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BIJLAGE 

Deze bijlage bij het Registratiedocument (de "Bijlage") is opgesteld voor de toepassing van artikel 26, lid 4, 

van de Prospectusverordening. Deze Bijlage moet worden gelezen als een inleiding op het Registratiedocument. 

Elke beslissing om te beleggen in schuld- of afgeleide effecten van de Emittent moet gebaseerd zijn op een 

overweging van het Registratiedocument als geheel en de algemene voorwaarden van dergelijke effecten, zoals 

uiteengezet in het relevante prospectus of ander aanbiedingsdocument door de belegger; de belegger zou het 

belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen; wanneer een vordering met betrekking tot de 

informatie in een Registratiedocument voor de rechter wordt gebracht, zou de eiser-belegger, volgens het 

nationale recht, de kosten van de vertaling van het Registratiedocument moeten dragen voordat de 

gerechtelijke procedure wordt gestart; de wettelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de personen die de 

Bijlage met inbegrip van een vertaling daarvan hebben ingediend, maar alleen wanneer de Bijlage misleidend, 

onjuist of inconsistent is wanneer deze samen met de andere delen van het Registratiedocument wordt gelezen, 

of wanneer deze samen met de andere delen van het Registratiedocument geen essentiële informatie bevat om 

de beleggers te helpen bij het overwegen of zij in dergelijke effecten willen beleggen. 

Essentiële Informatie over de Emittent 

Wie is de Emittent van de effecten? 

Zetel en rechtsvorm van de Emittent 
Barclays Bank PLC (de "Emittent") is een naamloze vennootschap die in Engeland en Wales is geregistreerd 

onder nummer 1026167. De aansprakelijkheid van de leden van de Emittent is beperkt. Zij heeft haar statutaire 

zetel en hoofdzetel te 1 Churchill Place, Londen, E14 5HP, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer +44 (0)20 

7116 1000). De Code voor Juridische Entiteiten (Legal Entity Identifier) (LEI) van de Emittent is 

G5GSEF7VJP5I7OUK5573. 

Belangrijkste activiteiten van de Emittent 
De activiteiten van de Groep omvatten consumentenbankieren en betalingstransacties over de hele wereld, 

evenals een top-tier, full-service, wereldwijde consumenten- en investeringsbank. De Groep bestaat uit 

Barclays PLC samen met haar dochterondernemingen, waaronder de Emittent. De hoofdactiviteit van de 

Emittent is het aanbieden van producten en diensten voor grotere zakelijke, wholesale- en internationale 

bankcliënten. 

De term "Groep" betekent Barclays PLC samen met haar dochterondernemingen en de term "Barclays Bank 

Groep" betekent Barclays Bank PLC samen met haar dochterondernemingen. 

Belangrijke aandeelhouders van de Emittent 
Het volledige geplaatste gewone aandelenkapitaal van de Emittent is in eigendom van Barclays PLC. 

Barclays PLC is de uiteindelijke holdingvennootschap van de Groep. 

Identiteit van de belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent 
De belangrijkste gedelegeerd bestuurders van de Emittent zijn James Staley (Chief Executive Officer en 

Executive Director) en Tushar Morzaria (Executive Director). 

Identiteit van de commissaris-revisoren van de Emittent 
De commissaris-revisoren van de Emittent zijn KPMG LLP ("KPMG"), registeraccountants en 

bedrijfsrevisoren (een lid van het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales), 15 Canada Square, 

Londen E14 5GL, Verenigd Koninkrijk. 

Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Emittent? 

De Emittent heeft de geselecteerde geconsolideerde financiële informatie die is opgenomen in de onderstaande 

tabel voor de jaren eindigend op 31 december 2019 en 31 december 2018 afgeleid van de geconsolideerde 

jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2019 en 2018 (de "Jaarrekeningen"), 

die elk zonder voorbehoud zijn geauditeerd door KPMG. 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
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 Per 31 december 

2019 2018 

 (miljoen GBP) 

Netto renteopbrengst 3.907 3.130 

Netto-inkomsten uit vergoedingen 

en commissies 5.672 5.607 

Krediet waardeverminderingen (1.202) (643) 

Netto handelsinkomsten 4.073 4.364 

Winst voor belasting 3.112 1.286 

Winst/(verlies) na belastingen 2.780 1.010 

Geconsolideerde balans 

 Per 31 december 

2019 2018 

 (miljoen GBP) 

Totaal activa 876.672 877.700 

Uitgegeven schuldeffecten 33.536 39.063 

Achtergestelde verplichtingen 33.425 35.327 

Leningen en voorschotten tegen 

geamortiseerde kostprijs 141.636 136.959 

Deposito's tegen geamortiseerde 

kostprijs 213.881 199.337 

Totaal eigen vermogen 50.615 47.711 

Minderheidsdeelnemingen 0 2 

Bepaalde Ratio's uit de Jaarrekeningen 

 Per 31 december 

2019 2018 

 (%) 

Gewone Aandelen bestaand Tier 

1-kapitaal (Common Equity Tier 1 

capital) 13,9 13,5 

Totaal toetsingsvermogen 22,1 22,2 

CRR hefboomwerkingsratio 3,9 4,0 
 

Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Emittent? 

Materiële risico's zijn risico's waaraan het senior management bijzondere aandacht besteedt en die ertoe kunnen 

leiden dat de uitvoering van de strategie van de Barclays Bank Groep, de resultaten van de operaties, de 

financiële toestand en/of de vooruitzichten materieel afwijken van de verwachtingen. Opkomende risico's zijn 

risico's die onbekende componenten hebben en waarvan de impact over een langere periode zou kunnen 

kristalliseren. Bovendien kunnen bepaalde andere factoren waarover de Barclays Bank Groep geen controle 

heeft, zoals escalatie van terrorisme of wereldwijde conflicten, natuurrampen, uitbraken van epidemieën en 

soortgelijke gebeurtenissen, hoewel ze hieronder niet nader worden toegelicht, een soortgelijke impact hebben 

op de Barclays Bank Groep. 

Materiële bestaande en opkomende risico's die meer dan één hoofdrisico kunnen beïnvloeden 
Naast de materiële en opkomende risico's die van invloed zijn op de hieronder beschreven hoofdrisico's, zijn 

er ook materiële bestaande en opkomende risico's die mogelijk meer dan één van deze hoofdrisico's 
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beïnvloeden. Deze risico's zijn: (i) potentieel ongunstige wereldwijde en lokale economische en 

marktomstandigheden, alsmede geopolitieke ontwikkelingen; (ii) de impact van COVID-19; (iii) het proces 

van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU; (iv) de impact van rentewijzigingen op de 

winstgevendheid van de Barclays Bank Groep; (v) het concurrentieklimaat in het bankwezen en de financiële 

dienstverlening; (vi) de agenda voor veranderingen in de regelgeving en het effect op het bedrijfsmodel; (vii) 

het effect van de klimaatverandering op de activiteiten van de Barclays Bank Groep; en (viii) het effect van 

de benchmarkrentehervormingen op de Barclays Bank Groep. 

Kredietrisico 
Kredietrisico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep als gevolg van het niet volledig nakomen 

door cliënten, klanten of tegenpartijen van hun verplichtingen tegenover de leden van de Barclays Bank 

Groep, met inbegrip van de volledige en tijdige betaling van de hoofdsom, de rente, het onderpand en de 

andere vorderingen. 

 

De Barclays Bank Groep is onderhevig aan risico's die voortvloeien uit wijzigingen in kredietkwaliteit en de 

terugvorderingspercentages van leningen en voorschotten die verschuldigd zijn door kredietnemers en 

tegenpartijen in enige specifieke portefeuille. De volgende gebieden vormen een bron van aandachtspunten voor 

de portefeuille van de Barclays Bank Groep en kunnen een wezenlijke invloed hebben op de prestatie: (i) 

detailhandelaren, horeca en vrije tijd sectoren in het Verenigd Koninkrijk, (ii) betaalbaarheid voor de consument, 

(iii) vastgoedmarkt in het Verenigd Koninkrijk, (iv) hefboomwerking bij het afsluiten van leningen en (v) 

Italiaanse hypotheekportefeuille. De Barclays Bank Groep heeft ook grote individuele blootstellingen aan single 

name tegenpartijen, zowel in haar kredietactiviteiten als in haar financiële dienstverlening en handelsactiviteiten. 

Marktrisico 
Marktrisico is het risico van verlies als gevolg van mogelijke negatieve veranderingen in de waarde van de 

activa en passiva van de Barclays Bank Groep als gevolg van schommelingen in de marktvariabelen. Deze 

variabelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, rentevoeten, wisselkoersen, aandelenkoersen, 

grondstoffenprijzen, kredietspreads, impliciete volatiliteiten en activacorrelaties met betrekking tot de 

portefeuilles van de Barclays Bank Groep, handelsactiviteiten, uitvoering van transacties met cliënten. 

Schatkist- en kapitaalrisico 

Er zijn drie primaire soorten schatkist- en kapitaalrisico's waarmee de Barclays Bank Groep wordt 

geconfronteerd: 

 

(1) Liquiditeitsrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep niet in staat is haar contractuele of 

voorwaardelijke verplichtingen na te komen of dat zij niet over het juiste bedrag, de juiste looptijd en de juiste 

samenstelling van stabiele financiering en liquiditeit beschikt om haar activa te ondersteunen, wat ook kan 

worden beïnvloed door wijzigingen in de kredietrating; 

 

(2) Kapitaalrisico - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep over een onvoldoende niveau of een 

ontoereikende samenstelling van kapitaal beschikt om haar normale bedrijfsactiviteiten en pensioenplannen 

te ondersteunen en om te voldoen aan haar wettelijke kapitaalvereisten onder normale bedrijfs- of 

stressomstandigheden (zowel feitelijk als zoals bepaald in het kader van interne planning of reglementaire 

stresstests); en 

 

(3) Renterisico in de bankportefeuille - dit is het risico dat de Barclays Bank Groep wordt blootgesteld 

aan kapitaal- of inkomensvolatiliteit als gevolg van een wanverhouding tussen de renterisico's van haar (niet-

verhandelde) activa en passiva. 

Operationeel risico 
Operationeel risico is het risico van verlies voor de Barclays Bank Groep door ontoereikende of gebrekkige 

procedures of systemen, menselijke factoren of als gevolg van externe gebeurtenissen waarbij de 

hoofdoorzaak niet te wijten is aan krediet- of marktrisico's. Voorbeelden omvatten: (i) operationele 

weerbaarheid, (ii) cyberdreigingen, (iii) nieuwe en opkomende technologie, (iv) externe fraude, (v) 

gegevensbeheer en informatiebescherming, (vi) algoritmische handel, (vii) verwerkingsfout, (viii) 

blootstelling van leveranciers, (ix) kritische boekhoudkundige schattingen en oordelen, (x) belastingrisico en 

(xi) vermogen om op adequate wijze gekwalificeerde medewerkers aan te nemen en te behouden. 

Modelrisico 
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Modelrisico is het risico van mogelijke nadelige gevolgen van financiële beoordelingen of beslissingen op basis 

van onjuiste of misbruikte modeluitkomsten en -rapporten. Modellen zijn, van aard, imperfecte en onvolledige 

voorstellingen van de werkelijkheid omdat ze op veronderstellingen en input gebaseerd zijn, en kunnen dus 

onderhevig zijn aan fouten die de nauwkeurigheid van hun output beïnvloeden. Fouten in modellen of misbruik 

ervan kunnen er (onder meer) toe leiden dat de Barclays Bank Groep ongepaste zakelijke beslissingen neemt 

en/of dat onnauwkeurigheden of fouten worden vastgesteld in het risicobeheer en de reglementaire 

rapporteringsprocessen van de Barclays Bank Groep.  

Gedragsrisico 
Gedragsrisico is het risico op nadelen voor klanten, cliënten, marktintegriteit, daadwerkelijke concurrentie of 

de Barclays Bank Groep door ontoereikende levering van financiële diensten, met inbegrip van opzettelijk 

wangedrag of nalatigheid. Dit risico kan zich op verschillende wijzen uiten: (i) wangedrag van werknemers, 

(ii) productgovernance en levenscyclus, (iii) financieel misdrijf, (iv) gegevensbescherming en privacy en (v) 

aandacht voor cultuur en verantwoordingsplicht. 

Reputatierisico 
Reputatierisico is het risico dat een handeling, transactie, investering, gebeurtenis, beslissing of zakelijke relatie 

het vertrouwen in de integriteit en competentie van de Barclays Bank Groep ondermijnt. Het reputatierisico kan 

voortvloeien uit operationele problemen of gedragingen die nadelig zijn voor klanten, cliënten, marktintegriteit, 

daadwerkelijke concurrentie van de Barclays Bank Groep. 

Wettelijk risico en wettelijke, mededingings- en reglementaire aangelegenheden 
De Barclays Bank Groep voert activiteiten uit in een sterk gereguleerde markt, hetgeen haar aan juridische 

risico's blootstelt. Deze risico's vloeien voort uit (i) de talrijke wetten en regels die van toepassing zijn op de 

activiteiten die zij uitoefent, die zeer dynamisch zijn, van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen en 

vaak onduidelijk zijn in de toepassing ervan op bijzondere omstandigheden, in het bijzonder in nieuwe en 

opkomende gebieden; en (ii) het gediversifieerde en evoluerende karakter van de activiteiten van de Barclays 

Bank Groep en de bedrijfspraktijken. In elk van deze gevallen stelt dit de Barclays Bank Groep bloot aan het 

risico van verlies of het opleggen van sancties, schadevergoedingen of boetes als gevolg van het niet nakomen 

van de respectieve wettelijke verplichtingen door de leden van de Barclays Bank Groep, met inbegrip van de 

wettelijke of contractuele vereisten. Het juridische risico kan ontstaan met betrekking tot een aantal 

risicofactoren, waaronder (zonder beperking) als gevolg van (i) de terugtrekking van het VK uit de EU, (ii) de 

hervorming van de benchmarks, (iii) de agenda voor wijzigingen in de regelgeving, en (iv) snel evoluerende 

regels en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, privacy en cybersecurity. 

De Emittent en de Barclays Bank Groep zijn onderworpen aan aanzienlijke afwikkelingsbevoegdheden 
Op grond van de Bankwet (Banking Act) worden aanzienlijke bevoegdheden verleend aan de Bank of England 

(of, in bepaalde omstandigheden, aan HM Treasury), in overleg met de Britse Prudential Regulation 

Authority, de Britse Financial Conduct Authority en HM Treasury, al naar gelang het geval, als onderdeel 

van een speciaal afwikkelingsregime. Deze bevoegdheden stellen de Bank of England (of een opvolger of 

vervanger daarvan en/of dergelijke andere autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk met het vermogen om de 

Britse Bail-in Power uit te oefenen) (de "Afwikkelingsautoriteit" (Resolution Authority)) in staat om 

verschillende afwikkelingsmaatregelen en stabiliseringsopties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het 

bail-in-instrument) met betrekking tot een Britse bank of investeringsmaatschappij en bepaalde van haar 

gelieerde ondernemingen (momenteel met inbegrip van de Emittent) (elk een "relevante entiteit") uit te 

voeren in omstandigheden waarin de Afwikkelingsautoriteit van mening is dat aan de relevante 

afwikkelingsvoorwaarden is voldaan. 

 
"UK Bail-in Power" betekent enige afwaarderings-, omzettings-, overdracht, wijzigings- en/of 

opschortingsbevoegdheid die van tijd tot tijd bestaat op grond van wetten, voorschriften, regels of vereisten 

met betrekking tot de afwikkeling van banken, ondernemingen van de bankgroep, kredietinstellingen en/of 

beleggingsondernemingen met rechtspersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk die van kracht en die in het 

Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn op de Emittent of andere leden van de Groep (zoals deze van tijd tot 

tijd is of kan worden gewijzigd) op grond waarvan verplichtingen van een bank, bankgroeponderneming, 

kredietinstelling of beleggingsonderneming of enige van haar gelieerde ondernemingen kunnen worden 

verminderd, geannuleerd, gewijzigd, overgedragen en/of omgezet in aandelen of andere effecten of obligaties 

van de debiteur of enige andere persoon. 
 

 


