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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 C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive en 
Executive Director) en Anna Cross (Executive Director)*. 
 
*Onder voorbehoud van reglementaire goedkeuring. 

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 2021 en 31 december 2020 afgeleid van de geconsolideerde 
jaarrekeningen van de Emittent voor de jaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 (de "Jaarrekeningen"), 
die elk zijn geauditeerd met een goedgekeurde verklaring door KPMG. 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 Per 31 december  
 2021 2020 

 
 

(miljoen GBP) 
Netto renteopbrengst .....................................................................  3.073 3.160 

 
Netto-inkomsten uit vergoedingen en commissies .......................  6.587 

 
5.659 

Vrijval/(kosten) kredietvoorzieningen ..........................................  277 
 

(3.377) 

Netto handelsinkomsten ...............................................................  5.788 
 

7.076 

Winst voor belasting .....................................................................  5.418 
 

3.075 

Winst/(verlies) na belastingen ......................................................  4.588 
 

2.451 

 
Geconsolideerde balans 

 Per 31 december 

 2021 2020 
 (miljoen GBP) 

Totaal activa ...................................................................................................  1.061.778 1.059.731 
Uitgegeven schuldeffecten..............................................................................  48.388 29.423 
Achtergestelde verplichtingen ........................................................................  32.185 32.005 
Leningen en voorschotten tegen geamortiseerde kostprijs .............................  145.259 134.267 
Deposito's tegen geamortiseerde kostprijs ......................................................  262.828 244.696 
Totaal eigen vermogen ...................................................................................  56.317 53.710 
 

Bepaalde Ratio's uit de Jaarrekeningen 

 

 
Per 31 december 

 
2021 

 
2020 

 

 
(%) 

 

Gewone Aandelen bestaand Tier 1-kapitaal (Common Equity 
Tier 1 capital) .............................................................................. 

 
12,9 

 
14,2 

 

Totaal toetsingsvermogen ............................................................ 
20,5 21,0 

 

CRR hefboomwerkingsratio ........................................................ 
3,7 3,9 

 
 

 

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, pandemieën en soortgelijke 
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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 beïnvloeden. Deze risico's zijn: (i) de impact van COVID-19; (ii) potentieel 
ongunstige wereldwijde en lokale economische en marktomstandigheden, alsmede geopolitieke 
ontwikkelingen; (iii) de impact van rentewijzigingen op de winstgevendheid van de Barclays Bank 
Groep; (iv) het concurrentieklimaat in het bankwezen en de financiële dienstverlening; (v) de agenda 
voor veranderingen in de regelgeving en het effect op het bedrijfsmodel; (vi) het effect van de 
benchmarkrentehervormingen op de Barclays Bank Groep; (vii) risico's in verband met levering en 
uitvoeringsrisico's; en (viii) interne controle over financiële rapportering. 
 

• Krediet- en Marktrisico's: 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. 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. 
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. 
 

• Schatkist- en kapitaalrisico en het risico dat de Emittent en de Barclays Bank Groep zijn 
onderworpen aan aanzienlijke afwikkelingsbevoegdheden: Er zijn drie primaire soorten schatkist- 
en kapitaalrisico's waarmee de Barclays Bank Groep wordt geconfronteerd, namelijk (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 de juiste hoeveelheid stabiele 
financiering en liquiditeit beschikt om haar activa te ondersteunen, hetgeen 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; 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. Op grond van de Bankwet (Banking Act) 2009 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 naargelang 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 (zoals op de datum van het Registratiedocument, met 
inbegrip van de Emittent) uit te voeren in omstandigheden waarin de Afwikkelingsautoriteit van 
mening is dat aan de relevante afwikkelingsvoorwaarden is voldaan. 
 

• Operationele en Modelrisico's: Operationeel risico is het risico van verlies voor de Barclays Bank 
Groep als gevolg van inadequate of falende processen of systemen, menselijke factoren of als gevolg 
van externe gebeurtenissen waarbij de hoofdoorzaak niet te wijten is aan krediet- of marktrisico's. 
Modelrisico is het risico van potentiële negatieve gevolgen van financiële beoordelingen of 
beslissingen op basis van onjuiste of misbruikte modeluitkomsten en -rapporten. 
 

• Gedrags-, reputatie- en wettelijke risico's en wettelijke, mededingings- en reglementaire 
aangelegenheden: Gedragsrisico is het risico op slechte resultaten voor, of schade aan klanten, cliënten 
en markten, als gevolg van de levering van de producten en diensten van de Barclays Bank Groep. 
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. De 
Barclays Bank Groep voert activiteiten uit op een sterk gereguleerde wereldmarkt die haar blootstelt aan 
wettelijke risico's die voortvloeien 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/of met elkaar in conflict kunnen komen, en die vaak onduidelijk zijn in hun toepassing op bijzondere 
omstandigheden, vooral op nieuwe en opkomende gebieden; en (ii) het gediversifieerde en evoluerende 
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karakter van de activiteiten en bedrijfspraktijken van de Barclays Bank Groep. In elk geval 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. Wettelijk risico kan 
zich voordoen met betrekking tot een aantal van de hierboven samengevatte risicofactoren. 
 

• Klimaatrisico: Klimaatrisico is het effect op financiële en operationele risico's als gevolg van 
klimaatverandering door fysieke risico's, risico's in verband met de overgang naar een koolstofarmere 
economie en daarmee samenhangende risico's als gevolg van tweede-orde-effecten van deze twee 
drijvende krachten op portefeuilles. 

 


