fastställelse av den rörliga räntesatsen] [avkastningsräntesatsen för en dagligen 
ackumulerad ränteinvestering (med den [dagliga räntesatsen Sterling overnight reference 
rate] / [det aritmetiska genomsnittet av de dagliga räntesatserna på 
interbankpenningmarknaden dag-till-dag inom Eurozonen] som referensräntesats för 
beräkning av ränta) fastställd av Fastställelseagenten avseende den relevanta 
ränteperioden.]

[Inflationsrelaterad Ränta: [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden 
för Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande 
av Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med 



[Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen som infaller i []] till men exklusive 
Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] Värdepapper kommer löpa med ränta från 
[] till [en räntesats som motsvarar nivån för [] Index, [], ([Bloombergskärm []] 
[Reuters Skärmsida []]) ("Inflationsindex") för den [] [a/e/a] månaden före den 
relevanta Räntebetalningsdagen dividerat med Indexnivån för Index för []] [den [] 
[a/e/a] månaden före den relevanta Räntebetalningsdagen][den Initiala Värderingsdagen],
[genom att subtrahera 1] och uttrycka den resulterande siffran som ett procenttal], 
[multiplicerat med [[] [talet som motsvarar den relevanta Räntebetalningsdagen, som 
specificeras nedan under rubriken ’Fast Procentsats’ nedan]] [och sedan 
[addera][subtrahera] [[[]%] [det relevanta procenttalet som anges under rubriken 
’Spread(%)’ nedan]], vilken ränta ska förfalla till betalning vid slutet av varje 
ränteberäkningsperiod den [[] varje år][varje dag som anges under rubriken 
'Räntebetalningsdag(ar)'] (var för sig, en "Räntebetalningsdag").][, förutsatt att sådan 
räntesats inte ska vara [större än [[]%][procentsatsen som anges under 'Tak(%)' nedan] 
[Takkurs för Kurva (som definieras nedan)]] [eller] mindre än [[]%][relevant
procentsats angiven under 'Golv (%)' nedan].

["Takkurs 
för Kurva" 
betyder en 

procentsats 
som bestämts av Fastställelseagenten som är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och 
(ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator] och räntesatsen för []
[Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [][Faktor] och (ii) summan av (a) 
produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [] [Referensränta 1], 
[minus][plus] produkten av [] [Multiplikator 2] och räntesatsen för [][Referensränta 
2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal procentsats lika med [] [Övre 
Gräns].] 

[Räntebetal-
ningsdagar):]

[Fast 
Procentsats:]

[Spread(%)] [Tak (%):] [Golv (%):]

[●] [●] [●] [●] [●]

[Digital Ränta. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden för 
Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande av 
Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med [Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen 
som infaller i []] till men exklusive Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] 
Värdepapper kommer att löpa med ränta som ska erläggas på varje dag som anges nedan 
under rubriken ’Räntebetalningsdag(ar)’ (var och en, en ”Räntebetalningsdag”) efter (i) 
[den räntesats som anges nedan under rubriken ’Digital Ränta 1’][den Digitala Räntan 1 
(som definieras nedan) som fastställs för den relevanta  räntebetalningsdagen], om den 
Rörliga Räntesatsen på den relevanta dagen för fastställande är mindre än räntesatsen 
angiven under rubriken ’Målnivå’, (ii) [räntesatsen som anges nedan under rubriken 
’Digital Ränta 2’][den Digitala Räntan 2 (som definieras nedan) som fastställs för den 
relevanta räntebetalningsdagen], om den Rörliga Räntan på den relevanta dagen för 
fastställande är större än räntesatsen som anges nedan under rubriken ’Målnivån’ eller 
(iii) den större av [räntesatserna som anges nedan under rubrikerna 'Digital Ränta 1' och 
’Digital Ränta 2’][räntan som anges nedan under rubriken 'Digital Ränta 1' och den 
Digitala Räntan 2 som fastställs för den relevanta räntebetalningsdagen][den Digitala 
Räntan 1 som fastställs för relevant räntebetalningsdag och den räntesats som specificeras 
nedan under rubriken 'Digital Ränta 2'] [den Digitala Räntan 1 och den Digitala Räntan 2, 
var och en fastställd för den relevanta räntebetalningsdagen], om den Rörliga Räntesatsen 
på den relevanta dagen för fastställande är lika med räntesatsen som anges nedan under 
rubriken ’Målnivå’, förutsatt dock att sådan räntesats inte ska vara [större än [procenttalet 
angivet under rubriken 'Tak(%)' nedan] [[●]%] [Takkurs för Kurva (enligt definition 
nedan)] [eller] [mindre än [det relevanta procenttalet angivet under rubriken 'Golv (%)' 
nedan] [[●]%] [noll].

[Räntebetal-
ningsdag(ar):]

[Digital 
Räntesats 1 
(%):]

[Digital
Räntesats 2 
(%):]

[Målnivå (%):] [Tak 
(%)]

[Golv 
(%)]



[●] [●] [●] [●] [●] [●]

["Takkurs för Kurva" betyder en procentsats som bestämts av Fastställelseagenten som 
är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av []
[Multiplikator] och räntesatsen för [] [Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [
][Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [
] [Referensränta 1], [minus][plus] produkten av [] [Multiplikator 2] och räntesatsen
för [][Referensränta 2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal 
procentsats lika med [] [Övre Gräns].] 

["Digital Ränta 1" betyder [CMS Referensräntan (som definieras nedan)] [noteringen för 
[] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [] som finns på [Bloombergskärm []] [Reuters 
Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för fastställelse av den rörliga 
räntesatsen].]

["Digital Ränta 2" betyder [CMS Referensränta (som definieras nedan)] [noteringen för [
] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på 
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för 
fastställelse av den rörliga räntesatsen].]

["Rörlig Ränta" betyder [CMS Referensräntan (som definieras nedan)] [noteringen för [
] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på 
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för 
fastställelse av den rörliga räntesatsen].]

[Spreadrelaterad Ränta. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under löptiden 
för Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter utövande 
av Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med 
[Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen som infaller i []] till men exklusive 
Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] Värdepapper kommer att löpa med ränta 
från [●] [ränteberäkningsperioden som börjar på eller närmast Bytesdagen] och kommer 
att betala ett räntebelopp [(med förbehåll för applicerandet av 
Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)] baserat på Räntesatsen (enligt 
definition nedan) vid slutet av varje ränteberäkningsperiod den [[●] varje år] [varje dag 
som anges nedan under rubriken ’Räntebetalningsdag(ar)’] [som infaller efter 
Bytesdagen] (var och en, en "Räntebetalningsdag").

Den tillämpliga räntesatsen ("Räntesatsen") kommer att vara [lika med Spreadrelaterad
Räntesats Ett minus produkten av numret som anges under rubriken 'Hävstång' nedan och 
Spreadrelaterad Räntesats Två] [multiplicerad med talet som anges under rubriken 
'Deltagandegrad' nedan] [och sedan [addera] [subtrahera] det relevanta procenttalet som 
anges nedan under rubriken 'Spread(%)' nedan /[●]%] [, förutsatt att sådan räntesats inte 
ska vara [större än procenttalet som anges under rubriken 'Tak(%)' nedan / [●]%]
[Takkurs för Kurva (som definieras nedan)]] [eller] [mindre än [det relevanta procenttalet 
som anges under 'Golv(%)' nedan / [●]% [noll]] [(med förbehåll för applicerandet av 
Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)].

"Spreadrelaterad Räntesats Ett(t)" betyder [CMS Referensränta 1 (enligt definition 
nedan)] [noteringen för [] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [
] som finns på [Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] 
–tid på dagen för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av 
noteringar för [] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som 
finns på [Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen 



för fastställelse av den rörliga räntesatsen] [, förutsatt dock att sådan räntesats inte ska 
vara [större än [procenttalet angivet under rubriken 'Tak för Spreadrelaterad 
RäntesatsEtt(t)' nedan] / [[●]%] [och][eller] [mindre än [det relevanta procenttalet angivet 
under rubriken 'Golv för Spreadrelaterad RäntesatsEtt(t) nedan'] / [●]%] [noll].

"Spreadrelaterad Räntesats Två(t)" betyder [CMS Referensränta 2 (enligt definition 
nedan)] [noteringen för [] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [
] som finns på [Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] 
–tid på dagen för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av 
noteringar för [] [månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som 
finns på [Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntesatsen] [, förutsatt dock att sådan räntesats inte ska 
vara [större än [procenttalet angivet under rubriken 'Tak för Spreadrelaterad 
RäntesatsTvå(t)' nedan] / [[●]%] [och][eller] [mindre än [det relevanta procenttalet angivet 
under rubriken 'Golv för Spreadrelaterad RäntesatsTvå(t) nedan'] / [●]%] [noll].

[Räntebetal-
ningsdag(ar):]

[Hävstång:] [Deltagande-
grad:]

[Spread (%):] [Tak 
(%):]

[Golv (%):]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

Tak för 
Spreadrelaterad 
RäntesatsEtt(t)

Tak för 
Spreadrelaterad 
RäntesatsTvå(t)

Golv för 
Spreadrelaterad 
RäntesatsEtt(t)

Golv för 
Spreadrelaterad 
RäntesatsTvå(t)

[●] [●] [●] [●]

["Takkurs för Kurva" betyder en procentsats som bestämts av Fastställelseagenten som 
är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av []
[Multiplikator] och räntesatsen för [] [Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [
][Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [
] [Referensränta 1], [minus][plus] produkten av [] [Multiplikator 2] och räntesatsen
för [][Referensränta 2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal 
procentsats lika med [] [Övre Gräns].] 

["CMS Referensränta" betyder [swappränta/årlig swappränta/halvårsvis swappränta 
/kvartalsvis swappränta/kvartalsvis-årsvis swappränta/kvartalsvis-kvartalsvis swappränta] 
för swapptransaktioner i [] (Referensvalutan) med en förfallodag den [] (den 
Bestämda Förfallodagen) som visas på [] (Relevant Skärmsida) vid [] (den Relevanta 
Tidpunkten) på [] (Räntefastställelsedagen).]

["CMS Referensränta 1" betyder [swappränta/årlig swappränta/halvårsvis swappränta 
/kvartalvis swappränta/kvartalsvis-årsvis swappränta/kvartalsvis-kvartalsvis swapränta] 
för swapptransaktioner i [] (Referensvalutan) med en förfallodag den [] (den 
Bestämda Förfallodagen) som visas på [] (Relevant Skärmsida) vid [] (den Relevanta 
Tidpunkten) på [] (Räntefastställelsedagen); och 

["CMS Referensränta 2" betyder [swappränta/årlig swappränta/halvårsvis swappränta 
/kvartalvis swappränta/kvartalsvis-årsvis swappränta/kvartalsvis-kvartalsvis swapränta] 
för swapptransaktioner i [] (Referensvalutan) med en förfallodag den [] (den 
Bestämda Förfallodagen) som visas på [] (Relevant Skärmsida) vid [] (den Relevanta 
Tidpunkten) på [] (Räntefastställelsedagen).]]

[Deackumulerad Rörlig Räntesats. [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under 
löptiden för Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter 
utövande av Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med 
[Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen som infaller i []] till men exklusive 
Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] Värdepapper kommer att löpa med ränta 
från [●] [ränteberäkningsperioden som börjar på eller närmast Bytesdagen] och kommer 
att betala ett räntebelopp [(med förbehåll för applicerandet av 
Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)] baserat på Räntesatsen (enligt 
definition nedan) vid slutet av varje ränteberäkningsperiod den [[●] varje år] [varje dag 
som anges nedan under rubriken ’Räntebetalningsdag(ar)’] [som infaller efter 
Bytesdagen] (var och en, en "Räntebetalningsdag").

Den tillämpliga räntesatsen ("Räntesatsen") kommer att vara lika med en deackumulerad 
räntesats, beräknad som produkten av (A) Ackumuleringsperiodsnumret multiplicerat 
med (B) skillnaden mellan (x) resultat av att höja (aa) summan av ett plus [(I) det mindre 
av Deackumulerat Tak och (II)] den Rörliga Räntesatsen [plus det relevanta procenttalet 



angivet nedan under rubriken 'Spread (%)'], till resultatet av (bb) kvoten av 1 dividerat 
med Ackumuleringsperiodsnumret, minus (y) ett[, förutsatt att sådan räntesats inte ska 
vara [större än [procenttalet som anges under rubriken 'Tak(%)' nedan / [●]%] [Takkurs 
för Kurva (som definieras nedan)]] [eller] [mindre än [det relevanta procenttalet som 
anges under 'Golv(%)' nedan / [●]% [noll]] [(med förbehåll för applicerandet av 
Intervallackumuleringsfaktorn som beskrivs nedan)].

[Räntebetal-
ningsdag(ar):]

[Ackumuleringsperiodsnummer:] [Deackumulerat 
Tak:]

[Spread 
(%):]

[Tak 
(%):]

[Golv (%):]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

["Takkurs för Kurva" betyder en procentsats som bestämts av Fastställelseagenten som 
är lika med produkten av [(i) [] [Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av []
[Multiplikator] och räntesatsen för [] [Referensränta] och (b) [] [Marginal]] [(i) [
][Faktor] och (ii) summan av (a) produkten av [] [Multiplikator 1] och räntesatsen för [
] [Referensränta 1], [minus][plus] produkten av [] [Multiplikator 2] och räntesatsen 
för [][Referensränta 2], och (b) [][Marginal]], med förbehåll för en maximal 
procentsats lika med [] [Övre Gräns].] 

[["CMS Referensränta" betyder [swappränta/årlig swappränta/halvårsvis swappränta 
/kvartalsvis swappränta/kvartalsvis-årsvis swappränta/kvartalsvis-kvartalsvis swappränta] 
för swapptransaktioner i [] (Referensvalutan) med en förfallodag den [] (den 
Bestämda Förfallodagen) som visas på [] (Relevant Skärmsida) vid [] (den Relevanta 
Tidpunkten) på [] (Räntefastställelsedagen).]

["Rörlig Ränta" betyder [CMS Referensränta (som definieras nedan)] [noteringen för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] [] –tid på dagen 
för fastställelse av den rörliga räntan]/[det aritmetiska genomsnittet av noteringar för [] 
[månad/år] [LIBOR] / [EURIBOR] / [EONIA] / [SONIA] / [] som finns på 
[Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []] klockan [] [fm.][em.] på dagen för 
fastställelse av den rörliga räntesatsen].]

Intervallackumuleringsfaktor. Räntebeloppet som ska erläggas avseende [varje 
ränteberäkningsperiod [fram till/efter utövandet av Bytesoptionen]][den följande 
ränteberäkningsperioden[erna]: [●]] kommer att fastställas i enlighet med [Fast Ränta] 
[Rörlig Ränta] [Inverterad Rörlig Ränta] [Spreadrelaterad Ränta] [Deackumulerad Rörlig 
Ränta] ovan, och sedan multiplicera det resulterande beloppet med 
Intervallackumuleringsfaktorn för den ränteberäkningsperioden.

[Om Intervallackumuleringsfaktor är tillämplig: "Intervallackumuleringsfaktorn" 
avseende respektive ränteberäkningsperiod kommer att vara fraktionen som motsvarar 
antalet observationsdagar i observationsperioden för vilka 'Ackumuleringsvillkoret' har 
uppfyllts dividerat med det totala antalet observationsdagar i observationsperioden.

'Ackumuleringsvillkoret' kommer att vara uppfyllt på respektive observationsdag i den 
relevanta observationsperioden för vilken [om Intervallackumulering (Enskild Räntesats) 
är tillämpligt: Rörlig Räntesats 1 för Intervallackumulering på sådan observationsdag är 
större än eller lika med [Lägre Barriär] och mindre än eller lika med [Övre Barriär]] 
[Om Intervallackumulering (Spread) är tillämpligt:, Rörlig Räntesats 1 (för 
Intervallackumulering minus Rörlig Räntesats 2 för Intervallackumulering, i varje fall på 
sådan observationsdag är större än eller lika med [Lägre Barriär] och mindre än eller lika 
med [Övre Barriär]] [om Intervallackumulering (Dubbla Räntesatser) är tillämpligt:
varje av (i) Rörlig Räntesats 1 för Intervallackumulering på sådan observationsdag är 
större än eller lika med [Lägre Barriär 1] och mindre än eller lika med [Övre Barriär 1] 
och (ii) Rörlig Ränta 2 för Intervallackumulering på sådan observationsdag är större än 
eller lika med [Lägre Barriär 2] och mindre än eller lika med [Övre Barriär 2]] [om 
Intervallackumulering (Dubbla Spreadar) är tillämpligt: varje av (i) Rörlig Räntesats 1 
för Intervallackumulering minus Rörlig Räntesats 2 för Intervallackumulering, i varje fall 
på sådan observationsdag är större än eller lika med [Lägre Barriär 1] och mindre än eller 
lika med [Övre Barriär 1] och (ii) Rörlig Räntesats 3 för Intervallackumulering, i varje 
fall på sådan observationsdag, är större än eller lika med [Lägre Barriär 2] mindre än 
eller lika med [Övre Barriär 2]].



[Rörlig Räntesats 1 för Intervallackumulering] [Rörlig Räntesats 2 för 
Intervallackumulering] [och/eller] [Rörlig Räntesats 3 för Intervallackumulering] för 
varje observationsdag under observationsperioden hänförlig till den relevanta 
Räntebetalningsdagen kommer att vara erbjudandenoteringen (uttryckt som en årlig 
räntesats per år) för [Rörlig Räntesats 1 för Intervallackumulering] [Rörlig Räntesats 2 för 
Intervallackumulering] [och/eller] [Rörlig Räntesats 3 för Intervallackumulering], 
beroende på vad som är tillämpligt, för den relevanta Angivna Förfallotiden] [Angiven 
Swappräntesats för swapptransaktioner i Referensvalutan med ett förfall vid den Angivna 
Förfallotiden (uttryckt som en årlig räntesats i procent) för [Rörlig Räntesats 1 för 
Intervallackumulering] [Rörlig Räntesats 2 för Intervallackumulering] [och/eller] [Rörlig 
Räntesats 3 för Intervallackumulering, beroende på vad som är tillämpligt] som framgår, 
av Relevant Skärmsida vid Relevant Tidpunkt, var och en så som anges i tabellen nedan[, 
och, med avseende på Rörlig Räntesats 2 för Intervallackumulering endast, multiplicerat 
med []]:

Relevant 
Skärmsida

Relevant 
Tidpunkt

Angiven 
Förfallotid

Referens-
valuta

[Rörlig Räntesats 1 för 
Intervallackumulering]

[] [] [] []

[Rörlig Räntesats 2 för 
Intervallackumulering]

[] [] [] []

[Rörlig Räntesats 3 för 
Intervallackumulering]

[] [] [] []

[Räntebetalningsdag(ar)/Ränteobservationsdag(ar):] Lägre 
Barriär
[1]:

Övre 
Barriär 
[1]:

[Lägre 
Barriär 2:]

[Övre 
Barriär 2:]

[] [] [] [] []

Om Intervallackumulering (Inflationsutveckling) är tillämpligt: 
"Intervallackumuleringsfaktorn" avseende respektive Räntebetalningsdag kommer att 
vara fraktionen som motsvarar antalet månader i observationsperioden på vilken 
Ackumuleringsvillkoret har uppfyllts dividerat med antalet månader i 
observationsperioden.

Ackumuleringsvillkoret kommer att vara uppfyllt på respektive månatlig observationsdag 
under [] [månad] [period] [som slutar i den] [] [a/e/a] månaden före den relevanta 
Räntebetalningsdagen för vilken Intervallackumulering (Inflationsutveckling) är större än 
eller lika med [Lägre Barriär] och mindre än eller lika med [Övre Barriär].

"Intervallackumulering (Inflationsutveckling) " avseende en månatlig observationsdag 
kommer att vara ett tal fastställt av Fastställelseagenten genom att dividera (i) nivån för 
[●] Index, [●], ([Bloombergskärm] [Reuters Skärmsida] "[●]") ("Inflationsindex") för 
månaden under vilken sådan observationsdag infaller med (ii) nivån för Inflationsindex 
för den 12e månaden före den månad inom vilken sådan observationsdag infaller, och 
subtrahera 1.]]

[Bytesoption. Emittenten kan, efter eget bestämmande, välja att byta typen av ränta som 
ska erläggas avseende Värdepapperen från [en kombination av] [Fast Ränta] [Rörlig 
Ränta] [Inverterad Rörlig Ränta] [Digital Ränta] [Inflationsrelaterad Ränta] 
[Spreadrelaterad Ränta] [Deackumulerad Rörlig Ränta] [med förbehåll för 
Intervallackumuleringsfaktorn] till [en kombination av] [en kombination av] [Fast Ränta] 
[Rörlig Ränta] [Inverterad Rörlig Ränta] [Deackumulerad Rörlig Ränta] [Digital Ränta] 
[Inflationsrelaterad Ränta] [Spreadrelaterad Ränta] [med förbehåll för 
Intervallackumuleringsfaktorn] genom att ge minimum [●] bankdagars föregående 
meddelande till Innehavarna på någon bankdag som infaller under [en av] 
Utövandeperioden[erna] för Bytesoptionen angivna nedan ("Bytesoptionen"). 
Bytesoptionen ska träda i kraft från Räntebetalningsdagen ("Bytesdagen") tillämplig på 
Utövandeperioden för Bytesoptionen.

Utövandeperiod för Bytesoptionen 
(inklusive varje datum):

Räntebetalningsdag:

[] till [] []



Vid utövande av Bytesoptionen kommer Värdepapperen (i) inte längre att löpa med ränta 
enligt vad som beskrivs genom [den första kombinationen av] [Fast Ränta] [Rörlig Ränta] 
[Inverterad Rörlig Ränta] [Deackumulerad Rörlig Ränta] [Digital Ränta] 
[Inflationsrelaterad Ränta] [Spreadrelaterad Ränta] [och den relevanta 
Intervallackumuleringsfaktorn(erna)] ovan per (men exklusive) den sista dagen av 
ränteberäkningsperioden som slutar på eller närmast Bytesdagen och (ii) löpa med ränta 
enligt vad som beskrivs genom [den andra kombinationen av] [Fast Ränta] [Rörlig Ränta] 
[Inverterad Rörlig Ränta] [Deackumulerad Rörlig Ränta] [Digital Ränta] 
[Inflationsrelaterad Ränta] [Spreadrelaterad Ränta] [och de(n) relevanta 
Intervallackumuleringsfaktorn(erna)] ovan från (och med) ränteberäkningsperioden som 
börjar på eller närmast Bytesdagen.

Om Bytesoptionen inte utövas av Emittenten, kommer Värdepapperen att fortsätta att 
löpa med ränta enligt vad som beskrivs genom [den första kombinationen av] [Fast 
Ränta] [Rörlig Ränta] [Inverterad Rörlig Ränta] [Deackumulerad Rörlig Ränta] [Digital 
Ränta] [Inflationsrelaterad Ränta] [Spreadrelaterad Ränta] [och de(n) relevanta 
Intervallackumuleringsfaktorn(erna)] ovan.]

["Nollkupongsvärdepapper": [Varje] [Om Bytesoptionen är utövad, varje][Under 
löptiden för Värdepapperen eller, om Bytesoptionen är utövad, fram till Bytesdagen efter 
utövande av Bytesoptionen, varje] [För perioden från och med 
[Emissionsdagen/Räntebetalningsdagen som infaller i []] till men exklusive 
Räntebetalningsdagen som infaller i [], varje] Värdepapper kommer inte att löpa med 
ränta såvida inte något kapitalbelopp inte erlagts vid rätt tid (i vilket fall räntesatsen ska 
vara lika med []) från [] [ränteberäkningsperioden som börjar på eller närmast 
Bytesdagen]].]

["Globalt Golv": om Fastställelseagenten fastställer att det sammanlagda av 
räntebeloppen som har betalats och som ska betalas avseende varje Värdepapper 
avseende respektive Räntebetalningsdag över Värdepapperens löptid (inklusive varje 
räntebelopp som ska betalas på Räntebetalningsdagen som infaller på (eller omkring) 
Förfallodagen) (sådant sammanlagt belopp”, det "Sammanlagda Räntebeloppet"), är 
mindre än det Globala Golvet, då ska Emittenten betala det Tillkommande Räntebeloppet 
avseende respektive Värdepapper på Förfallodagen. Det Tillkommande Räntebeloppet 
ska betalas utöver räntebeloppet (om något) som ska betalas på Räntebetalningsdagen 
som infaller på (eller omkring) Förfallodagen.

Det "Tillkommande Räntebeloppet" är ett belopp motsvarande det Globala Golvet 
minus det Sammanlagda Räntebeloppet. 

Det "Globala Golvet" är ett belopp motsvarande Beräkningsbeloppet multiplicerat med [
]%.]

[Konverteringsoption: På varje Bankdag för Optionsutövande under Värdepapperens 
löptid kan Innehavaren som representerar 100% av det Sammanlagda Nominella Beloppet
(eller av det utestående antalet, beroende på vad som är tillämpligt) av Värdepapperen 
meddela Emittenten i enlighet med villkoren att Innehavaren(arna) avser att utöva 
Konverteringsoptionen avseende den innevarande Ränteberäkningsperioden och/eller en 
eller flera framtida Ränteberäkningsperioder (tillsammans, "Konverteringsperioden"). 
För att vara giltig måste varje sådant meddelande om utövande strikt följa kraven som 
anges i villkoren inklusive beträffande det angivna innehållet i meddelandet och 
tidsfristerna inom vilka Fastställelseagenten måste bekräfta mottagande av meddelandet. 
Om meddelandet är giltigt kommer Fastställelseagenten att förse Innehavaren med en 
kvotering avseende den föreslagna fasta räntesatsen och andra relevanta villkor som 
skulle gälla avseende Konverteringsperioden om Konverteringsoptionen utövas.  Om den 
kvoterade räntesatsen och andra relaterade villkor blir överenskomna (inklusive varje 
efterföljande kvoterad räntesats och andra relaterade villkor om den initiala kvoteringen 
inte omedelbart accepteras) så som bekräftade av Fastställelseagenten till Innehavaren, då 
kommer Konverteringsoptionen att ha giltigen utövats. Effekten av ett giltigt utövande av 
Konverteringsoptionen är att, utan någon ytterligare formalitet eller underrättelse, 
avseende varje Ränteberäkningsperiod inkluderad i Konverteringsperioden, kommer 
Typen av Ränta att anses ha ändrats till 'Fast Räntesats' och Räntebeloppet att beräknas i 



enlighet därmed. Dessutom, om 'Globalt Golv' är tillämpligt avseende Värdepapperen, 
kan den utövande Innehavaren godta vid utövande av Konverteringsoptionen att inte göra 
detta inte tillämpligt. Som snart som skäligen är praktiskt vid ett giltigt utövande eller 
ogiltigt utövande (beroende på vad som är tillämpligt) av Konverteringsoptionen, ska 
Emittenten underrätta Emissions- och Betalningsagenten och Innehavaren(arna) därom.

Ett giltigt meddelande om utövande av Konverteringsoptionen kan inte levereras av 
Innehavaren(arna) fler än [] gånger under Värdepapperens löptid och ett giltigt 
meddelande är oåterkalleligt. Vederbörlig leverans av meddelandet om utövande av 
Konverteringsoptionen och Fastställelseagentens lämnade av ett bekräftande kommer att 
ske på den utövande Innehavarens risk.

"Bankdag för Optionsutövande" betyder varje dag (annan än lördag eller söndag) på 
vilken valutaväxlingsmarknader och kommersiella banker avvecklar betalningar och är 
öppna för ordinarie verksamhet i [].]

[Alla räntebelopp som ska erläggas avseende Värdepapperen kommer att betalas i [GBP] 
[EUR] [USD] [●], där sådana betalningar konverteras från [GBP] [EUR] [USD] [●] till 
[GBP] [EUR] [USD] [●] efter den rådande växelkursen enligt fastställande av 
Fastställelseagenten.]

SLUTLIG INLÖSEN

Värdepapperen är planerade att bli inlösta på [] genom att Emittenten betalar ett belopp i 
[GBP][EUR][USD] [] per [] lika med [] multiplicerat med [[]%][vilket som är högst 
av (i) nivån som fastställs genom att dividera nivån för [Inflationsindex][ [] Index, [], 
([Bloombergskärm []] [Reuters Skärmsida []]'[]') ("Inflationsindex")] för [] genom 
nivån för Inflationsindex för [] och (ii) []].

Det belopp som ska erläggas vid inlösen av Värdepapperen kommer att betalas i [GBP] 
[EUR] [USD] [●], där sådan betalning konverteras från [GBP] [EUR] [USD] [●] till 
[GBP] [EUR] [USD] [●] efter den rådande växelkursen enligt fastställande av 
Fastställelseagenten.

MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA INLÖSEN

[Dessa Värdepapper kan inte bli inlösta enligt Emittentens eller Innehavarens 
valmöjlighet.]

[Förtida Inlösen enligt Emittentens valmöjlighet: Emittenten kan välja att lösa in 
samtliga Värdepapper före den Planerade Inlösendagen genom avlämnande av 
meddelande till Innehavare som kortast [] bankdagar i förväg, sådant meddelande kan 
lämnas på någon bankdag [som faller in under perioden från och med [], till och med [
]][faller in varje period angiven nedan under rubriken 'Utövandeperiod för Förtida Inlösen 
enligt Emittentens valmöjlighet'] ([var för sig, en] "Utövandeperiod för Förtida Inlösen 
enligt Emittentens Valmöjlighet"). De relevanta Värdepapperen kommer bli inlösta 
genom betalning av ett belopp per [] lika med [[]%][procentandelstalet angivet nedan 
under rubriken 'Procentandel vid Förtida Inlösen'] multiplicerat med [] på []][den 
relevanta Möjliga Kontantinlösendagen angiven nedan under rubriken "Möjlig 
Kontantinlösendag "] (den "Möjliga Kontantinlösendagen").

[Utövandeperiod för 
Förtida Inlösen enligt 
Emittentens 
Valmöjlighet (varje 
dag inklusive):]

[Möjlig 
Kontantinlösendag:]

[Procentandel vid 
Förtida Inlösen (%):]

[] till [] [] []

Om valmöjligheten att lösa in Värdepapperen inte utövas av Emittenten så kommer 
Värdepapperen att bli inlösta på den Planerade Inlösendagen.]



[Förtida Inlösen enligt Innehavarens valmöjlighet: En Innehavare kan välja att lösa in 
ett Värdepapper före den Planerade Inlösendagen genom avlämnande av meddelande till 
Emittenten som kortast [15]/[] bankdagar i förväg, sådant meddelande kan lämnas på 
någon bankdag [som faller in under perioden från och med [], till och med []][faller in 
varje period angiven nedan under rubriken 'Utövandeperiod för Förtida Inlösen enligt 
Innehavarens valmöjlighet'] ([var för sig, en] "Utövandeperiod för Förtida Inlösen 
enligt Innehavarens Valmöjlighet"). De relevanta Värdepapperen kommer bli inlösta 
genom betalning av ett belopp per [] lika med [[]%][procentandelstalet angivet nedan 
under rubriken 'Procentandel vid Förtida Inlösen'] multiplicerat med [] på []][den 
relevanta Möjliga Kontantinlösendagen angiven nedan under rubriken "Möjlig 
Kontantinlösendag "] (den "Möjliga Kontantinlösendagen").]

[Utövandeperiod för 
Förtida Inlösen enligt 
Innehavarens 
Valmöjlighet (varje
dag inklusive):]

[Möjlig 
Kontantinlösendag:]

[Procentandel vid 
Förtida Inlösen (%):]

[] till [] [] []

Om valmöjligheten att lösa in Värdepapperen inte utövas av Innehavaren så kommer 
Värdepapperen att bli inlösta på den Planerade Inlösendagen.]

[Det belopp som ska erläggas vid valbar inlösen av Värdepapperen kommer att betalas i 
[GBP] [EUR] [USD] [●], där sådan betalning konverteras från [GBP] [EUR] [USD] [●] 
till [GBP] [EUR] [USD] [●] efter den rådande växelkursen enligt fastställande av 
Fastställelseagenten.]

C.10 Derivat-
komponenter i 
räntebetal-
ningen

[Räntebeloppet som förfaller till betalning på varje Räntebetalningsdag kommer beräknas 
genom referens till förändringar för Inflationsindexet. Den fasta spreaden kommer att 
vara []%. Deltagandegraden kommer att vara []. Den fasta räntesatsen kommer att 
fastställas genom att dividera nivån för Inflationsindexet för den [][a/e/a] månaden före 
den relevanta Räntebetalningsdagen med nivån för Inflationsindex för referensmånaden 
som infaller tolv månader före sådan månad, subtrahera 1 (och uttrycka resultatet som ett 
procenttal), multiplicera med deltagandegraden och sedan addera eller subtrahera den 
fasta spreaden. En minskning av nivån för Inflationsindexet kommer att reducera det 
räntebelopp som förfaller till betalning för Värdepapperen.]

[Ej tillämpligt: det finns inte någon derivatkomponent i räntebetalningen][Värdepapperen 
löper inte med ränta].]

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. [Värdepapper kan inregistreras och upptas till 
handel på en marknad i Schweiz eller Italien som inte är en reglerad marknad när det 
gäller tillämpningen av [Prospektdirektivet][Prospektförordningen].

[Ansökan [har gjorts/förväntas göras] av Emittenten (eller för dennes räkning) om
upptagande till handel av Värdepapperen på [den reglerade] marknaden hos [Irish Stock 
Exchange plc verksam under Euronext Dublin] [Euronext Paris] [Euronext Brussels] 
[Euronext Amsterdam] [Luxembourg Stock Exchange] [Malta Stock Exchange] [ 
NASDAQ OMX Copenhagen] [NASDAQ OMX Stockholm] [Oslo Stock Exchange] 
[Nordic Derivatives Exchange (NDX)] [NASDAQ OMX Helsinki] [Borsa Italiana S.p.A] 
[Bolsas y Mercados Españoles] [Euronext Lisbon] [SIX Swiss Exchange] [den 
multilaterala handelsplattformen hos [EuroTLX SIM S.p.A.] [Nasdaq First North]] från 
och med []. [SIX Swiss Exchange] [och] [den multilaterala handelsplattformen hos 
[EuroTLX SIM S.p.A.] [Nasdaq First North] är inte [en] reglerad[e] marknad[er] när det 
gäller tillämpningen av [Prospektdirektivet][Prospektförordningen].]]

[Ej tillämpligt: Värdepapperen är inte avsedda att noteras eller upptas till handel.]



C.15 Beskrivning av 
hur värdet på 
investeringen 
är beroende av 
värdet på 
underliggande 
instrument

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 []] [en Rörlig 
Ränta] [Fasta Räntesatserna 1 och 2, den Rörliga Räntesatsen och Spreaden] 
[Spreadrelaterad Räntesats Ett och Spreadrelaterad Räntesats Två] [förändringar för 
Inflationsindexet] [och Intervallackumuleringsfaktorn]. [En minskad nivå för [den 
Rörliga Räntan] [Inflationsindex] kommer reducera räntebeloppet som ska erläggas 
avseende Värdepapperen.] [En ökad nivå för den Rörliga Räntesatsen kommer att 
reducera räntebeloppet som ska erläggas avseende Värdepapperen.] [Räntebeloppet för en 
angiven period är dock föremål för en [högsta ränta om []] [och en][lägsta ränta om [
].]] [En minskning i nivån för Intervallackumuleringsfaktorn kommer att reducera 
räntebeloppet som ska erläggas avseende Värdepapperen.]

[Betalningar av kapitalbelopp är förbehållet justeringar genom referens till förändringar 
för Inflationsindexet. En minskad nivå för Inflationsindexet kommer reducera 
inlösenbeloppet som förfaller till betalning för Värdepapperen.]

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 [].]

C.17 Avvecklings-
process för 
derivat-
värdepapper 

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, 
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 på [] ("Emissionsdagen") [i utbyte mot 
betalning][utan erläggande av betalning] av emissionskursen för Värdepapperen.] 

[Värdepapperen kommer att clearas och avvecklas genom [Euroclear Bank S.A./N.V.] 
[Clearstream Banking, société anonyme] [Euroclear France S.A.] [VP Securities A/S] 
[Euroclear Finland Oy] [Norwegian Central Securities Depositary] [Euroclear Sweden 
AB] [SIX SIS Ltd.] [●].]



C.18 Beskrivning av 
hur avkastning 
på derivat-
värdepapper 
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.]

[Räntebetalningar är föremål för justering utifrån rörelser i Inflationsindex.
[[Räntebeloppet som ska erläggas till Innehavare på varje Räntebetalningsdag kommer att 
bestämmas genom att multiplicera en specificerad fast räntesats [för den relevanta 
Räntebetalningsdagen] med ett belopp lika med nivån för Inflationsindex för [●][a/e/a] 
månaden före den relevanta Räntebetalningsdagen med nivån för Inflationsindex för [].
[Räntebeloppet som ska erläggas till Innehavare på varje Räntebetalningsdag kommer att 
justeras med ett belopp fastställt genom att dividera nivån för Inflationsindex för den [
][a/e/a] månaden före den relevanta Räntebetalningsdagen med nivån för Inflationsindex 
för [][a/e/a] månaden före relevant Räntebetalningsdag, minus 1 och den resulterande 
siffran uttryckt som en procentsats, multiplicerat med en angiven fast räntesats] [och då 
[ökad med][minskad med] en specifik procentsats, Spread].] En nedgång i nivån för 
Inflationsindex kommer att reducera räntebeloppet som ska erläggas avseende 
Värdepapperen.] [Räntebeloppet som ska erläggas till Innehavarna på varje 
Räntebetalningsdag kommer att multipliceras med den tillämpliga 
Intervallackumuleringsfaktorn justerat med ett belopp fastställt genom att dividera nivån 
för Inflationsindex för den [][a/e/a] månaden före den relevanta Räntebetalningsdagen 
med nivån för Inflationsindex för []. En nedgång i nivån för Inflationsindex kommer att 
reducera räntebeloppet som ska erläggas avseende Värdepapperen].

[Betalningar av kapitalbelopp är föremål för justering utifrån rörelser i Inflationsindex. 
Med förbehåll för eventuell förtida inlösen av Värdepapperen, kommer Värdepapperen 
bli inlösta på [] genom att Emittenten betalar ett belopp per [●] i [GBP][EUR][USD][] 
lika med [] multiplicerad med [det högre av] (i) nivån som fastställs genom att dividera 
nivån för Inflationsindexet för [] med nivån för Inflationsindexet för [] [ och (ii) []]. 
En nedgång i nivån för Inflationsindex kommer att reducera kapitalbeloppet som ska 
erläggas avseende Värdepapperen.]

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. 

[Det belopp som förfaller till betalning avseende Värdepapperen kommer beräknas 
genom referens till nivån för Inflationsindexet på [] på [Bloombergskärm []] [Reuters 
Skärmsida []] så som fastställs av fastställelseagenten.] [Ej tillämpligt: Värdepapperen 
är inte derivatvärdepapper.]

C.20 Typ av 
underliggande

[Den underliggande tillgången är Inflationsindexet. Information om Inflationsindexet, 
inklusive nivån för en viss månad, kan erhållas från [Bloombergskärm []] [Reuters 
Skärmsida []] [och på www.[].]



C.21 Marknad där 
värdepapperen 
handlas

[Ansökan [har gjorts/förväntas göras] av Emittenten avseende notering av Värdepapperen 
på [●] och upptagande till handel av Värdepapperen på den reglerade marknaden hos 
[Irish Stock Exchange plc verksam under Euronext Dublin] [Euronext Paris] [Euronext 
Brussels] [Euronext Amsterdam] [Luxembourg Stock Exchange] [Malta Stock Exchange] 
[NASDAQ OMX Copenhagen] [NASDAQ OMX Stockholm] [Oslo Stock Exchange] 
[Nordic Derivatives Exchange (NDX)] [NASDAQ OMX Helsinki] [Borsa Italiana S.p.A] 
[Bolsas y Mercados Españoles] [Euronext Lisbon] [SIX Swiss Exchange] [den 
multilaterala handelsplattformen hos [EuroTLX SIM S.p.A.][Nasdaq First North] från 
och med []. [SIX Swiss Exchange] [och] [den multilaterala handelsplattformen hos 
[EuroTLX SIM S.p.A.][Nasdaq First North] är inte en reglerad marknad när det gäller 
tillämpningen av [Prospektdirektivet][Prospektförordningen].]]

[Ej tillämpligt: Värdepapperen är inte avsedda att noteras eller upptas till handel.]

Avsnitt D – Risker

D.2 Nyckel-
information om 
huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
Emittenten

De risker som beskrivs nedan är väsentliga befintliga och framväxande risker som 

ledande befattningshavare har identifierat i relation till Bankkoncernen. 

(i) Väsentliga existerande och nya risker som potentiellt påverkar mer än en 

huvudsaklig risk

Affärsvillkor, allmän ekonomi och geopolitiska frågor

Bankkoncernens blandning av verksamheter sprider sig över flera geografiska områden

och klienttyper. Bredden av dessa verksamheter betyder att försämring av den 

ekonomiska miljön eller en ökning av politisk instabilitet i länder där Bankkoncernen är 

verksam eller i en systemiskt viktig ekonomi, kan negativt påverka Bankkoncernens 

rörelseresultat, finansiella ställning och framtidsutsikter.

Processen av brittiskt utträde ur Europeiska Unionen

Osäkerheten kring Brexit sträckte sig över hela 2018 och intensifierades under andra 

halvåret. Tillbakaträdandets fulla inverkan kan bara förstås under de kommande åren, allt 

eftersom ekonomin anpassar sig till det nya systemet, men Bankkoncernen fortsätter att 

övervaka de mest relevanta riskerna, inklusive de som kan få en mer omedelbar inverkan 

för dess verksamhet:

 Marknadsvolatilitet, inklusive avseende valutor och marknadsräntor vilka 

kan ha påverkan på värdet av Bankkoncernens handelsbokspositioner.

 Potential för utvidgning av kreditspreadarna för brittiska institutioner som 

kan leda till minskad investeraraptit för Bankkoncernens skuldförbindelser.

Detta kan påverka kostnaderna för och/eller tillgången till finansiering

negativt.

 En nedvärdering från ett kreditvärderingsinstitut som gäller direkt för 

Bankkoncernen, eller indirekt som ett resultat av ett kreditvärderingsinstituts 

nedvärdering av den brittiska staten, kan väsentligt öka Bankkoncernens 

lånekostnader, kreditspridningar och väsentligt negativt påverka 

Bankkoncernens räntemarginaler och likviditetsposition. 

 Förändringar i de långsiktiga utsikterna för brittiska räntor kan ha negativ 

inverkan på pensionsskulder och marknadsvärdet på placeringar som 

finansierar dessa skulder.



 Ökad risk för en brittisk lågkonjunktur med lägre tillväxt, högre arbetslöshet 

och fallande brittiska huspriser. Detta skulle påverka ett antal av

Bankkoncernens portföljer negativt.

 Införande av handels- och tullhinder mellan Storbritannien och EU kan leda 

till förseningar och ökade kostnader i överförandet av varor för 

företagskunder. Detta kan påverka nivåerna av kundfallissemang och 

affärsvolymer negativt, vilket kan innebära en ökning av Bankkoncernens 

nedskrivningar och en minskning av intäkterna.

 Ändringar av nuvarande EU-passporträttigheter kan kräva vidare justeringar 

av den nuvarande modellen för Bankkoncernens gränsöverskridande 

bankverksamhet som kan öka operativ komplexitet och/eller kostnader.

 Förmågan att attrahera kvalificerade och kompetenta medarbetare, eller 

förhindra att kvalificerade och kompetenta medarbetare lämnar landet, kan 

påverkas av Storbritanniens och EU:s framtida förhållandesätt till EU:s fria

rörlighet och invandring från EU-länderna, vilket kan ha en inverkan på 

Bankens tillgång till kompetent arbetskraft inom EU.

 Den rättsliga ramen inom vilken Bankkoncernen verkar kan förändras och 

bli mer osäker om Storbritannien vidtar åtgärder för att ersätta eller upphäva 

vissa gällande lagar som är baserade på EU-lagstiftning och reglering till 

följd av utträdet ur EU.

 Om Storbritannien skulle förlora automatisk kvalifikation för att vara en del 

av det gemensamma eurobetalningsområdet kan det inverka på 

effektiviteten av, och tillgången på, europeiska betalningssystem. Dessutom 

kan förlust av kvalifikation till EES eller tillgång till finansmarknadernas 

infrastruktur påverka tillhandahålandet av tjänster till kunder, vilket 

sannolikt resulterar i minskade marknadsandelar och intäkter samt ökade 

rörelsekostnader för Bankkoncernen.

 Det finns vissa utföranderisker i samband med överföringen av 

Bankkoncernens europeiska verksamhet till Barclays Bank Ireland PLC.

Ökade räntesatser påverkar kreditförhållandena negativt

I den utsträckning som centralbankerna höjer räntorna, särskilt på Bankkoncernens 

huvudmarknader i Storbritannien och USA, kan det påveerka konsumenternas 

skuldhanteringsförmåga och lönsamheten för företag. Medan räntehöjningar positivt kan 

påverka Bankkoncernens lönsamhet, eftersom privatpersoners och företagens inkomster 

ökar på grund av marginaltryck, kan framtida räntehöjningar, om de är större eller mer 

frekventa än förväntat, leda till stress i Bankkoncernens låneportfölj och 

emissionsgarantiverksamhet. Högre kreditförluster som driver ökade nedskrivningar 

skulle framför allt ha en inverkan på återförsäljares osäkrade portföljer och 

grossistutlåning i icke-investeringsklasser. Ränteförändringar kan också ha en negativ 

inverkan på värdet av högkvalitativa likvida tillgångar som är en del av Bankkoncernens 

internbankfunktions investeringsverksamhet. Följaktligen kan detta skapa mer volatilitet 

än väntat genom Bankkoncernens FVOCI-reserver (verkligt värde-reserver).

Regelbunden förändringsagenda och påverkan på affärsmodell

Bankkoncernen är fortfarande föremål för pågående betydande nivåer av 

reglerförändringar och granskning i många av de länder där det verkar (bland annat 

Storbritannien och USA). En mer intensiv tillsynsinriktning och ökade krav tillsammans 



med osäkerheten (särskilt mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU) och eventuell 

brist på internationell lagstiftningskoordinering, som att förbättrade tillsynsstandarder 

utvecklas och genomförs, kan negativt påverka Bankkoncernens verksamhet, kapital och 

riskhanteringsstrategier och/eller kan leda till att Bankkoncernen beslutar att modifiera sin 

juridiska enhets struktur, kapital- och finansieringsstrukturer och affärsmix, eller att helt 

eller delvis lämna vissa affärsverksamheter eller att inte expandera på områden trots 

annars attraktiv potential. 

(ii) Väsentliga existerande och nya risker som påverkar enskilda huvudsakliga 

risker

Kreditrisk: 

1. Nedskrivning: Införandet av nedskrivningskraven i IFRS 9 Finansiella 
Instrument, implementerat den 1 januari 2018, resulterar i 
nedskrivningsavsättningar som bokförs tidigare, på en mer framåtblickande 
grund och i bredare omfattning av finansiella instrument än vad som har varit 
fallet under IAS 39 och har haft, och kan komma att fortsätta ha, en väsentlig 
inverkan på Bankkoncernens finansiella ställning.

2. Särskilda områden och koncentrationer: Bankkoncernen är utsatt för risker som 
uppstår på grund av förändringar i kreditkvaliteten och återbetalningsgraden av 
lån och förskott som betalas av låntagare och motparter i en viss portfölj. 
Eventuell försämring i kreditkvaliteten kan leda till lägre återbetalning och högre 
nedskrivning inom ett visst område.

3. Miljörisker: Bankkoncernen är utsatt för kreditrisker som härrör från energi och 
klimatförändringar. Indirekta risker kan vara sådana som uppstår till följd av 
miljöfrågor som påverkar kreditvärdet av låntagare och resulterar i högre 
nedskrivning.

Marknadsrisk: En osäker utsikt för penningpolitiken, handelskonflikten mellan USA 

och Kina, försämrad global tillväxt och politiska bekymmer i USA och Europa (inklusive 

Brexit) är några av de faktorer som kan öka marknadsriskerna för Bankkoncernens 

portföljer. 

Dessutom är Bankkoncernens handelsaktivitet generellt exponerad mot en utdragen 

period av förhöjd tillgångskursvolatilitet, särskilt om den negativt påverkar djupet av 

marknadsplatslikviditet. Ett sådant scenario kan påverka Bankkoncernens förmåga att 

genomföra kundaffärer och kan också leda till lägre kundflödesdrivna intäkter och/eller 

marknadsbaserade förluster i den befintliga portföljen av marknadsrisker. Det kan 

innebära att man måste absorbera högre hedgningskostnader från att ombalansera risker 

som behöver hanteras dynamiskt då marknadsnivåer och dess sammanhängande 

volatiliteter förändras.

Treasury och kapitalrisk: Bankkoncernen kanske inte kan uppnå sina affärsplaner på 

grund av: a) oförmåga att behålla lämpliga kapitalförhållanden, b) oförmåga att uppfylla 

sina skyldigheter när de förfaller, c) nedskrivningar av kreditvärderingsinstitut, d) 

negativa förändringar i valutakurser på kapitalandelar, e) negativa rörelser i 

pensionsfonden, f) marknadsrisk/ränterisk som inte är föremål för handel i bankboken. 

Operationell risk: 

 Digitala hot: Den finansiella sektorn är fortfarande ett primärt mål för kriminellt 

aktiva på internet. Det finns en ökande nivå av sofistikering i både kriminellt och 

nationellt statligt dataintrång i syfte att stjäla pengar, stjäla, förstöra eller 

manipulera data, och/eller störande operationer. Andra händelser har en 

ackumulerande effekt på tjänster och kunder. Underlåtenhet att på ett adekvat 

sätt hantera detta hot kan leda till ökade bedrägeriförluster, oförmåga att utföra 



kritiska ekonomiska funktioner, kundnedsättning, potentiell regulatorisk kritik

eller straff, juridiskt ansvar, minskning av aktieägarvärdet och renomméskada.

 Bedrägeri: Kriminella fortsätter att anpassa sina tekniker och är alltmer 

fokuserade på att rikta in sig på kunder och klienter genom alltmer sofistikerade 

metoder av manipulation. Externa dataöverträdelser ger också brottslingar 

möjligheten att utnyttja de växande nivåerna av komprometterade data. Dessa 

hot kan leda till kundnedsättning, affärsförluster, regulatorisk kritik, förlorade 

affärsmöjligheter och renomméskada.

 Operationell motståndskraft: Förlust eller avbrott i Bankkoncernens 

affärsverksamhet är en väsentlig inneboende risk inom Bankkoncernen och inom 

finansbranschen, oavsett om det uppstår genom påverkan på tekniksystem, 

fastighetsservice, personaltillgänglighet eller stöd från större leverantörer.

Underlåtenhet att bygga motståndskraft i affärsprocesser eller till tekniktjänster, 

fastigheter eller leverantörer som Bankkoncernen är beroende av kan leda till 

betydande kundnedsättning, kostnader för att ersätta förluster som uppstått av 

Bankkoncernens kunder, potentiell regulatorisk kritik eller straff och 

renomméskador; 

 Leverantörsexponering: Bankkoncernen är beroende av leverantörer för att 

tillhandahålla många av sina tjänster och utvecklingen av teknologi. 

Underlåtenhet att övervaka och kontrollera Bankkoncernens leverantörer kan 

potentiellt leda till att kundinformation eller kritisk infrastruktur inte skyddas på 

ett adekvat sätt eller är tillgängliga när de behövs. Underlåtenhet att på ett 

adekvat sätt hantera outsourcingrisker kan leda till ökade förluster, oförmåga att 

utföra kritiska ekonomiska funktioner, kundnedsättning, potentiell regulatorisk 

kritik eller straff, juridiskt ansvar och renomméskador.

 Fel i processer: Väsentliga operationella fel eller fel i betalningar kan vara till 

nackdel för Bankkoncernens kunder, klienter eller motparter och kan leda till

regulatorisk kritik eller straff, juridiskt ansvar, renomméskada och ekonomisk 

förlust för Bankkoncernen.

 Ny och framväxande teknologi: Introduktionen av nya teknologiformer har dock 

även potential att öka inneboende risk. Underlåtenhet att utvärdera, aktivt 

hantera och noggrant övervaka riskexponeringen under samtliga faser av 

affärsutvecklingen kan leda till kundskador, förlust av affärer, regulatorisk kritik, 

missad affärsmöjlighet och renomméskada.

 Förmåga att anställa och behålla lämpligt kvalificerade medarbetare: 

Underlåtenhet att attrahera kvalificerade och kompetenta medarbetare eller 

förhindra förlusten av kvalificerade och kompetenta medarbetare kan negativt 

påverka Bankkoncernens ekonomiska resultat, kontrollmiljö och nivå av 

anställningsengagemang. Dessutom kan detta leda till störningar i tjänsten vilket 

i sin tur kan leda till avståndstagande från vissa kundgrupper, kundskador och 

renomméskador.

 Skatterisk: Det finns en risk för att Bankkoncernen kan lida förluster till följd av 

tilläggsskatt, andra finansiella kostnader eller renomméskador som ett resultat av 

att inte efterleva sådana lagar eller praxis, eller genom att misslyckas med att 

hantera sina skattefrågor på ett lämpligt sätt, med stor del av denna risk hänförlig 

till Bankkoncernens internationella struktur.

 Kritiska redovisningsuppskattningar och -bedömningar: Förberedelsen av 



finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver användning av uppskattningar. 

Det kräver också att ledningen utövar bedömningar i tillämpningen av relevanta 

redovisningsprinciper. Det finns en risk att om bedömningen som tillämpas, eller 

uppskattningar eller antaganden används, som senare visar sig vara inkorrekta, 

vilket kan leda till betydande förluster för Bankkoncernen, utöver vad som 

förväntats eller tillhandahållits.

 Datahantering och informationsskydd: Bankkoncernen innehar och behandlar

stora datamängder, inklusive personligt identifierbar information, immateriell 

äganderätt och finansiella data. Underlåtenhet att på ett korrekt sätt samla in och 

behålla dessa data, skydda mot intrång i konfidentialitet och störningar av 

tillgängligheten utsätter Bankkoncernen för en risk för förlust eller 

otillgänglighet av data- eller dataintegritetsfrågor. Detta kan leda till regulatorisk 

kritik, juridiskt ansvar och renomméskada, inklusive risken för väsentliga böter 

under Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som stärker dataskyddsrättigheterna 

för kunder och ökar ansvaret för Bankkoncernen vid dennes behandling av dessa 

data.

 Otillåten eller oseriös handel: Otillåten handel, till exempel stora icke-hedgade 

positioner, som uppstår genom underlåtenhet att ha preventiva kontroller eller 

avsiktliga åtgärder hos den som bedriver handeln, kan resultera i stora finansiella 

förluster för Bankkoncernen, förlust av affärsmöjlighet, skada för investerarnas 

förtroende och renomméskada.

 Algoritmisk handel: I vissa delar av investmentbankingverksamheten används 

handelsalgoritmer för att prissätta och riskhantera klient- och huvudsakliga 

transaktioner. Ett algoritmiskt fel kan resultera i ökad marknadsexponering och 

efterföljande finansiella förluster för Bankkoncernen och eventuella förluster av 

affärer, skada för investerarnas förtroende och renomméskada.

Modellrisk: Bankkoncernen förlitar sig på modeller för att stödja ett brett utbud av 

verksamhets- och riskhanteringsaktiviteter, inklusive att informera affärsbeslut och 

strategier, mäta och begränsa risker, värdera exponeringar, genomföra stresstestning, 

bedöma kapitaltäckning, stödja ny affärsacceptans och risk- och belöningsutvärdering, 

hantera kundtillgångar och mötesrapporteringskrav. Modeller är av sin natur ofullkomliga 

och ofullständiga realitetsföreställningar. Modeller kan också användas på fel sätt. Fel 

och felaktig användning av modeller kan resultera i att Bankkoncernen fattar olämpliga 

verksamhetsbeslut och blir föremål för finansiell förlust, regulatorisk risk, renommérisk 

och/eller felaktig kapitalrapportering.

Uppföranderisk: Det finns en risk för skada för kunder, klienter, marknadsintegritet, 

effektiv konkurrens eller Bankkoncernen genom olämpligt tillhandahållande av 

finansiella tjänster, inklusive uppsåtlig eller oaktsam försummelse. 

1. Ineffektiv produktstyrning kan leda till dåliga kundresultat, regleringspåföljder, 

ekonomisk förlust och renomméförlust.

2. Bankkoncernen kan påverkas negativt om den inte effektivt undanröjer risken 

för att tredje part eller dess anställda underlättar, eller att dess produkter och 

tjänster används för att underlätta, ekonomisk brottslighet. Underlåtenhet att 

efterleva reglerna kan leda till verkställighetsåtgärder från Bankkoncernens 

tillsynsmyndigheter tillsammans med allvarliga påföljder som påverkar 

Bankkoncernens renommé och finansiella resultat.

3. Underlåtenhet att skydda personuppgifter kan leda till potentiella skador för 



Bankkoncernens kunder och klienter, renomméskador, regulatoriska sanktioner 

och finansiella förluster, vilket enligt GDPR kan vara väsentligt. 

4. Underlåtenhet att uppfylla kraven och förväntningarna i Storbritanniens Senior 

Management Regime, Certification Regime och Conduct Rules kan leda till 

regulatoriska sanktioner, både för individer och Bankkoncernen. 

Renommérisk: En risk som uppstår i ett affärsområde kan ha en negativ effekt på 

Bankkoncernens allmänna renommé: varje enskild transaktion, investering eller händelse 

som, i huvudsakliga intressenters uppfattning minskar deras förtroende för 

Bankkoncernens integritet och kompetens.

Bankkoncernens associationer med känsliga ämnen och sektorer har potential att ge 

upphov till renommérisk för Bankkoncernen och kan leda till förlust av affärer, 

regulatorisk kritik och förlorade affärsmöjligheter.

Dessutom har renommérisken potential att uppstå från operationella frågor eller 

uppförandefrågor som orsakar skada för kunder, klienter, marknadsintegritet, effektiv 

konkurrens eller Bankkoncernen.

Juridisk risk och rättsliga konkurrens- och regleringsfrågor: Juridiska tvister, 

regelutredningar, böter och andra sanktioner rörande affärsverksamhet och överträdelser 

av lagstiftning och/eller förordningar kan negativt påverka Bankkoncernens resultat, rykte 

och förmåga att bedriva verksamhet. 

Bankkoncernen bedriver olika aktiviteter i en kraftigt reglerad global marknad och är 

därför utsatt för risk för böter och andra sanktioner. Myndigheter har fortsatt att 

undersöka tidigare förfaranden, följa upp påstådda överträdelser och ålagt stora 

bötesstraff till bolag som tillhandahåller finansiella tjänster. Överträdelser av gällande 

lagstiftning och/eller förordningar kan leda till att Bankkoncernen eller dess personal 

utsätts för straffrättsligt åtal, regulatorisk kritik, böter och andra påföljder i de 

jurisdiktioner där de verkar. Om kunder, klienter eller andra tredje part skadas av 

Bankkoncernens uppförande kan detta också leda till rättsliga förfaranden, inklusive 

grupptalan. Andra juridiska tvister kan också uppstå mellan Bankkoncernen och tredje 

part i frågor så som överträdelser, verkställighet av juridiska rättigheter eller skyldigheter 

som uppstår enligt avtal, stadgar eller lag. Negativt utfall i varje sådant fall kan leda till 

att Bankkoncernen är ansvarig gentemot tredje part eller kan leda till att Bankkoncernens 

rättigheter inte verkställs så som planerat.

D.3 Nyckel-
information om 
huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
Värdepapperen

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 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 misslyckas 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.

[Optionsrisk: Värdepapperen är finansiella instrument med derivatkaraktär, vilka kan 
innefatta en optionsrätt (till exempel en möjlighet för Emittenten att begära förtida inlösen 
eller för innehavare att begära förtida inlösen) och vilka följaktligen har många 
karakteristika gemensamma med optioner. Transaktioner med optioner (och följaktligen 
en investering I Värdepapper som innefattar optioner) involverar en hög nivå av risk. 
Eventuellt belopp som erhålles av investerare i samband med utövande av en option kan 
vara mindre än deras initiala investering och kan vara noll.]

[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. 

[Risker hänförliga till digital ränta: Räntesatsen som ska erläggas på Värdepapperen 
kommer att variera mellan två angivna räntesatser (vara en kan vara noll) beroende på 
utvecklingen för den Rörliga Räntesatsen. Utvecklingen för den Rörliga Räntesatsen är 
beroende av ett antal faktorer, inklusive utbud och efterfrågan på de internationella 
penningmarknaderna, vilka påverkas av åtgärder vidtagna av regeringar och 
centralbanker, liksom även spekulationer och andra makroekonomiska faktorer.

[Risker hänförliga till Spreadrelaterad Ränta: Räntesatsen som ska erläggas under 
Värdepapperen kommer att vara relaterat till spreaden för Spreadrelaterad Räntesats Ett(t)

över Spreadrelaterad Räntesats Två(t) på dagen för fastställande. Om sådan dag för 
fastställande Spreadrelaterad Räntesats Två(t) är lika med eller större än Spreadrelaterad 
Räntesats Ett(t), kommer inte någon ränta att erläggas avseende Värdepapperen.] 

[Risker relaterade till Rörliga Räntor: Utvecklingen för rörliga räntesatser är beroende 
av ett antal faktorer, inkluderande utbud och efterfrågan på internationella 
penningmarknader, som är påverkade av åtgärder som vidtas av regeringar och 
centralbanker, jämväl spekulationer och andra makroekonomiska faktorer. Om 
beräkningen och publiceringen av den relevanta referensräntan avslutas permanent, kan 
fastställandet av referensräntesatsen i enlighet med alla angivna alternativa metodologier 
resultera i ersättandet av den relevanta referensräntesatsen med en annan eller inlösen av 
Värdepapperen.]



[Risker relaterade med inflationsindex: Investerare är exponerade mot utvecklingen för 
Inflationsindexet, som kan vara föremål för fluktuationer som inte korrelerar med andra 
index och behöver inte heller korrelera perfekt med inflationsnivåer som är rådande i 
investerares hemmajurisdiktion. Betalningar [av ränta][och][vid inlösen] kommer att 
beräknas genom referens till förändringar för Inflationsindex avseende en månad som är 
flera månader före dagen för betalning och således kan skilja sig betydande från 
inflationsnivån vid tidpunkten för betalningen för Värdepapperen. Information om 
historisk utveckling för Inflationsindexet ska inte förstås som en indikation om hur priser 
kommer förändras i framtiden. I en miljö av deflation, [räntan som betalas kan vara lägre 
än vad investerare hade kunnat erhålla från en fast räntenivå som skulle ha varit tillämplig 
utan några justeringar för inflation] [och] [inlösenbeloppet kan reduceras].

Vid inträffandet av vissa händelser avseende Inflationsindex, kan Emittenten eller 
Fastställelseagenten fastställa nivån för sådan Inflationsindex, fastställa en efterträdare till 
ett avslutat Inflationsindex (förutom där ett i förväg nominerat Inflationsindex har 
angivits i villkoren för Värdepapperen och i vilket fall efterträdaren kommer att vara det i 
förväg nominerade Inflationsindex), göra ändringar i nivån för ett ombaserat 
Inflationsindex eller göra justeringar i Inflationsindex med hänvisning till motsvarande 
fastställanden, utbyten eller justeringar som gjorts avseende den relaterade obligationen 
angiven i villkoren för Värdepapperen eller reservobligationen utvald av 
Fastställelseagenten. Varje sådan händelse eller fastställande kan ha en negativ inverkan 
på värdet på Värdepapperen. Om Fastställelseagenten är oförmögen att identifiera en 
efterträdare till det avslutade Inflationsindex, kommer Emittenten att lösa in 
Värdepapperen i förtid.]

[Risker relaterade till Värdepapper som innehåller en option för Emittenten att byta 
metoden för beräkning av ränta: Värdepapperen löper med ränta efter en räntesats som 
konverterar, enligt Emittentens valmöjlighet, från en [kombination av] 
[fast/rörlig/inverterad 
rörlig/inflationsrelaterad/digital/spreadrelaterad/nollkupong/räntesats[er]] till en 
[kombination av] [fast/rörlig/inverterad 
rörlig/inflationsrelaterad/digital/spreadrelaterad/nollkupong/räntesats[er]]. Investerare 
kommer inte ha någon kontroll över om denna option utnyttjas eller inte. Om Emittenten 
väljer att utnyttja sin option så kan det negativt påverka andrahandsmarknaden och 
marknadsvärdet på Värdepapperen, eftersom Emittenten kan ha konverterat 
räntesats[en/erna] eftersom de[n] alternativa räntesats[en/erna] är lägre.]

[Intervallackumulering: Utöver riskerna förknippade med de tillämpliga räntesatserna, 
kommer investerare att vara exponerade mot utvecklingen för de(n) underliggande 
referensräntan(orna) som används för att fastställa den tillämpliga 
intervallackumuleringsfaktorn. Det är möjligt, om sådan(a) underliggande 
referensränta(or) skulle sättas utanför det relevanta intervallet på de relevanta 
observationsdagarna, att beloppet som ska erläggas i ränta avseende en ränteperiod kan 
reduceras väsentligt och kan bli noll.]

[Begränsad avkastning: Eftersom räntebeloppet är underkastat ett tak, är avkastningen 
som innehavare kan få begränsad.]

[Risker hänförliga till Värdepapper med en avvecklingsvaluta som är annan än den 
dessa är denominerade i: Investerare är exponerade mot den relative utvecklingen för 
avvecklingsvalutan under Värdepapperen och valutan i vilken Värdepapperen är 
denominerade. Om värdet på den valuta i vilken Värdepapperen är denominerade i 
förhållande till värdet för avvecklingsvalutan, kommer beloppet i avvecklingsvalutan som 
ska erläggas till investerare att reduceras.]

[Risker hänförliga till Avvecklingsutgifter: Betalningar under Värdepapperen kan bli 
föremål för avdrag för skatter och avvecklingsutgifter (vilka kan omfatta kostnader, 
arvoden eller andra belopp som ska erläggas i samband med inlösen, utövande eller 
avveckling av Värdepapperen), om tillämpligt. Sådant avdrag kommer att reducera 
beloppet som ska erläggas till investerare vid inlösen eller förtida inlösen.]



D.6 Riskvarningar 
om att 
investerare kan 
förlora hela 
eller delar av 
sin investering

[Det kapital som är investerat i Värdepapperen kan förloras. Följaktligen kan du förlora 
värdet på hela eller delar av din 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.]

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. 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. 

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

[Ej tillämpligt: Värdepapperen har inte erbjudits till allmänheten.]

[Skäl till erbjudandet och användande av Intäkter: []]

E.3 Beskrivning av 
villkoren för 
erbjudandet

Villkoren för något erbjudande av Värdepapperen till allmänheten kommer fastställas 
genom avtal mellan Emittenten och [] ("Manager") vid tidpunkten för varje emission. 

[Ej tillämpligt: Värdepapperen har inte erbjudits till allmänheten.]

[Värdepapperen erbjuds och är underkastade följande villkor:

Erbjudandekurs: [Emissionskursen] [[]% av Emissionskursen] []

Villkor som erbjudandet är underkastat: []

Beskrivning av teckningsprocessen: []

Information om lägsta och/eller högsta belopp som kan tecknas: []

Beskrivning av möjligheten att reducera teckningar och tillvägagångssätt för 
återbetalning av för mycket erlagd betalning från tecknare: []

Information om metod och tidsgränser för betalning och leverans av 
Värdepapperen: [Perioden från [] till []] [Emissionsdagen] [dagen som infaller [] 
bankdagar därefter]

Sätt för och dag som resultatet av erbjudandet kommer meddelas: []

Process för utövande av eventuella rättigheter så som företrädesrätt, förhandling av 
teckningsrättigheter och behandling av teckningsrättigheter som inte utövas: []

Kategorier av Innehavare till vilka Värdepapperen erbjuds och om Tranch(er) har 
reserverats för vissa länder: []

Process för meddelande till tecknare om tilldelat belopp och indikation om handel 
kan påbörjas före meddelande har lämnats: []

Namn och adress(er), till den omfattning som Emittenten känner till, till 
placeringsombud i olika länder där erbjudandet görs: [den [initiala] Auktoriserade 
Erbjudar[en][na]] [Ingen] []]

E.4 Beskrivning av 
eventuella 
betydande 
intressen i 
emissionen/

[Relevant Manager[s] eller auktoriserad[e] erbjudare kan erhålla betalning för någon 
emission av Värdepapper. Potentiella intressekonflikter kan finnas mellan Emittenten, 
Fastställelseagenten, relevant[a] Manager[s] 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 



erbjudandet, 
inklusive 
intresse-
konflikter

marknadskursen, likviditeteten eller värdet på Värdepapperen) och innehavare. 

[Manager[s]][initial[a] Auktoriserad[e] Erbjudare]] kommer att erhålla sammanlagt 
courtage om []% av det sammanlagda nominella beloppet för Värdepapperen.] 
[Manager[s]][Initial[a] Auktoriserad[e] Erbjudare]] och dess närstående kan ingå, och kan 
även i framtiden ingå, hedgningstransaktioner avseende underliggande tillgång[ar]].]

[Ej tillämpligt: ingen person involverad i emissionen eller erbjudandet har något intresse 
eller intressekonflikt som är väsentligt för emissionen eller erbjudandet av 
Värdepapperen.]

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.]

[Ej tillämpligt, [inga kostnader kommer att tas ut från Innehavare av emittenten eller 
erbjudar[en][na].]][Värdepapperen har inte erbjudits till allmänheten.]]

[Följande uppskattade kostnader kommer tas ut från Innehavare av erbjudar[en][na]: [] 
[avgifter inom ett intervall mellan [] och []][ vilka, för [] investerade, uppgår till [
])].]

[Ej tillämpligt: Värdepapperen har inte erbjudits till allmänheten.]




