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BILAGA 

Denna Bilaga till Registreringsdokumentet (”Bilagan”) har upprättats i enlighet med Artikel 26(4) i 
Prospektförordningen. Denna Bilaga ska läsas som en introduktion till Registreringsdokumentet.  

Varje beslut att investera i Emittentens skuld- eller derivatinstrument ska ske med beaktande av 
Registreringsdokumentet som helhet och av villkoren för sådana värdepapper, så som angivet i det relevanta 
prospektet eller annat erbjudandedokument av investeraren; investeraren kan förlora hela eller delar av det 
investerade beloppet; om krav med bäring på informationen i Registreringsdokumentet framställs i domstol 
kan käranden, enligt nationell rätt, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta 
Registreringsdokumentet innan den juridiska processen inleds; civilrättsligt ansvar åligger endast personer 
som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men endast om Bilagan är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig när den läses tillsammans med andra delar av Registreringsdokumentet, eller när den inte, när 
den läses tillsammans med andra delar av Registreringsdokumentet, ger nyckelinformation för att hjälpa 
investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.  

Nyckelinformation om Emittenten 

Vem är Emittent av värdepapperen?  

Emittentens hemvist och juridiska form 
Barclays Bank PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är registrerat i England och Wales under 
nummer 1026167. Skyldigheten hos medlemmar i Emittenten är begränsad. Dess säte och huvudkontor är 1 
Churchill Place, London, E14 5HP, Storbritannien (telefonnummer +44 (0)20 7116 1000). Emittentens 
identifieringskod för juridiska personer (LEI) är G5GSEF7VJP5I7OUK5573. 

Emittentens huvudverksamhet 
Koncernens verksamhet inbegriper konsumentbank- och betaltjänstverksamhet globalt, såväl som högklassig 
fullservice global företags- och investmentbank. Koncernen består av Barclays PLC och dess dotterföretag, 
inbegripet Emittenten. Emittentens främsta verksamhet är att erbjuda produkter och tjänster avsedda för större 
företags-, och inom grossist- och internationell bankverksamhet.  

Termen “Koncernen” betyder Barclays PLC och dess dotterföretag och termen ”Barclays Bankkoncern” 
betyder Barclays Bank PLC och dess dotterföretag.  

Emittentens större aktieägare 
Hela av det emitterade ordinarie aktiekapitalet i Emittenten ägs ytterst av Barclays PLC.  
Barclays PLC är det yttersta holdingbolaget i Koncernen.  

Identitet för Emittentens viktigaste befattningshavare 
De viktigaste befattningshavarna i Emittenten är C.S. Venkatakrishnan (Chief Executive och Executive 
Director) och Anna Cross (Executive Director)*. 
 
*Med förbehåll för regulatoriskt godkännande. 

Identitet för Emittentens lagstadgade revisorer 
De lagstadgade revisorerna för Emittenten är KPMG LLP ("KPMG"), auktoriserade revisorer och registrerade 
revisorer (en medlem av Institute of Chartered Accountants i England och Wales), 15 Canada Square, London 
E14 5GL, Storbritannien. 

Vad är Emittentens finansiella nyckelinformation? 

Emittenten har härlett den utvalda konsoliderade finansiella informationen i tabellen nedan för åren som 
slutade den 31 december 2021 och den 31 december 2020 från de konsoliderade finansiella årsrapporterna för 
Emittenten för åren som slutade den 31 december 2021 och 2020 (”Årsrapporterna”), vilka har reviderats 
med ett uttalande enligt standardutformningen tillhandahållet av KPMG. 

Konsoliderad resultaträkning 

  Per den 31 december 
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2021 2020 

 (£m) 

Nettoränteintäkt 3 073 3 160 

Nettointäkt avgifter och courtage 6 587 5 659 

Kreditförlustreservering 
nedsättning/(ökning) 

277 (3 377) 

Nettohandelsintäkt 5 788 7 076 

Vinst före skatt 5 418 3 075 

Vinst/(förlust) efter skatt 4 588 2 451 

Konsoliderad balansräkning 

 Per den 31 december 

2021 2020 

 (£m) 

Totala tillgångar 1 061 778 1 059 731 

Utestående skuldinstrument 48 388 29 423 

Efterställda skulder 32 185 32 005 

Lån och förskott till 
amorteringskostnad 

145 259 134 267 

Insättningar till 
amorteringskostnad 

262 828 244 696 

Totalt eget kapital 56 317 53 710 

Vissa förhållanden från Årsredovisningarna 

 Per den 31 december 

2021 2020 

 (%) 

Kärnprimärkapital (CET1) 12,9 14,2 
Totalt regulatoriskt kapital 20,5 21,0 

CRR hävstångsgrad 3,7 3,9 
 

Vilka är nyckelriskerna som är specifika för Emittenten? 

Barclays Bankkoncernen har identifierat ett brett spektrum av risker för vilka dess verksamhet är exponserad 
mot. Väsentliga risker är de som den högsta ledningen ägnar särskild uppmärksamhet åt och som kan leda till 
att leveransen av Barclays Bankkoncernens strategi, resultat av verksamheten, finansiella ställning och/eller 
utsikter skiljer sig väsentligt från förväntningarna. Tillväxtrisker är sådana som har okända komponenter, vars 
påverkan kan kristalliseras under en längre tidsperiod. Dessutom kan vissa andra faktorer utanför Barclays 
Bankkoncernens kontroll, inklusive upptrappning av terrorism eller globala konflikter, naturkatastrofer, 
pandemier och liknande händelser, även om de inte beskrivs nedan, ha en liknande inverkan på Barclays 
Bankkoncernen.  

• Väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en huvudrisk: 
Förutom väsentliga och framväxande risker som påverkar de huvudsakliga riskerna som anges nedan, 
finns det även väsentliga befintliga och framväxande risker som potentiellt påverkar mer än en av 
dessa huvudsakliga risker. Dessa risker är: (i) effekterna av COVID-19; (ii) potentiellt ogynnsamma 
globala och lokala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden samt geopolitisk utveckling; (iii) 
påverkan av ränteförändringar på Barclays Bankkoncernens lönsamhet; (iv) konkurrensmiljöerna 
inom bank- och finanssektorn; (v) agendan för regleringsändring och påverkan på affärsmodellen; 
(vi) effekterna av reform av referensvärden på Barclays Bankkoncern; (vii) förändringar i leverans- 
och genomföranderisker; och (viii) intern kontroll över finansiell rapportering.  
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• Kredit- och Marknadsrisk: Kreditrisk är risken för förluster för Barclays Bankkoncernen genom 

klienters, kunders eller motparters oförmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna i 
Barclays Bankkoncernen. Barclays 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 vilken portfölj som helst. Marknadsrisk är risken för förluster som uppstår från potentiella 
negativa förändringar i värdet på Barclays Bankkoncernens tillgångar och skulder från fluktuationer i 
marknadsvariabler.  
 

• Treasury och kapitalrisk samt risken för att Emittenten och Barclays Bankkoncernen är 
föremål för betydande resolutionsåtgärder: Det finns tre primära typer av treasury- och kapitalrisk 
för Barclays Bankkoncernen, som är (1) likviditetsrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen inte kan 
möta sina kontraktuella eller implicita åtaganden eller att den inte har lämpligt belopp av stabil 
finansiering och likviditet för att stödja sina tillgångar, vilket även kan påverkas av förändringar i 
kreditvärdighetsbetyg; (2) kapitalrisk – risken för att Barclays Bankkoncernen har en otillräcklig nivå 
eller sammansättning av kapital; och (3) ränterisk i bankboken – risken för att Barclays Bankkoncernen 
är exponerad mot kapital- eller inkomstvolatilitet på grund av en missmatchning mellan 
ränteexponeringar i dess (icke-handlade) tillgångar och skulder. Enligt viss engelsk lagstiftning 
(Banking Act) ges Bank of England betydande befogenheter (eller, under vissa omständigheter, HM 
Treasury), i samråd med Storbritanniens tillsynsmyndigheter Prudential Regulation Authority, 
Financial Conduct Authority och HM Treasury, efter vad som är tillämpligt som en del av en särskild 
resolutionsregim. Dessa befogenheter gör det möjligt för Bank of England (eller varje efterföljare 
eller ersättare och/eller sådan annan myndighet i Storbritannien med förmågan att utöva 
Storbritanniens Resolutionsbefogenheter) ("Resolutionsmyndigheten") för att genomföra olika 
resolutionsåtgärder och stabiliseringsalternativ (inklusive, men inte begränsat till, 
nedskrivningsverktyget) med avseende på en brittisk bank eller värdepappersföretag och vissa av dess 
dotterföretag (per dagen för detta Registreringsdokument, inklusive Emittenten) under 
omständigheter där Resolutionsmyndigheten anser att de relevanta resolutionsvillkoren är uppfyllda. 
 

• Operationella risker och modellrisker: Operationell risk är risken för förluster för Barclays 
Bankkoncernen genom opassande eller fallerade processer eller system, mänsklig faktor eller på grund 
av externa händelser där orsaken inte beror på kredit- eller marknadsrisker. Modellrisk är risken för 
potentiella negativa konsekvenser från finansiella bedömningar eller beslut baserade på inkorrekt eller 
felaktigt använd modelldata och rapporter. 
 

• Uppföranderisk, ryktesrisk samt juridisk risk och rättsliga konkurrens- och regleringsfrågor: 
Uppföranderisk är risken för dåliga utfall för, eller skada för kunder, klienter och marknader, som 
uppstår ur leveransen av Barclays Bankkoncernens produkter och tjänster. Ryktesrisk är risken för att 
en åtgärd, transaktion, investering, händelse, beslut eller affärsrelation minskar förtroendet för Barclays 
Bankkoncernens integritet och kompetens. Barclays Bankkoncernen bedriver verksamhet på en mycket 
reglerad global marknad som exponerar den för juridisk risk som uppstår till följd av (i) mängden 
lagar och förordningar som gäller för den verksamhet den bedriver, som är mycket dynamiska, kan 
variera och/eller stå i konflikt mellan jurisdiktioner, och är ofta oklara i sin tillämpning beträffande 
särskilda omständigheter, särskilt i nya och nya områden; och (ii) Barclays Bankkoncernens 
diversifierade och utvecklande karaktär och affärsmetoder. I samtliga fall utsätter detta Barclays 
Bankkoncernen för risken för förlust eller sanktioner, skadestånd eller böter från misslyckandet av 
medlemmar i Barclays Bankgruppen att uppfylla deras respektive lagliga skyldigheter, inklusive 
lagliga eller avtalsenliga krav. Legal risk kan uppstå i förhållande till ett antal riskfaktorer som 
sammanfattats ovan.  
 

• Klimatrisk: Klimatrisk är inverkan på finansiella och operativa risker som uppstår till följd av 
klimatförändringar genom fysiska risker, risker förknippade med övergången till en ekonomi med 
lägre koldioxidutsläpp och relaterade risker som uppstår som ett resultat en andrahandspåverkan på 
dessa två drivkrafter på portföljer.  

 


