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RESUMÉ 

 

Afsnit A – Indledning og advarsler 

A.1 Indledning og 
advarsler 

Dette Resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet. Enhver beslutning 
om at investere i Værdipapirerne bør træffes på baggrund af Basisprospektet som 
helhed, herunder enhver oplysning, som er inkorporeret ved henvisning, og bør 
læses sammen med de Endelige Vilkår. 

Hvis en sag vedrørende de oplysninger, der er indeholdt i Basisprospektet, 
indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til i 
henhold til national lovgivning i medlemsstaterne at betale omkostningerne i 
forbindelse med oversættelse af Basisprospektet, inden sagen indledes. 

De personer, som har udfærdiget resuméet, herunder enhver oversættelse heraf, 
kan ikke ifalde civilretligt erstatningsansvar alene på grundlag af resuméet, 
medmindre resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de 
andre dele af Basisprospektet, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de 
andre dele af Basisprospektet, indeholder centrale oplysninger, som kan hjælpe 
Indehavere i deres overvejelser om, hvorvidt de skal investere i Værdipapirerne. 

A.2 Udsteders 
samtykke til brug 
af prospektet til 
efterfølgende 
videresalg eller 
endelig placering 
af Værdipapirer 

-Udstederen kan give samtykke til brug af Basisprospektet og de Endelige Vilkår i 
forbindelse med efterfølgende videresalg eller endelig placering af Værdipapirer 
gennem finansielle formidlere, forudsat at det efterfølgende videresalg 
henholdsvis den endelige placering af Værdipapirer foretaget af sådanne 
finansielle formidlere finder sted i den Udbudsperiode, der er angivet nedenfor. 
Der kan til sådant samtykke knytte sig betingelser, som er relevante for brugen af 
Basisprospektet.- 

Generelt samtykke: Udsteder giver sit samtykke til brugen af Basisprospektet og 
disse Endelige Vilkår i forbindelse med det efterfølgende videresalg henholdsvis 
den endelige placering af Værdipapirer (et "Offentligt Udbud"), som opfylder 
alle følgende betingelser: 

(a) Det Offentlige Udbud finder alene sted i Danmark, Finland, Frankrig, 
Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Spanien, Sverige og Det Forenede 
Kongerige, og  

(b) det Offentlige Udbud finder alene sted i den periode, der løber fra og 
med den 20. september 2017 og frem til, men ikke inklusive, den 22. 
september 2017 ("Udbudsperioden"),   

(c) det Offentlige Udbud forestås alene af en finansiel formidler, som (i) er 
godkendt til at forestå sådanne udbud i henhold til MiFID-direktivet 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF), og (ii) på sin 
hjemmeside har oplyst, at Basisprospektet anvendes i overensstemmelse 
med Udstederens samtykke og de tilknyttede betingelser (en 
"Autoriseret Udbyder") 

Oplysninger om de vilkår og betingelser, der gælder for en Autoriseret 
Udbyders udbud skal gives på tidspunktet for den Autoriserede Udbyders 
udbud. 

 

Afsnit B – Udsteder 

B.1 Udsteders 
juridiske navn og 
forretningsnavn 

Værdipapirerne udstedes af Barclays Bank PLC ("Udsteder"). 
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B.2 Udsteders 
hjemsted og 
selskabsform, 
lovgivning i 
henhold til 
hvilken 
Udstederen driver 
virksomhed og 
Udsteders 
stiftelsesland 

Udstederen er et aktieselskab (public limited company), som er hjemmehørende i 
England og Wales.  

De væsentligste love og regler i henhold til hvilke Udsteder driver virksomhed, er 
indeholdt i den for England og Wales gældende lovgivning, herunder the 
Companies Act. 

B.4b Kendte tendenser, 
der påvirker 
Udsteder og 
brancher inden 
for hvilke, 
Udstederen driver 
virksomhed 

Udstederens og dennes datterselskabers (tilsammen benævnt "Bankkoncernen" 
eller "Barclays") virksomhed og indtjening kan påvirkes af finanspolitiske eller 
andre politiske tiltag, således som disse måtte blive ændret, og dispositioner i 
øvrigt fra forskellige offentlige myndigheders og tilsynsmyndigheders side i Det 
Forenede Kongerige, EU, USA mv. Det lovgivningsmæssige svar på den 
finansielle krise har medført og vil fortsat medføre væsentlige 
lovgivningsmæssige ændringer i Det Forenede Kongerige, EU og USA og i andre 
lande, hvor Bankkoncernen driver virksomhed. Den finansielle krise har ligeledes 
(blandt andet) medført (i) en mere udfarende tilgang fra myndighedernes side i 
mange lande, og (ii) skærpede kapital-, gearings-, likviditets- og afdækningskrav 
(for eksempel i henhold til kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV)). Eventuelle 
fremtidige lovgivningsmæssige ændringer kan begrænse Bankkoncernens drift, 
pålægge en bestemt udlånsaktivitet og pålægge andre, væsentlige compliance-
omkostninger. 

Kendte tendenser, der påvirker Udstederen og den branchen inden for hvilken, 
Udstederen driver virksomhed, omfatter blandt andet: 

• vedvarende politisk og regulatorisk kontrol i forhold til banksektoren, 
som medfører øget og ændret offentlig regulering, som kan få en 
væsentlig indvirkning på Bankkoncernens struktur og ledelse, 

 
• generelle ændringer i de lovgivningsmæssige krav, fx 

kapitaldækningsgrundlaget og regler, som har til formål at fremme 
finansiel stabilitet og forøge indskyderbeskyttelse, øget kontrol og flere 
procedurer til beskyttelse af finansielle virksomheders kunder og 
klienter samt en øget tilbøjelighed fra lovgivernes side til at undersøge 
tidligere praksis nærmere, med alle midler at forfølge påståede 
overtrædelser og at idømme finansielle virksomheder store bøder, 

 
• en stigning i antallet af søgsmål i de lande, hvor Bankkoncernen driver 

virksomhed, herunder blandt andet i form af kollektive søgsmål, 
 
• den amerikanske Dodd-Frank Wall Street Reform og 

forbrugerbeskyttelseslov (Consumer Protection Act), som indeholder 
vidtrækkende lovreformer (herunder begrænsninger i forhold til handel 
for egen regning og fund-relaterede aktiviteter (den såkaldte 'Volcker-
regel')), 

 
• den engelske bankreformlov fra 2013 (Financial Services (Banking 

Reform) Act 2013), som blandt andet giver Det Forenede Kongeriges 
myndigheder ret til at iværksætte tiltag så som: (i) at adskille de største 
engelske bankers detailbankvirksomhed i Det Forenede Kongerige og 
EØS i en juridisk, driftsmæssig og økonomisk selvstændig og uafhængig 
enhed (såkaldt 'ring-fencing'), (ii) at anvende lovbestemt begunstigelse 
af depotbanker ved insolvens, og (iii) at anvende et såkaldt 'bail-in' 
stabiliseringsværktøj, og 

• ændringer i konkurrence- og prisbetingelser. 

B.5 Beskrivelse af 
koncernen og 

Barclays er en betydelig global leverandør af finansielle tjenesteydelser.  
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Udstederens 
position inden for 
koncernen 

Udsteder er et helejet og direkte datterselskab af Barclays PLC, som er 
Bankkoncernens (Barclays PLC og dennes datterselskaber tilsammen benævnt 
"Koncernen") ultimative holdingselskab. 

B.9 Resultatforvent-
ning eller -
prognoser 

Ikke relevant. Udstederen har valgt ikke at inkludere oplysninger om 
resultatforventninger eller -prognoser. 

B.10 Karakteren af 
eventuelle 
forbehold i 
revisorpåtegning i 
forbindelse med 
historiske 
finansielle 
oplysninger 

Ikke relevant. Revisorpåtegningen i forhold til de historiske finansielle 
oplysninger indeholder ikke sådanne forbehold. 

B.12 Udvalgte vigtige 
regnskabsoplys-
ninger, 
erklæringer om, 
at der ikke er 
indtruffet nogen 
væsentlige 
negative 
ændringer og 
ingen betydelige 
ændringer  

Ifølge Bankkoncernens reviderede regnskabsoplysninger for 2016 udgjorde 
Bankkoncernens samlede aktiver GBP 1.213.955 mio. (2015: GBP 1.120.727 
mio.), samlede udlån udgjorde GBP 436.417 mio. (2015: GBP 441.046 mio.), 
samlede indlån udgjorde GBP 472.917 mio. (2015: GBP 465.387 mio.), og den 
samlede egenkapital udgjorde GBP 70.955 mio. (2015: GBP 66.019 mio.) 
(inklusive ikke-kontrollerende interesser, som udgjorde GBP 3.522 mio. (2015: 
GBP 1.914 mio.)). Bankkoncernresultatet før skat fra fortsættende aktiviteter for 
2016 udgjorde GBP 4.383 mio. (2015: GBP 1.914 mio.) efter 
kreditnedskrivninger og øvrige hensættelser for GBP 2.373 mio. (2015: GBP 
1.762 mio.). De regnskabsoplysninger, der fremgår af dette afsnit, er taget fra 
Udstederens reviderede koncernregnskab for 2016. 

Ifølge Bankkoncernens ureviderede regnskabsoplysninger for halvåret, der 
sluttede den 30. juni 2017, udgjorde Bankkoncernens samlede aktiver GBP 
1.136.867 mio. (30. juni 2016: GBP 1.351.958 mio.), samlede udlån udgjorde 
GBP 427.980 mio. (30. juni 2016: GBP 473.962 mio.), samlede indlån udgjorde 
GBP 488.162 mio. (30. juni 2016: GBP 500.919 mio.), og den samlede 
egenkapital udgjorde GBP 66.167 mio. (30. juni 2016: GBP 69.599 mio.) 
(inklusive ikke-kontrollerende interesser, som udgjorde GBP 84 mio. (30. juni 
2016: GBP 2.976 mio.). Bankkoncernresultatet før skat fra fortsættende 
aktiviteter for halvåret, der sluttede den 30. juni 2017, udgjorde GBP 2.195 mio. 
(30. juni 2016: GBP 3.017 mio.) efter kreditnedskrivninger og øvrige 
hensættelser for GBP 1.054 mio. (30. juni 2016: GBP 931 mio.). De 
regnskabsoplysninger, der fremgår af dette afsnit, er taget fra Udstederens 
ureviderede koncernregnskab for halvåret, der sluttede den 30. juni 2017. 

Ikke relevant: Der er ikke siden den 30. juni 2017 indtruffet betydelige ændringer 
i Bankkoncernens finansielle stilling eller handelsdispositioner. 

Der er ikke siden den 31. december 2016 indtruffet væsentlige negative 
ændringer i Udstederens udsigter. 

B.13 Begivenheder, der 
er indtruffet for 
nylig, og som er 
væsentlige ved 
bedømmelsen af 
Udstederens 
solvens  

Ikke relevant. Der er ikke indtruffet begivenheder for nylig, som er væsentlige 
ved bedømmelsen af Udstederens solvens.  
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B.14 Udstederens 
afhængighed af 
andre enheder i 
koncernen  

Barclays PLC, som er Bankkoncernens ultimative holdingselskab, er den 
egentlige ejer af Udstederens samlede udstedte ordinære aktiekapital. 

Udstederens finansielle stilling er afhængig af datterselskabernes finansielle 
stilling. 

B.15 Beskrivelse af 
Udstederens 
hovedaktiviteter 

Bankkoncernen er en betydelig global leverandør af finansielle tjenesteydelser 
inden for detailbankvirksomhed og traditionelle bankydelser, kreditkort, 
investment banking, formueforvaltning og investeringsforvaltningsydelser med 
en omfattende international tilstedeværelse i Europa, USA, Afrika og Asien. 

B.16 Beskrivelse af, om 
Udstederen er 
direkte eller 
indirekte ejet eller 
kontrolleret og af 
hvem samt 
karakteren af 
sådan kontrol 

Barclays PLC, som er Udstederens og dennes datterselskabers ultimative 
holdingselskab, er den egentlige ejer af Udstederens samlede udstedte ordinære 
aktiekapital. 

B.17 Den 
kreditvurdering, 
som Udstederen 
eller dens gælds-
værdipapirer har 
opnået  

Udstederens kortfristede usikrede forpligtelser har opnået en kreditvurdering på 
henholdsvis A-2 fra Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, 
P-1 fra Moody's Investors Service Ltd. og F1 fra Fitch Ratings Limited, og 
Udstederens langfristede forpligtelser har opnået en kreditvurdering på A- fra 
Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, A1 fra Moody's 
Investors Service Ltd. og A fra Fitch Ratings Limited. Udstedelser af 
Værdipapirer kan, men vil ikke nødvendigvis, være kreditvurderet. 

Kreditvurderinger: Denne udstedelse af Værdipapirer vil ikke have opnået en 
kreditvurdering. 

Afsnit C – Værdipapirer 

C.1 Beskrivelse af 
den type og klasse 
Værdipapirer, 
der udbydes 
og/eller optages 
til handel 

Værdipapirer, der er beskrevet i dette Resumé, kan være gældsinstrumenter eller, 
hvor afdragsvilkårene er knyttet til udviklingen i et specifikt inflationsindeks, 
afledte værdipapirer. 

Værdipapirer forrentes med en fast rente, en variable rente plus en fast procentdel, 
en rente lig med en fast procentdel minus en variabel rente, en rente, der er lig 
med forskellen mellem to variable renter, en rente, der beregnes på basis af 
udsving i et specifikt inflationsindeks, eller en rente, der varierer mellem to 
nærmere angivne faste rentesatser (hvoraf den ene kan være nul) afhængigt af, om 
den nærmere angivne variable rente er højere end den nærmere angivne aftalesats 
(strike rate) på den pågældende opgørelsesdato, de kan være 
nulkuponværdipapirer (som ikke er rentebærende), eller der kan være anvendt en 
kombination af forskellige rentetyper. Den rentetype, hvormed Værdipapirerne 
evt. forrentes, kan være den samme for alle Rentebetalingsdatoer, eller kan være 
forskellig for forskellige Rentebetalingsdatoer. Der kan til Værdipapirer være 
knyttet en option for Udstederen til efter eget valg at omlægge den rente, hvormed 
Værdipapirerne forrentes, en enkelt gang i løbet af Værdipapirernes løbetid. Det 
rentebeløb, der skal betales på Værdipapirerne på en Rentebetalingsdato, kan være 
underlagt en intervaltilskrivningsfaktor (range accrual factor), som vil variere 
afhængigt af udviklingen i et nærmere angivet inflationsindeks eller en eller flere 
nærmere angivne variable rentesatser i den observationsperiode, der vedrører den 
pågældende rentebetalingsdato. 

Der kan til Værdipapirer være knyttet en option for Udstederen eller investor til at 
indløse Værdipapirerne førtidigt. Hvis Værdipapirer ikke indløses førtidigt, 
udløber de på den Planlagte Indløsningsdato, og det beløb, der udbetales, vil enten 
være et fastsat indløsningsbeløb eller et beløb, som er knyttet til udviklingen i et 
specifikt inflationsindeks. 

Værdipapirer kan enten cleares gennem et clearingsystem eller være unclearet, 
ligesom de enten kan være ihændehaverpapirer eller navnenoterede. Visse 
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clearede Værdipapirer kan være i dematerialiseret, elektronisk form. 
Ejendomsretten til clearede Værdipapirer bestemmes af det relevante 
clearingsystems fortegnelser. 

Værdipapirer udstedes i en eller flere serier (hver for sig benævnt en "Serie"), og 
hver Serie kan udstedes i trancher (hver for sig benævnt en "Tranche") på samme 
eller forskellige udstedelsestidspunkter. Værdipapirerne i hver Serie er beregnet 
på at kunne ombyttes med alle øvrige Værdipapirer inden for samme Serie. Hver 
Serie vil få et entydigt serienummer og en fondskode. 

Værdipapirerne udgør overdragelige forpligtelser på Udstederen, som kan købes 
og sælges af investorer i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der 
fremgår af Basisprospektet (de "Almindelige Betingelser"), som kompletteret af 
de endelige vilkår (de "Endelige Vilkår") (de Almindelige Betingelser som 
således kompletteret, "Betingelserne"). 

Forrentning: Den rente, der skal betales i forhold til Værdipapirerne, vil blive 
beregnet på basis af en fast rentesats. Det rentebeløb, der skal betales i forhold til 
et værdipapir for en renteberegningsperiode, beregnes ved at gange 
renteberegningsbeløbet for sådant værdipapir med den gældende rentesats og det 
antal dage, der benyttes som basis for renteberegningen (day count fraction). 

Call- eller put-option: Ikke relevant. 

Endelig indløsning: Det endelige indløsningsbeløb vil være 100 % af 
TRY 10.000 (Beregningsbeløbet). 

Udstedelsesform: Værdipapirerne vil ved første udstedelse være globale 
ihændehaverpapirer. 

Identifikation: Serienummer: NX000201396, Tranchenummer: 1. 

Fondskoder: ISIN-kode: XS1620560695, fælleskode: 162056069. 

Lovvalg: Værdipapirerne vil være underlagt engelsk ret. 

C.2 Valuta Værdipapirer kan med forbehold for overholdelse af gældende lovgivning, regler 
og direktiver udstedes i hvilken som helst valuta. Det kan af vilkårene for 
Værdipapirerne følge, at ethvert rentebeløb henholdsvis enhver hovedstol, der skal 
betales i forhold til sådanne Værdipapirer, vil blive udbetalt i en anden 
afregningsvaluta, end den valuta Værdipapirerne er udstedt i, idet sådanne 
udbetalinger omregnes til afregningsvalutaen med den gældende omregningskurs 
som fastsat af Beregningsagenten. 

Værdipapirerne vil blive udstedt i tyrkisk lira ("TRY"). Ethvert rentebeløb 
henholdsvis enhver hovedstol, der skal betales i forhold til Værdipapirerne, vil 
blive udbetalt i tyrkisk lira ("TRY"). 

C.5 Beskrivelse af 
indskrænkninger 
i Værdipa-
pirernes frie 
omsættelighed  

Værdipapirerne udbydes og sælges uden for USA til såkaldte non-US Persons 
med henvisning til Regulation S og er underlagt omsættelighedsbegrænsninger for 
så vidt angår USA. 

Værdipapirer, som er registreret i et clearingsystem, vil blive overdraget i henhold 
til sådan clearingsystems regler, procedurer og forskrifter. 

Værdipapirerne vil med forbehold for ovennævnte være frit omsættelige. 

C.8 Beskrivelse af 
rettigheder, der 
er knyttet til 
Værdipapirerne, 
herunder 
rangorden og 
begrænsninger i 

Rettigheder: Med det enkelte Værdipapir følger en ret til en potentiel forrentning 
samt et beløb, som skal betales ved indløsning, tillige med visse supplerende 
rettigheder så som retten til at modtage meddelelse om visse beslutninger og 
begivenheder samt til at stemme i forbindelse med fremtidige ændringer.  

Kurs: Værdipapirerne vil blive udstedt til sådan kurs og i sådanne stykstørrelser, 
som Udstederen og de(n) relevant formidler(e) og/eller investeringsansvarlig(e) 
måtte aftale på udstedelsestidspunktet. Den mindste stykstørrelse vil være det 
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disse rettigheder Beregningsbeløb i forhold til hvilket rente- og indløsningsbeløb vil blive beregnet. 
Udstedelseskursen er 98.885 %. Stykstørrelsen for et Værdipapir er TRY 10.000 
("Beregningsbeløbet"). 

Skat: Alle betalinger i forhold til Værdipapirerne skal ske uden indeholdelse af 
eller fradrag for eller som følge af nogen engelsk skat, medmindre sådan 
indeholdelse eller sådant fradrag er lovpligtig. Såfremt sådan indeholdelse eller 
sådant fradrag er lovpligtig, vil Udstederen, bortset fra i begrænsede tilfælde, 
betale merbeløb til dækning af de beløb, der således er indeholdt eller fradraget. 

Misligholdelsesbegivenheder: Hvis Udstederen undlader at foretage rettidig 
betaling af noget forfaldent beløb i henhold til Værdipapirerne eller overtræder 
ethvert andet vilkår henholdsvis enhver anden betingelse i henhold til 
Værdipapirerne på en måde, som har en væsentlig negativ indvirkning på 
Indehavernes interesser (og sådan undladelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage, 
eller, for så vidt angår renter, inden for 14 dage), eller Udstederen kommer under 
konkursbehandling, da (for så vidt angår renter, under forudsætning af, at 
Udstederen som følge af en ufravigelig lovbestemmelse forhindres i at fortage 
betaling) forfalder Værdipapirerne til omgåede betaling ved Indehaverens 
meddelelse (eller, for så vidt angår Værdipapirer, der er reguleret af fransk ret, 
Indehavernes repræsentant).  

Rangorden: Værdipapirer udgør direkte, ikke-efterstillede og usikrede 
forpligtelser på Udstederen og er sideordnet med hinanden. 

Begrænsninger i rettighederne: Uanset at Værdipapirerne er knyttet til 
udviklingen i de(t) underliggende aktiv(er), har Indehavere ingen rettigheder i 
forhold til de(t) underliggende aktiv(er). De for Værdipapirerne gældende vilkår 
og betingelser indeholder bestemmelser om Indehaveres indkaldelse til møder til 
behandling af forhold, der berører deres interesser generelt, og disse bestemmelser 
tillader særlige flertal at træffe beslutninger, som er bindende for alle Indehavere, 
herunder Indehavere, som stemte på en måde, som gik imod flertallet. Udstederen 
kan desuden under visse omstændigheder ændre de for Værdipapirerne gældende 
vilkår og betingelser uden Indehavernes samtykke. De for Værdipapirerne 
gældende vilkår og betingelser giver henholdsvis Udstederen og 
Beregningsagenten mulighed for ved visse begivenheders indtræden og under 
visse omstændigheder uden Indehavernes samtykke at ændre de for 
Værdipapirerne gældende vilkår og betingelser, at indløse Værdipapirerne før 
udløb, i relevant omfang at udsætte værdiansættelsen af de(t) underliggende 
aktiv(er) eller fastlagte betalinger i henhold til Værdipapirerne, at ændre den 
valuta, som Værdipapirerne er udstedt i, at erstatte Udstederen med en anden 
godkendt enhed med forbehold for visse betingelser, og at foretage visse andre 
handlinger i forhold til Værdipapirerne og evt. underliggende aktiv(er). 
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Forrentning/ 
Indløsning 

Forrentning: For så vidt angår den enkelte renteberegningsperiode kan 
Værdipapirer være rentebærende såvel som ikke-rentebærende. For hver 
renteberegningsperiode i forhold til hvilken, Værdipapirerne er rentebærende, 
påløber rente med en af følgende rentesatser: en fast rente, en variable rente plus 
en fast procentdel, en rente lig med en fast procentdel minus en variabel rente, en 
rente, der er lig med forskellen mellem to variable renter, en rente, der beregnes 
med udgangspunkt i udsving i et nærmere angivet inflationsindeks, en rentesats 
der varierer mellem to nærmere angivne faste rentesatser (hvoraf den ene kan 
være nul) afhængigt af, om den nærmere angivne variable rente er højere end et 
nærmere angivet niveau på den pågældende opgørelsesdato, eller en dobbelt 
sammensat variabel rentesats. Der kan til Værdipapirer være knyttet en option for 
Udstederen til efter eget valg at omlægge, den rente, hvormed Værdipapirerne 
forrentes, en enkelt gang i løbet af Værdipapirernes løbetid 
("Omlægningsoption") (Switch Option). Det rentebeløb, der skal betales på 
Værdipapirerne på en Rentebetalingsdato, kan ligeledes være underlagt en 
intervaltilskrivningsfaktor, som vil variere afhængigt af udviklingen i et nærmere 
angivet inflationsindeks eller en eller flere nærmere angivne variable rentesatser 
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som beskrevet under overskriften 'Intervaltilskrivningsfaktor' nedenfor 
("Intervaltilskrivningsfaktor") (Range Accrual Factor). 

Endelig indløsning: Det beløb, der skal betales ved endelig indløsning af 
Værdipapirerne, vil være fastsat til en procentdel af Værdipapirernes 
Beregningsbeløb, eller henvise til Værdipapirernes Beregningsbeløb (som er lig 
med Værdipapirernes mindstestørrelse) som opjusteret eller nedjusteret for at tage 
højde for udsving i et inflationsindeks. Afviklingsprocedurerne afhænger af det 
for Værdipapirerne gældende clearingsystem og praksis i det land, hvor investor 
er hjemmehørende. 

Frivillig førtidig indløsning: Visse Værdipapirer kan efter Udstederens 
udnyttelse af en call-option, eller efter en Indehavers udnyttelse af en put-option, 
indløses før den Planlagte Indløsningsdato. 

Pligtmæssig førtidig indløsning: Værdipapirer kan også indløses før den 
Planlagte Indløsningsdato, såfremt Udstederens opfyldelse af sine forpligtelser 
bliver ulovlig, eller, hvis Beregningsagenten beslutter dette, hvis et 
inflationsindeks ikke længere offentliggøres, eller hvis der sker en ændring i 
gældende lovgivning, indtræffer en valutaforstyrrelse eller en skattebegivenhed, 
som påvirker Udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Værdipapirerne. 

Vejledende beløb: Hvis Værdipapirerne udbydes via et Offentligt Udbud, og 
værdierne for et specifikt produkt ikke er fastsat eller bestemt ved 
Udbudsperiodens begyndelse (herunder ethvert beløb, niveau, procent, kurs, sats 
eller anden værdi i relation til de for Værdipapirerne gældende vilkår, som ikke er 
blevet fastsat eller bestemt ved Udbudsperiodens begyndelse), vil disse nærmere 
angivne produktværdier være et udtryk for et vejledende beløb, et vejledende 
minimumsbeløb, et vejledende maksimalt beløb eller enhver kombination deraf. 
De relevante nærmere angivne produktværdi(er) udgør i sådant tilfælde værdien 
fastsat af Udstederen på baggrund af markedsvilkårene omkring sluttidspunktet 
for Udbudsperioden. Meddelelse vedrørende den relevante nærmere angivne 
produktværdi offentliggøres forud for Udstedelsesdatoen. 

FORRENTNING 

Fast rente: For perioden fra og med Udstedelsesdatoen til men eksklusive den 
Rentebetalingsdato, der falder den 27. september 2020, vil hvert Værdipapir blive 
forrentet med 11 % p.a., som forfalder til betaling ved udgangen af hver 
renteberegningsperiode den 27. september i hvert år (hver for sig en 
"Rentebetalingsdato"). 

   

ENDELIG INDLØSNING 

Værdipapirerne indløses efter planen den 27. september 2020 ved Udstederens 
betaling af et beløb i TRY svarende til 10.000 ganget med 100,00 %. 

FRIVILLIG FØRTIDIG INDLØSNING  

Hverken Udstederen eller Indehaverne kan vælge at indløse Værdipapirerne 
førtidigt. 

C.10 Derivat-
komponent i 
rentebetalingen 

Ikke relevant: Der er ikke noget derivatkomponent i rentebetalingen. 

C.11 Optagelse til 
handel 

Værdipapirer kan blive optaget til handel på et reguleret marked i Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, 
Portugal, Spanien, Sverige eller Det Forenede Kongerige. 

Udstederen forventes at indlevere (eller der forventes indleveret på Udstederens 
vegne) en anmodning om optagelse af Værdipapirerne til handel på det regulerede 
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marked på London Stock Exchange med virkning fra den 27. september 2017.  

C.15 Beskrivelse af, 
hvordan værdien 
af investeringerne 
påvirkes af de 
underliggende 
instrumenter 

Afkastet på, og værdien af, Værdipapirer, som er derivater, vil være knyttet til 
udviklingen i et specifikt inflationsindeks. Enhver rentebetaling vil desuden blive 
beregnet på basis af en fast rente og/eller en eller flere variable renter eller 
udsving i det specifikke inflationsindeks. 

Rentebetalinger beregnes på basis af en Fast Rente på 11,00 %. 

 

C.16 Udløbs- eller 
forfaldsdatoen 
for værdi-
papirerne 

Værdipapirer med tilbagebetalingsvilkår, som er knyttet til udviklingen i et 
specifikt inflationsindeks, planlægges indløst på den Planlagte Indløsningsdato.  

Den Planlagte Indløsningsdato for Værdipapirerne er den 27. september 2020. 

C.17 Afregnings-
procedure for 
derivaterne  

Værdipapirer, som er derivater, vil blive leveret på den angivne udstedelsesdato 
enten mod betaling af udstedelseskursen (eller, hvis Værdipapirerne har en 
afregningsvaluta, der er forskellig fra udstedelsesvalutaen, den afregningsvaluta, 
der svarer til udstedelseskursen) eller uden betaling af udstedelseskursen for 
Værdipapirerne. Værdipapirerne kan cleares og afregnes gennem Euroclear Bank 
S.A./N.V., Clearstream Banking société anonyme, CREST, Euroclear France, 
S.A., VP Securities, A/S, Euroclear Finland Oy, Norwegian Central Securities 
Depositary, Euroclear Sweden AB eller SIX SIS Ltd. 

Værdipapirerne vil blive leveret den 27. september 2017 ("Udstedelsesdatoen") 
mod betaling af udstedelseskursen for Værdipapirerne. 

Værdipapirerne vil blive clearet og afregnet gennem Euroclear Bank S.A./N.V. 
Clearstream Banking, société anonyme. 

 

C.18 Beskrivelse af, 
hvordan udbyttet 
fra derivaterne 
udbetales 

Værdien af det underliggende aktiv, hvortil Værdipapirer, som er derivater, er 
knyttet vil indvirke på den betalte rente og/eller det beløb, der er betalt på den 
Planlagte Indløsningsdato. Ethvert rente- eller indløsningsbeløb vil blive udbetalt 
kontant.  

Ikke relevant. Værdipapirerne er ikke derivater. 

  

C.19 Endelig 
referencekurs for 
de underliggende 
værdipapirer 

Det endelige niveau for ethvert anført indeks, hvortil Værdipapirerne, som er 
derivater, er knyttet, vil være niveauet for en given måned, som er offentliggjort 
på en dertil bestemt side på Reuters Monitor Money Rates Service 
(www.reuters.com) eller Bloomberg© (www.Bloomberg.com) af sponsoren for 
inflationsindekset. Nærmere oplysninger om referencemåneden og den dertil 
bestemte side vil fremgå af de Endelige Vilkår. 

Ikke relevant. Værdipapirerne er ikke derivater. 

C.20 Typen af det 
underliggende 
aktiv  

Ikke relevant. Værdipapirerne er ikke derivater. 

C.21 Marked hvor 
værdipapirerne 
vil blive handlet 

Udstederen forventes at indlevere en anmodning om optagelse af Værdipapirerne 
på den engelske børsnoteringsmyndigheds officielle liste den 27. september 2017 
og om optagelse af Værdipapirerne til handel på det regulerede marked på London 
Stock Exchange med virkning fra den 27. september 2017.  

Afsnit D – Risici 

D.2  Nøgleoplysninger 
om de vigtigste 

Primære Risici forbundet med Udstederen: Væsentlige risici og de deraf 
følgende konsekvenser er beskrevet nedenfor i to dele: (i) væsentlige eksisterende 
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risici, der er 
specifikke for 
Udstederen  

og opstående risici for hver Primære Risiko og (ii) væsentlige eksisterende og 
opstående risici, som eventuelt kan indvirke på en eller flere af de Primære Risici. 
Udsteders bestyrelse godkendte i december 2016 et revideret regelsæt for 
risikostyring (Enterprise Risk Management Framework) ("ERMF-regelsæt"), 
hvorefter de otte reviderede risici lyder som følger: (1) Udsteders Kreditrisici, (2) 
Markedsrisici, (3) Likviditets- og Kapitalrisici, (4) Operationelle Risici, (5) 
Modelrisici, (6) Adfærdsrisici, (7) Omdømmerisici og (8) Juridiske Risici (hver 
for sig benævnt en "Primær Risiko"). 
 
(i) Væsentlige eksisterende og opstående risici for hver Primære Risiko 
 
Kreditrisici: Tabsrisikoen for Koncernen, hvis kunder, klienter eller modparter, 
herunder suveræne stater, ikke fuldt ud opfylder deres forpligtelser over for 
Koncernen, herunder ved rettidig og fuld betaling af hovedstol, renter, 
accessoriske og øvrige tilgodehavender. Koncernen kan pådrage sig et tab, hvis 
Koncernens kunder, klienter eller modparter på markedet ikke opfylder deres 
kontraktlige forpligtelser over for Koncernen. Koncernen risikerer ligeledes at 
pådrage sig tab, når værdien af Koncernens investering i en enheds finansielle 
instrumenter falder som følge af, at sådan enheds kreditvurdering bliver 
nedjusteret. Koncernen kan ligeledes oppebære væsentlige urealiserede gevinster 
henholdsvis pådrage sig væsentlige urealiserede tab som følge af ændringer i 
Koncernens eller tredjemands kreditspænd, da sådanne ændringer påvirker 
dagsværdien for Koncernens derivatinstrumenter, gældsinstrumenter, som 
Koncernen besidder eller udsteder, samt indlån i Koncernen der holdes til 
dagsværdi. 
 
Markedsrisici: Risikoen for tab som følge af eventuelle negative ændringer i 
værdien af Koncernens aktiver og passiver som følge af udsving i 
markedsvariabler, herunder, men ikke begrænset til, rentesatser, valutakurser, 
aktiekurser, kreditspænd, implicitte volatiliteter og aktivkorrelationer. Koncernens 
handelsvirksomhed har en generel negativ eksponering over for en længere 
periode med forhøjet volatilitet i aktivpriser, særligt hvis markedslikviditeten 
derved påvirkes negativt. 
 
Likviditets- og Kapitalrisici: Koncernens evne til at realisere sine 
forretningsplaner kan påvirkes negativt som følge af tilgængeligheden af planlagt 
likviditet, kapitalunderskud eller misforhold i renteeksponeringen for Koncernens 
aktiver og passiver. Koncernen er udsat for den risiko, at den ikke er i stand til at 
opfylde sine forretningsplaner som følge af, (i) at Bankkoncernen ikke er i stand 
til at opretholde en passende likviditetsgrad, (ii) at Bankkoncernen ikke er i stand 
til at opfylde sine forpligtelser i takt med, at de forfalder, (iii) at 
kreditvurderingsbureauer nedjusterer deres kreditvurderinger, (iv) negative 
valutakursændringer på likviditetsgraden, (v) negative rentesatser, og (vi) en 
negativ udvikling i pensionsfonden.  
 
Operationelle risici: Koncernens tabsrisiko som følge af utilstrækkelige eller 
mislykkede processer eller systemer, menneskelige faktorer eller som følge af 
eksterne begivenheder (fx bedrageri), hvor den grundlæggende årsag ikke skyldes 
kredit- eller markedsrisici. Koncernen er eksponeret for mange typer af 
operationelle risici. Disse omfatter: ulovlige og andre interne og eksterne 
kriminelle handlinger, sammenbrud i processer, kontroller eller procedurer (eller 
deres utilstrækkelighed i forhold til udstrækningen og omfanget af Koncernens 
aktiviteter), systemfejl eller en ekstern parts forsøg på at gøre en tjenesteydelse 
eller understøttende teknologisk infrastruktur uanvendelig for de tilsigtede 
brugere, kaldet et denial of service (DoS)-angreb, og risikoen for en geopolitisk 
cybertrussel, som destabiliserer og ødelægger Koncernens informationsteknologi 
eller kritiske teknologiske infrastruktur, som Koncernen er afhængig af men ikke 
kontrollerer. Koncernen er ligeledes eksponeret for risikoen for driftsforstyrrelse, 
som følge af begivenheder, der helt eller delvist ligger uden for Koncernens 
kontrol, fx naturkatastrofer, terrorhandlinger, epidemiudbrud og transport- eller 
forsyningssvigt, som kan resultere i tab eller en forringet kundeservice og/eller 
økonomiske tab for Koncernen. Alle disse risici er ligeledes relevante, når 
Koncernen er afhængig af eksterne leverandører eller forhandlere til at levere 
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tjenesteydelser til Koncernen selv og Koncernens kunder. De operationelle risici, 
som Koncernen er udsat for, kan ændre sig hurtigt, og der er ikke nogen garanti 
for, at Koncernens processer, kontroller, procedurer og systemer er tilstrækkelige i 
forhold til at kunne imødegå, eller hurtigt tilpasse sig, sådanne ændrede risici, 
således at risikoen for tab undgås. 
 
Modelrisici: Koncernen anvender modeller til at understøtte en bred vifte af 
forretnings- og risikostyringsaktiviteter. Modeller giver kun et ufuldstændigt og 
ufuldkomment billede af virkeligheden, og de kan således være behæftet med fejl, 
som indvirker på nøjagtigheden af deres produkt. Modeller kan ligeledes 
misbruges. Fejl i eller misbrug af modeller kan føre til, at Koncernen træffer 
uhensigtsmæssige forretningsbeslutninger og resultere i økonomiske tab, 
regulatoriske risici, omdømmerisici og/eller utilstrækkelig at pådrager sig eller 
underlægges økonomiske tab, regulatoriske risici, omdømmerisici og⁄eller 
utilstrækkelig indberetning af kapitalressourcer. 
 
Adfærdsrisici: Risikoen for, at uhensigtsmæssig levering af finansielle 
tjenesteydelser, herunder forsætlig eller uagtsom forsømmelse, vil være til ugunst 
for kunder, klienter og markedsintegriteten, konkurrencen eller Koncernen. 
Koncernen er forpligtet til at sikre, at kunders og klienters positive resultater og 
beskyttelsen af markedsintegriteten er uløseligt forbundet med Koncernens måde 
at drive virksomhed på. Dette omfatter rimelige tiltag for at sikre, at Koncernens 
kultur og strategi er behørigt afstemt med målet om at: Koncernens produkter og 
tjenesteydelser med rimelighed er konstrueret og leveret med henblik på at 
imødekomme behovet hos Koncernens kunder og klienter.  Koncernen har 
afdækket seks primære adfærdsrisici, der er forbundet med: (i) gennemførelse af 
strategisk frasalg af sekundært forretningsområde, (ii) produktstyring og 
salgsmetoder, (iii) handelsstyring og benchmarking, (iv) styring af økonomisk 
kriminalitet, (v) beskyttelse af personoplysninger og privatliv, og (vi) 
tilsynsmæssig fokus på kultur og ansvarlighed. Visse andre risici kan være til 
ugunst for kunder, klienter og markedsintegriteten, hvis ikke de styres effektivt. 
Disse omfatter, men er ikke begrænset til: risiko for cyberangreb; 
modstandsdygtighed i infrastrukturen og teknologien; evnen til at ansætte og 
beholde kvalificeret arbejdskraft; outsourcing; datakvalitet; operationel præcision 
og betalinger; lovgivningsmæssige ændringer; strukturelle reformer; ændrings- og 
implementeringsrisiko, og Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. 
 
Omdømmerisici: Risikoen for, at en handling, transaktion, investering eller 
begivenhed vil mindske klienters, modparters, investorers, lovgiveres, 
medarbejderes eller offentlighedens tro på Koncernens integritet og habilitet. 
 
Juridiske risici: Retstvister, myndighedsundersøgelser, bøder og andre sanktioner 
i forhold til forretningsførelse og økonomisk kriminalitet kan have en negativ 
indvirkning på Koncernens resultat, omdømme og evne til at drive virksomhed. 
 
(ii) Væsentlige eksisterende og opstående risici, som eventuelt kan indvirke 
på en eller flere af de Primære Risici:  
 
Strukturreform (opstående risiko): 
Den engelske bankreformlov fra 2013 (The UK Financial Services (Banking 
Reform) Act 2013) (Bankreformloven) og tilhørende afledt lovgivning og 
myndighedsregler kræver, at alle indlånsbanker i Det Forenede Kongerige med en 
indlånsbeholdning på over GBP 25 mia. (fra privatpersoner og mindre 
erhvervsvirksomheder) adskiller visse daglige bankaktiviteter (fx 
indlånsmodtagelse), som tilbydes til detailkunder og mindre erhvervskunder, fra 
andre wholesale- og investment banking-ydelser. 
 
Konjunkturer, generelle økonomiske og geopolitiske forhold: 
Koncernens performance kan påvirkes negativt i relation til mere end en 
Væsentlig Risiko som følge af en svag økonomi eller vigende global økonomi 
eller manglende politisk stabilitet. Disse faktorer kan ligeledes optræde i en eller 
flere af de lande, hvor Koncernen primært driver virksomhed. Koncernen tilbyder 
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en bred vifte af ydelser til detail-, institutionelle og offentlige kunder i en lang 
række lande. Bredden i disse aktiviteter betyder, at vigende konjunkturer eller øget 
politisk ustabilitet i lande, hvor Koncernen er til stedet, eller enhver anden 
systemisk vigtig økonomi, kan have en negativ indvirkning på Koncernens 
performance og udsigter. 
 
Ændring og implementering: 
Koncernen fortsætter sin indsats for at ændre sine funktionelle kompetencer og sit 
driftsmiljø med henblik på at give virksomheden mulighed for at udnytte ny og 
digital teknologi og forbedre kundeoplevelsen samtidig med, at der sker en 
inkorporering af de forøgede tilsynsmæssige krav, strategisk omstrukturering og 
en ændring i forretningsmodeller. Kompleksiteten, et stigende krav om at kunne 
omstille sig og mængden af de ændringer, der er undervejs samtidig, medfører en 
forøget implementeringsrisiko og en mulighed for at ændringerne ikke 
gennemføres planmæssigt. Utilstrækkelig effektiv styring af denne risiko kan føre 
til langvarige driftsstop og -afbrydelser, økonomiske tab, påvirke kunderne 
negativt, føre til juridisk ansvar, potentiel kraftig kritik fra myndighederne og 
omdømmeskade. 
 
Risici som følge af reguleringen af finanssektoren:  
 
Finanssektoren fortsætter med at være i centrum for betydelige 
lovgivningsmæssige ændringer og myndighedstilsyn, som kan have en negativ 
indvirkning på Koncernens aktiviteter, regnskabsresultat, kapital- og 
risikostyringsstrategier. 
 
Lovgivningsmæssige foranstaltninger, såfremt en bank i Koncernen (så som 
Udstederen) bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende: 
 
Afviklingsmyndighederne i Det Forenede Kongerige er i henhold til gældende 
bestemmelser i Bankloven og anden gældende lovgivning om stabilisering og 
afvikling berettiget til at under visse omstændigheder at intervenere i Koncernen. 
Et hvilket som helst af sådanne skridt i relation til Udstederen kan have en 
væsentlig negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. 
 
Investorer har i henhold til vilkårene for Værdipapirerne erklæret sig indforstået 
med at være bundet af enhver bail-in-beføjelse, som den relevante 
afviklingsmyndighed i Det Forenede Kongerige måtte udnytte. 
 
EU-afstemning: 
Det Forenede Kongerige afholdt den 23. juni 2016 en afstemning om sit fortsatte 
medlemskab af EU. Udfaldet af afstemningen blev, at Det Forenede Kongerige 
udtræder af EU. Resultatet af valget betyder, at Det Forenede Kongeriges 
mangeårige forhold til EU er uklar, og der er usikkerhed omkring den nærmere 
udformning og tidsmæssige gennemførelse af en eventuel aftale med EU om 
vilkårene for udtrædelsen. Der er i den mellemliggende periode en risiko for 
usikkerhed for såvel Det Forenede Kongerige som EU, hvilket kan have en 
negativ indvirkning på Det Forenede Kongeriges økonomi og de økonomier, 
Koncernen opererer i. 
 
Værdiforringelse: 
Med indførelsen af krav til måling af værdiforringelse efter den nye 
regnskabsstandard IFRS 9, der skal gælde fra 1. januar 2018, forventes det, at 
højere fradrag for nedskrivning posteres tidligere på et mere langsigtet grundlag 
og med udgangspunkt i en bredere vifte af finansielle instrumenter, end det er 
tilfældet efter regnskabsstandarden IAS 39. Målingen vil indebære en øget 
kompleksitet og bedømmelse og forventes at have en væsentlig finansiel effekt, og 
nedskrivninger vil have en tendens til at være mere volatile. Usikrede produkter 
med en længere forventet løbetid, som fx revolverende kreditkort, forventes at 
mærke den største effekt. Kapitalbehandlingen af de forøgede reserver er emnet 
for en vedvarende diskussion med lovgivere og på tværs af branchen, men der er 
mulighed for en betydelig negativ påvirkning af den fastsatte soliditetsgrad. 
Derudover er det muligt at skiftet fra indtrufne til forventede kredittab vil have en 
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effekt på Koncernens resultater under ugunstige økonomiske forhold eller 
stresstests pålagt af myndighederne. 
 
En nedjustering af den kreditvurdering, som et kreditvurderingsbureau har 
givet Udstederen, kan have en negativ indvirkning på Værdipapirernes 
omsættelighed eller kursværdi. En nedjustering af kreditvurderinger kan ske 
blandt andet som følge af ændringer i de kreditvurderingsmetoder, der anvendes af 
kreditvurderingsbureauerne. Ændringer i kreditvurderings-bureauernes opfattelse 
af niveauet for implicit statsstøtte til europæiske banker og deres koncerner fører 
sandsynligvis til nedjusteringer i kreditvurderinger. 
 
Udstederen er udsat for risici, der påvirker Bankkoncernen:  
Udstederen er ligeledes udsat for risici, der påvirker Bankkoncernen, da der er et 
væsentligt sammenfald mellem Udstederens aktiviteter og dennes datterselskabers 
aktiviteter. Udstederen kan desuden påvirkes negativt af risici og andre 
begivenheder, der indvirker på dets datterselskaber, selvom Udstederen ikke 
påvirkes direkte. 
 

D.3 Nøgleoplysninger 
om de vigtigste 
risici, der er 
specifikke for 
Værdipapirerne 

Du kan helt eller delvist miste din investering i Værdipapirerne:  

Betaling af ethvert forfaldent beløb i henhold til Værdipapirerne afhænger af 
Udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser ved forfald. Værdipapirerne 
udgør usikrede forpligtelser. De er ikke indlån, og de er ikke beskyttet i 
henhold til den engelske erstatningsordning for finansielle tjenesteydelser 
(Financial Services Compensation Scheme) eller af nogen anden ordning til 
beskyttelse af indlån. Hvis Udstederen således ikke er i stand til at opfylde 
sine betalings- eller leveringsforpligtelser i henhold til Værdipapirerne, vil du 
helt eller delvist miste din investering, selvom det om de relevante Værdipapirer 
er anført, at de skal indløses til et beløb, der er lig med eller højere end den 
oprindelige købspris. 

Du kan ligeledes helt eller delvist miste din investering, hvis: 

• du sælger dine Værdipapirer før udløb på et evt. sekundært marked til et 
beløb, som er lavere end den oprindelige købspris, 

• Værdipapirerne indløses førtidigt af grunde, der ligger uden for 
Udstederens kontrol (så som efter en ændring i gældende lovgivning, en 
valutaforstyrrelse eller en skattebegivenhed, som påvirker Udstederens 
evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Værdipapirerne) og det 
beløb, som udbetales til investorer, er mindre end den oprindelige 
købspris, eller 

• vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne ændres (i 
overensstemmelse med Værdipapirernes vilkår og betingelser) med det 
resultat, at det indløsningsbeløb, der skal betales til investorer og/eller 
værdien af Værdipapirerne, falder. 

Risiko for aflysning af det offentlige udbud: Udsteder kan i forbindelse med et 
offentligt udbud i de Endelige Vilkår anføre, at Udstederen forbeholde sig ret til at 
aflyse udbuddet på grund af omstændigheder uden for Udsteders kontrol, så som 
ekstraordinære begivenheder, som efter Udsteders skøn kan være skadelige for 
udbuddet. I sådanne tilfælde vil udbuddet blive anset for ugyldigt. Hvis du 
allerede har foretaget betaling af tegningsbeløbet for de relevante Værdipapirer, 
vil du i så fald være berettiget til refusion, men vil ikke modtage noget beløb, som 
måtte være tilskrevet i perioden fra tidspunktet for betalingen af tegningsbeløbet 
og frem til tidspunktet for refusionen. 

Geninvesteringsrisici/afkasttab: Efter en førtidig indfrielse af Værdipapirerne 
uanset årsag kan Indehavere være ude af stand til at geninvestere 
indløsningsprovenuet til et afkast, der er lige så højt som afkastet på de 
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Værdipapirer, der indløses. 

Svingende markedskurser: Værdipapirernes markedsværdi er uforudsigelig og 
kan være meget svingende, da den kan påvirkes af mange uforudsigelige faktorer, 
herunder: markedsrenter og afkastprocenter, udsving i valutakurser, 
valutarestriktioner, tiden til Værdipapirernes udløb, økonomiske, finansielle, 
lovgivningsmæssige, politiske, terror-, militære eller andre begivenheder i et eller 
flere lande, ændringer i love eller regler samt Udstederens kreditværdighed eller 
formodede kreditværdighed. 

 

D.6 Advarsel om, at 
investorerne helt 
eller delvist kan 
miste det 
investerede beløb 

Ikke relevant. Medmindre Udstederen misligholder eller på anden måde bliver ude 
af stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser og forudsat, at du beholder dine 
Værdipapirer til udløb og de ikke indløses førtidigt eller reguleres, vil der ikke 
være risiko for at tabe din investerede kapital. 

Afsnit E – Yderligere oplysninger 

E.2b Årsag til udbud 
og anvendelsen af 
provenuet, hvis 
der ikke er tale 
om at fremskaffe 
et overskud 
og/eller afdække 
visse risici 

Nettoprovenuet fra hvert udbud af Værdipapirer vil af Udstederen blive anvendt til 
almindelige forretningsmæssige formål, hvilket omfatter at generere en fortjeneste 
og/eller at afdække visse risici. Hvis Udstederen på tidspunktet for udstedelsen af 
Værdipapirerne vælger en anden eller mere specifik brug af provenuet, vil 
Udstederen beskrive dette i de Endelige Vilkår. 

Ikke relevant. Udstederen vil anvende nettoprovenuet til at generere en fortjeneste 
og/eller at afdække visse risici. 

 

E.3 Beskrivelse af 
udbuddets vilkår 
og betingelser 

Værdipapirerne udbydes på følgende betingelser: 

Tilbudskursen: Udstedelseskursen 

De betingelser på hvilke værdipapirerne udstedes: Udstederen forbeholder sig 
ret til at trække tilbuddet om tegning af værdipapirer tilbage til enhver tid forud 
for udløbet af tegningsperioden. 

Hvis en potentiel investor efter tilbagetrækning af tilbuddet har tegnet 
værdipapirer, vil enhver sådan investor ikke være berettiget til at tegne eller på 
anden vis erhverve værdipapirerne, og enhver tegning annulleres automatisk, og 
eventuelle købssummer refunderes til ansøgeren af den autoriserede udbyder i 
overensstemmelse med den autoriserede udbyders sædvanlige procedurer. 

Beskrivelse af tegningsprocessen: Et andet udbud af værdipapirerne end i 
henhold til artikel 3(2) i prospektdirektivet kan foretages af forvalteren eller den 
autoriserede udbyder i Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, 
Norge, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige ("jurisdiktionerne for det 
offentlige udbud") i løbet af udbudsperioden.  

Tegning af værdipapirerne kan finde sted i jurisdiktionerne for det offentlige 
udbud gennem den autoriserede udbyder i løbet af udbudsperioden. Den 
autoriserede udbyder placerer værdipapirerne i jurisdiktionen for det offentlige 
udbud. Distribution sker i overensstemmelse med den autoriserede udbyders 
sædvanlige procedurer, som den autoriserede udbyder underretter investorerne 
om. 

Detaljer om det mindste og/eller største beløb, der kan tegnes: Den 
autoriserede udbyder underretter investorerne om det mindste og største 
tegningsbeløb fra den autoriserede udbyder. 

Beskrivelse af muligheden for at mindske antallet af tegninger og metoden til 
tilbagebetaling af overskydende beløb, som ansøgerne har indbetalt: Ikke 
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relevant. 

Detaljer om metode og tidsfrist for betaling og levering af Værdipapirerne: 
Den autoriserede udbyder underretter investorerne om deres tildelinger af 
værdipapirer og betalingsordningerne forbundet dermed. 

Fremgangsmåde og dato for offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Den 
autoriserede udbyder underretter investorerne om deres tildelinger af værdipapirer 
og betalingsordningerne forbundet dermed. 

Procedure for udøvelse af eventuelle fortegningsretter, 
tegningsrettighedernes omsættelighed og bestemmelser om ikke-udøvede 
tegningsrettigheder: Ikke relevant. 

Kategorier af Indehavere, som værdipapirerne udbydes til, og hvorvidt 
Tranche(r) er forbeholdt visse markeder: Udbud kan ske til enhver person i 
jurisdiktionen for offentligt udbud gennem den autoriserede udbyder. Udbud (hvis 
relevant) i andre EØS-lande vil kun finde sted igennem den autoriserede udbyder i 
henhold til en fritagelse for forpligtelsen i henhold til prospektdirektivet som 
implementeret i disse lande om at offentliggøre et prospekt. 

Procedure for anmeldelse til ansøgerne af det tildelte beløb med angivelse af, 
hvorvidt handelen må påbegyndes, før anmeldelsen er foretaget: Udbud kan 
ske til enhver person i jurisdiktionen for offentligt udbud gennem den autoriserede 
udbyder. Udbud (hvis relevant) i andre EØS-lande vil kun finde sted igennem den 
autoriserede udbyder i henhold til en fritagelse for forpligtelsen i henhold til 
prospektdirektivet som implementeret i disse lande om at offentliggøre et prospekt 

Navn(e) og adresse(r) på den/dem der placerer værdipapirerne i de 
forskellige lande, hvor udstedelsen finder sted, hvis Udsteder har kendskab 
hertil: Autoriseret Udbyder 

E.4 Beskrivelse af 
eventuelle 
interesser, der er 
væsentlige for 
udstedelsen/ud-
buddet, herunder 
interessekonflikt-
er 

De pågældende Investeringsansvarlige eller de(n) autoriserede udbyder(e) kan 
modtage et honorar i forbindelse med enhver udstedelse henholdsvis ethvert 
udbud af Værdipapirer. Der kan være potentielle interessekonflikter mellem 
Udstederen, Beregningsagenten, depågældende Investeringsansvarlige eller de(n) 
autoriserede udbyder(e) eller deres tilknyttede virksomheder (som kan have 
interesser i transaktioner i derivativer, der er tilknyttet de(t) underliggende 
aktiv(er), som kan, men ikke har til formål at, indvirke negativt på børskursen, 
likviditeten eller værdien af Værdipapirerne) og Indehavere. 

 

E.7 Anslåede 
udgifter, som 
investor pålægges 
af 
udbyder/udsteder 

Udsteder vil ikke pålægge Indehaverne nogen udgift i forbindelse med nogen 
udstelse af Værdipapirer. Udbydere kan dog pålægge Indehaverne eventuelle 
omkostninger. Sådanne eventuelle omkostninger vil blive bestemt ved aftale 
mellem udbyderen og Indehaverne på tidspunktet for den enkelte udstedelse. 

 

 


