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SAMMANFATTNING 

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

Denna 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 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 och med 

angivande av "Ej tillämplig". 

Avsnitt A – Introduktion och varningar 

A.1 Introduktion: Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta Grundprospekt avseende 

Obligationerna och varje beslut om investering i Obligationerna ska baseras på detta Grundprospekt, 

inklusive dokument som införlivas genom hänvisning häri och denna sammanfattning, i dess helhet. 

  Om krav med bäring på informationen i Grundprospektet framställs i domstol i en Medlemsstat i det 

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där 

kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den juridiska 

processen inleds. 

  Civilrättsligt ansvar kan endast uppkomma för de personer som har tagit fram denna sammanfattning, 
inklusive varje översättning härav, men endast om 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 Obligationerna. 

A.2 Samtycke: Emittenten lämnar sitt uttryckliga samtycke, antingen som ett "generellt samtycke" eller som ett 
"specifikt samtycke" enligt beskrivning nedan, till användningen av prospektet av en finansiella 

mellanhand som uppfyller Villkoren tillämpliga avseende det "generella samtycket" eller det "specifika 

samtycket", och accepterar ansvar för innehållet i Grundprospektet med avseende på den efterföljande 
försäljningen eller slutliga placeringen av värdepapper av respektive sådan finansiell mellanhand till icke 

professionella investerare i Sverige ("Jurisdiktionerna för Erbjudande till Allmänheten") under 
omständigheter där det inte finns något undantag från skyldigheten under Prospektdirektivet att 

offentliggöra ett prospekt (varje sådant erbjudande utgör ett "Erbjudande till Allmänheten"). 

  Generellt samtycke: Med förbehåll för "Gemensamma villkor för samtycke" angivna nedan, lämnar 

Emittenten härmed sitt samtycke till användningen av detta Grundprospekt i samband med ett 
Erbjudande till Allmänheten av varje Tranche av Obligationer av varje finansiell mellanhand i 

Jurisdiktionerna för Erbjudande till Allmänheten i vilken mellanhanden är auktoriserad att lämna sådana 

erbjudanden enligt viss engelsk lagstiftning (Financial Services and Markets Act 2000, så som ändrad) 
eller annan tillämplig lagstiftning som implementerar Direktiv 2004/39/EC ("Direktivet om 

Marknader i Finansiella Instrument") och publicerar på dess webbsida följande uttalande (med 

informationen inom hakparenteser kompletterad med den relevanta informationen): 

  "Vi, [infoga juridisk firma för finansiell mellanhand], hänvisar till grundprospektet 
("Grundprospektet") avseende obligationer emitterade under £2 000 000 000 Impala Bonds 

Programme ("Obligationerna") av Investec Bank plc ("Emittenten"). Vi godtar att använda 

Grundprospektet i samband med erbjudandet av Obligationerna i [ange Jurisdiktioner för Erbjudande 
till Allmänheten] i enlighet med samtycket från Emittenten angivet i Grundprospektet och underkastat 

villkoren för sådant samtycke angivet i Grundprospektet som "Gemensamma villkor för samtycke"." 

  Specifikt samtycke: Dessutom, med förbehåll för villkoren angivna nedan under "Gemensamma villkor 

för samtycke", samtycker Emittenten till användningen av detta Grundprospekt i samband med ett 
Erbjudande till Allmänheten (enligt definition nedan) av varje Tranche av Obligationer av varje 

finansiell mellanhand som namnges i de tillämpliga Slutliga Villkoren så som varandes tillåten att 

använda detta Grundprospekt i samband med det relevanta Erbjudandet till Allmänheten. 

  Varje ny information avseende någon finansiell mellanhand eller mellanhänder som var okänd vid tiden 
för godkännande av detta Grundprospekt eller efter ingivande av de tillämpliga Slutliga Villkoren, 

kommer att publiceras på Emittentens webbsida (www.investecstructuredproducts.com). 

  Gemensamma villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycke är att sådant samtycke (a) endast 

är giltigt avseende den relevanta Tranchen av Obligationer; (b) är endast giltigt under 
Erbjudandeperioden angiven i de tillämpliga Slutliga Villkoren; och (c) endast omfattar användningen 

av detta Grundprospekt för att lämna erbjudanden till Allmänheten av den relevanta Tranchen av 

Obligationer i Jurisdiktionerna för Erbjudande till Allmänheten ("Jurisdiktionerna för Erbjudande till 

Allmänheten") angivna i de tillämpliga Slutliga Villkoren. 

  Följaktligen, investerare ges rådet att kontrollera både webbsidan hos respektive finansiell mellanhand 

som använder detta Grundprospekt och Emittentens webbsida (www.investecstructuredproducts.com) 

http://www.investecstructuredproducts.com/
http://www.investecstructuredproducts.com/
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för att fastställa huruvida sådan finansiell mellanhand har samtycke från Emittenten att använda detta 

Grundprospekt. 

  En investerare att köpa eller som köper några Obligationer från en erbjudare annan än Emittenten 
kommer att göra detta och erbjudanden och försäljning av sådana Obligationer till en investerare av 

sådan erbjudare kommer att göras i enlighet med alla villkor och andra arrangemang på plats mellan 

sådan erbjudare och sådan investerare, inklusive beträffande pris, tilldelning och 
avvecklingsarrangemang. 

  Om ett erbjudande av Obligationer lämnas av en finansiell mellanhand, kommer den finansiella 

mellanhanden att tillhandahålla investerare villkoren för erbjudandet vid tidpunkten då erbjudande 

lämnas. 

 

Avsnitt B – Emittent 

B.1 Juridisk firma och 

kommersiellt namn 

för Emittenten: 

Den juridiska firman för emittenten är Investec Bank plc ("Emittenten"). 

B.2 Emittentens säte och 

juridiska form: 

Emittenten är ett publikt aktiebolag registrerat i England och Wales under registreringsnummer 
00489604. Ansvaret för dess medlemmar är begränsat. 

  Emittenten bildades som ett privat aktiebolag med begränsat ägaransvar den 20 december 1950 under 

engelsk lagstiftning (Companies Act 1948) och registrerades i England och Wales under 

registreringsnummer 00489604 med firman Edward Bates & Sons Limited. Sedan dess har det 
genomgått förändringar av firma, slutligen omregistrerats under engelsk lagstiftning (Companies Act 

1985) den 23 januari 2009 som ett publikt aktiebolag och är nu bildat under firman Investec Bank plc. 

  Emittenten är underkastad primär och sekundär lagstiftning i Storbritannien, inklusive, bland annat, 

viss engelsk lagstiftning (Financial Services and Markets Act 2000), enligt vilken Emittenten är en 
auktoriserad person som bedriver verksamheten att tillhandahålla finansiella tjänster. Dessutom, som 

ett publikt aktiebolag är Emittenten underkastad viss engelsk lagstiftning (UK Companies Act 2006). 

B.4b Trender: Emittenten, i dess oreviderade finansiella delårsrapport för sexmånadersperioden som slutade 

30 september 2017, rapporterade en nedgång om 6,9 % i rörelsevinst före goodwill och förvärvade 
immateriella rättigheter och efter minoritetsintressen till £79,285 miljoner (september 2016: £85,160 

miljoner). Balansräkningen är fortsatt stark, stödd av sunda kapital- och likviditetsrelationer. Per 

30 september 2017 hade Emittenten £4,9 miljarder i kontanta medel och likvida medel för att stödja 
dess verksamheter, vilket representerar ungefär 43 % av dess kunders bankinsättningar. Kunders 

bankinsättningar har minskat med 0,1 % sedan 31 mars 2017 till £11,2 miljarder per 30 september 

2017. Emittentens lån-till-insättningsrelation var 79,1 % per 30 september mars 2017 (mars 2017: 76,2 
%). Per 30 september 2017 var Emittentens totala kapitaltäckningsrelation 16,0 % och dess 

primärkapitaltäckningsrelation var 12,1 %. Emittentens förväntade 'fullt genomförda' 

primärkapitaltäckningsrelation och hävstångsrelation är 12,1 % respektive 8,2 % (där 'fullt genomförda' 
baseras på kraven i Kapitalkravsförordningen ("CRR") så som fullt införda under 2022). Dessa 

uppgifter införlivar avdraget för förutsebara utdelningen enligt kraven i CRR och den Europeiska 

Bankmyndighetens tekniska standarder. Om detta avdrag exkluderas skulle relationen vara 14 
baspunkter högre. Reserveringen för kreditförluster som en procentandel av genomsnittet av brutto lån 

och förskott i kärnverksamheten har sjunkit från 0,90 % per 31 mars 2017 till 0,84 %. Emittentens 

hävstångsrelation fortsätter vara låg med totala tillgångar till eget kapital sjunkande till 9,3 gånger per 
30 september 2017. 

B.5 Koncernen: Emittenten är det huvudsakliga bankdotterföretaget till Investec plc, som är del av en internationell 

bankkoncern med verksamheter på tre huvudmarknader: Storbritannien och Europa, Asien/Australien 

och Sydafrika. Emittenten innehar också vissa av Investec-koncernens tillgångar och verksamheter 
baserade i Storbritannien och Australien. 

B.9 Resultat-prognos: Ej tillämpligt. 

B.10 Anmärkningar i 

revisionsberättelsen:  

Ej tillämpligt. Det finns inte några anmärkningar revisionsberättelserna för de reviderade konsoliderade 
finansiella räkenskaperna för Emittenten och dess dotterföretag för de finansiella åren som slutade 

31 mars 2017 eller 31 mars 2016. 

B.12 Finansiell nyckel-

information: 

Den utvalda finansiella informationen angiven nedan har hämtats utan väsentlig justering från den 

reviderade konsoliderade räkenskaperna för Emittenten för åren som slutade 31 mars 2016 och 31 mars 
2017 och den oreviderade halvåriga finansiella rapporten för Emittenten för sexmånadersperioden som 

slutade 30 september 2016 och sexmånadersperioden som slutade 30 september 2017. 

  Finansiella huvuddrag Sex månader som slutade År som slutade 
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   30 september 31 mars 

   2017 2016 2017 2016 

  Rörelsevinst före nedskrivning av 

förvärvade immateriella rättigheter, 
rörelsefrämmande poster, skatt och efter 

minoritetsintressen (i tusentals £) 79 285 85 160 161 057 146 347 

  Intäkter hänförliga till ordinarie 

aktieägare (i tusentals £) 58 711 62 385 117 793 96 635 

  Kostnader-till-intäkter-relation 77,0% 75,1% 75,9% 73,3% 

  Totala kapitalresurser (inklusive 
efterställda förpliktelser) (i tusentals £) 2 601 422 2 571 530 2 559 287 2 440 165 

  Totalt eget kapital (i tusentals £) 1 994 082 1 946 355 1 979 931 1 842 856 

  Totala tillgångar (i tusentals £) 18 477 936 19 867 188 18 381 414 18 334 568 

  Netto lån och förskott i kärnverksamhet 

(i tusentals £) 8 872 736 8 268 436 8 598 639 7 781 386 

  Kundkonton (insättningar) (i tusentals £) 11 221 444 12 328 366 11 289 177 11 038 164 

  Kontanta och likvida medel (i tusentals £) 4 869 067 6 062 943 4 853 000 5 046 000 

  Medel under förvaltning (i tusentals £) 37 500 000 33 723 000 35 900 000 30 100 000 

  Kapitaltäckningsrelation 16,0% 16,5% 16,6% 17,0% 

  Primärkapitaltäckningsrelation 12,1% 11,8% 12,2% 11,9% 

  Det har inte inträffat någon väsentlig förändring i den finansiella positionen eller handelspositionen för 

Emittenten och dess konsoliderade dotterföretag sedan den 30 september 2017, som är slutet av den 
senaste räkenskapsperioden för vilken Emittenten har publicerat finansiella delårsräkenskaper. 

  Det har inte inträffat någon betydande negativ i framtidsutsikterna för Emittenten sedan det finansiella 

året som slutade den 31 mars 2017, det senaste räkenskapsåret för vilket Emittenten har publicerat 

reviderade finansiella räkenskaper. 

B.13 Nyligen inträffade 

händelser: 

Ej tillämpligt. Det har inte nyligen inträffat någon händelse som är specifik för Emittenten vilken är i 
betydande utsträckning relevant för utvärderingen av dess solvens. 

B.14 Beroende av andra 

enheter inom 

Koncernen: 

Emittentens närmaste moderbolag är Investec 1 Limited. Emittentens yttersta moderbolag och 

kontrollerande person är Investec plc. 

Emittenten och dess dotterföretag bildar en koncern baserad i Storbritannien ("Koncernen"). 

Emittenten bedriver del av dess verksamhet genom dotterföretag och är följaktligen beroende av dessa 
medlemmar i Koncernen. Emittenten är inte beroende av Investec plc.  

B.15 Emittentens 

huvudsakliga 

verksamheter: 

Den huvudsakliga verksamheten för Emittenten består av Wealth & Investment (förmögenhet och 
investeringar) och Specialist Banking (specialistbankverksamhet). 

Emittenten är en internationell specialistbankkoncern och kapitalförvaltare vars huvudsakliga 

verksamhet innefattar tillhandahållande av ett diversifierat urval av finansiella tjänster och produkter 

till en utvald klientbas i Storbritannien och Europa och Australien/Asien och vissa andra länder. Som 
del av dess verksamhet tillhandahåller Emittenten investeringsförvaltningstjänster till privata klienter, 

välgörenhetsstiftelser, mellanhänder, pensionsstiftelser och truster såväl som specialistbanktjänster 

med fokus på företagsrådgivning och investeringsverksamhet, bankverksamhet för företag och 
institutioner och verksamhet inom private banking. 

B.16 Kontrollerande 

personer: 

Hela det emitterade aktiekapitalet för Emittenten ägs direkt av Investec 1 Limited, vars yttersta 

moderbolag och kontrollerande person är Investec plc. 

B.17 Kreditvärdighets-

betyg: 

Den långfristiga icke säkerställda och icke efterställda skuldsättningen för Emittenten har ett 

kreditvärdighetsbetyg om BBB+ enligt Fitchs betygsättning. Detta innebär att Fitchs förväntade 

fallissemangsrisk för närvarande är låg och att Fitch har uppfattningen att Emittentens förmåga att 
betala finansiella åtaganden är adekvat, men att negativa affärs- eller ekonomiska villkor är mer troliga 

att försämra denna förmåga. 
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  Den långfristiga icke säkerställda och icke efterställda skuldsättningen för Emittenten har ett 

kreditvärdighetsbetyg om A2 enligt Moody's betygsättning. Detta innebär att Moody's har 
uppfattningen att Emittenten betraktas som övre-medel-nivå och är föremål för låg kreditrisk. 

  Den långfristiga icke säkerställda och icke efterställda skuldsättningen för Emittenten har ett 

kreditvärdighetsbetyg om BBB+ enligt Global Credit Ratings betygsättning. Detta innebär att Global 

Credit Rating har uppfattningen att Emittenten har adekvata skyddsfaktorer och betraktas som 
tillräcklig för försiktiga investeringar. Men det finns betydande variation i risk under ekonomiska 

cykler. 

  Obligationerna som ska emitteras har inte specifikt tilldelats något kreditvärdighetsbetyg. 

 

Avsnitt C – Värdepapper 

C.1 Beskrivning av typ 

och klass av 

Värdepapper: 

Emission i serier: Obligationerna kommer att emitteras i serier ("Serier") vilka kan bestå av en eller 

flera trancher ("Trancher") emitterade på olika emissionsdagar. Obligationerna inom varje Tranche 

inom samma serie kommer samtliga ha identiska villkor, förutom emissionsdagarna och/eller 
emissionskurserna för den respektive Trancherna. 

  Obligationerna emitteras som Serie-nummer 671, Tranche-nummer 1. 

  Obligationernas form: De tillämpliga Slutliga Villkoren kommer att ange huruvida de relevanta 

Obligationerna kommer att emitteras i innehavarform ("Innehavarobligationer"), i 

värdepappersbaserad registrerad form ("Registrerade Obligationer"), i icke-värdepappersbaserad 
form (sådana Obligationer kontoförs i ett register så som innehavda i icke-värdepappersbaserad och 

dematerialiserad form) ("Icke-Värdepappersbaserade Registrerade Obligationer"), i icke-

värdepappersbaserad och dematerialiserad kontoförd form Obligationer clearade genom Euroclear 
Sweden eller Euroclear Finland (sådana Obligationer utgör "Nordiska Obligationer"), eller icke-

värdepappersbaserad och dematerialiserad kontoförd form och centraliserade hos Monte Titoli S.p.A., 

enligt viss italiensk lagstiftning (Italian Legislative Decree av den 24 februari 1998, Nr 58, så som denna 
ändrats och integrerats med senare implementeringsbestämmelser). 

Registrerade Obligationer, Icke-Värdepappersbaserade Registrerade Obligationer, Nordiska 

Obligationer och Italienska Obligationer kommer inte att vara utbytbara till andra former av 

Obligationer och vice versa. 

  Obligationerna är Nordiska Obligationer. 

  Värdepappersidentifikationsnummer: De(t) följande värdepappersidentifikationsnumret(en) 
kommer att anges i de Slutliga Villkoren. 

  ISIN-kod:          SE0011413798 

  Common-kod:  001141379 

  Sedol:                  Ej tillämpligt 

C.2 Valuta för 

emissionen av 

Värdepapper: 

Valuta: Med förbehåll för varje tillämplig juridisk eller regulatorisk begränsning, kan Obligationerna 

emitteras i vilken valuta som helst (den "Angivna Valutan"). 

  Den Angivna Valutan för Obligationerna är SEK. 

C.5 Fri överlåtbarhet: Obligationerna är fritt överlåtbara. Men tillämplig värdepapperslagstiftning i vissa jurisdiktioner medför 

restriktioner avseende erbjudande och försäljning av Obligationerna och följaktligen har Emittenten och 
återförsäljarna överenskommit restriktioner avseende erbjudande, försäljning och leverans av 

Obligationer i USA, det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, Isle of Man, Sydafrika, Schweiz, 

Guernsey och Jersey, och sådana andra restriktioner som kan vara erforderliga i samband med 
erbjudandet och försäljningen av en viss Tranche av Obligationer för att efterleva relevant 

värdepapperslagstiftning. 

C.8 Rättigheterna 

förknippad med 

Värdepapperen, 

inklusive 

rangordning och 

begränsningar av 

dessa rättigheter: 

Status: Obligationerna är icke-säkerställda. Obligationerna kommer att utgöra direkta, ovillkorade, 

icke-efterställda och icke-säkerställda förpliktelser för Emittenten som kommer att rangordnas lika (pari 
passu) sinsemellan och (med undantag för vissa förpliktelser som ska ha förmånsrätt enligt lag) lika 

med alla andra icke-säkerställda förpliktelser (förutom efterställda förpliktelser, om några) för 

Emittenten, som är utestående från tid till annan. 

Investerare som investerar i icke-säkerställda Obligationer ges rådet att noggrant utvärdera Emittentens 

kreditrisk vid övervägande att investera i sådan Obligationer. Om Emittenten blev oförmögen att betala 

belopp som denne är skyldig investeraren under de icke-säkerställda Obligationerna, har sådan 

investerare inte några anspråk mot den underliggande eller någon annan underliggande/säkerhet och, i 
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ett sämsta scenario, kanske investerare inte erhåller någon betalning under Obligationerna. 

Obligationerna är icke-säkerställda förpliktelser. Dessa är inte insättningar och dessa är inte skyddade 
under Storbritanniens insättningsgarantisystem (UK's Financial Services Compensation Scheme) eller 

något annat insättningsgarantisystem. 

  Angiven Valör: Obligationerna kommer att emitteras med den angivna valören om SEK 100 000. 

  Beskattning: Samtliga betalningar avseende Obligationerna kommer att göras utan avdrag för eller 

innehållande med avseende på källskatter införda av Storbritannien såvida inte sådant avdrag för eller 
innehållande krävs enligt lag. Om något sådant avdrag görs kommer Emittenten inte att vara skyldig att 

betala något tillkommande belopp avseende sådant innehållande eller avdrag. 

  Tillämplig rätt: engelsk rätt 

C.9 Rättigheter 

förknippade med 

Värdepapperen 

(fortsatt), inklusive 

information 

beträffande ränta, 

förfall, 

kalkylavkastning 

och företrädare för 

innehavarna:  

 

Inlösen av Obligationerna: Obligationerna kan inte lösas in före dessas angivna förfall (förutom i 

angivna amorteringar eller vid inträffandet av en händelse för automatiskt förtida avslutande, om 

tillämpligt eller av skatteskäl eller i händelse av en uppsägningsgrundande händelse. 

 Indikativa villkor: Vissa nivåer, procenttal, kurser, räntesatser och/eller värden vilka kommer att 
användas för att beräkna avkastningen på Obligationerna, kommer inte att fixeras eller fastställas i de 

Slutliga Villkoren vid starten av Erbjudandeperioden, men kommer i stället att fastställas baserat på 

marknadsförhållandena av Beräkningsagenten före Emissionsdagen. Avseende varje sådan nivå, 
procenttal, kurs, räntesats och/eller värde kommer en indikativ nivå, procenttal, kurs, räntesats och/eller 

värde att anges. Dessutom kommer ett indikativt minimibelopp och/eller indikativt maximibelopp 

(beroende på vad som är tillämpligt) att anges. När ett indikativt minimibelopp anges ska den slutliga 
nivån, procenttalet, kursen, räntesatsen och/eller värdet fastställd av Beräkningsagenten inte vara lägre 

än sådant indikativt minimibelopp, när ett indikativt maximibelopp anges ska den slutliga nivån, 

procenttalet, kursen, räntesatsen och/eller värdet fastställd av Beräkningsagenten inte vara högre än 
sådant indikativt maximibelopp och när både ett indikativt minimibelopp och ett indikativt 

maximibelopp är angivna, ska den slutliga sådana nivån, procenttalet, kursen, räntesatsen och/eller 

värden fastställda av Beräkningsagenten inte vara lägre än sådant indikativt minimibelopp och inte 
högre än sådant indikativt maximibelopp. 

De slutliga nivåerna, procenttalen, kurserna, räntesatserna och/eller värdena fastställda av 

Beräkningsagenten kommer att publiceras av Emittenten på dess webbsida 
www.investecstructuredproducts.com på dagen angiven i de Slutliga Villkoren ("Underrättelsedagen 

avseende Indikativa Villkor").  

 Ränta: Obligationerna är icke-räntebärande. 

 Betalningar av kapital: Betalningar av kapital avseende Obligationerna kommer att beräknas med 

hänvisning till en underliggande tillgång (enligt vidare beskrivning i C.20 (Typ av underliggande) (den 

"Underliggande").  

Företrädare för Obligationsinnehavare: Deutsche Trustee Company Limited ("Företrädaren") har 

ingått ett avtalsdokument (trust deed) med Emittenten i samband med Programmet, enligt vilket 
Företrädaren har åtagit sig att agera företrädare för Obligationsinnehavarna. 

C.10 Derivatkomponenter 

relaterade till 

kupongen: 

Ej tillämpligt. 

C.11 Inregistrering och 

handel: 

Detta dokument har godkänts av FCA som ett grundprospekt i enlighet med Prospektdirektivet och 

relevanta implementeringsåtgärder i Storbritannien för att ge information avseende Obligationerna som 
ska emitteras under Programmet beskrivet i detta Grundprospekt under en period om tolv månader efter 

dagen härför. Ansökan har också gjorts om att Obligationerna ska upptas under tolv månader efter dagen 

härför till handel på den Officiella Listan hos FCA och till handel på den reglerade marknaden (vad 
gäller EU Direktiv 2004/39/EC (Marknader i Finansiella Instrument Direktiv)) (den "Reglerade 

Marknaden") Reglerade Marknaden hos London Stock Exchange plc ("London Stock Exchange"). 

  Ansökan kommer att göras om att Obligationerna ska upptas till inregistrering på den Officiella Listan 

och om handel på den Reglerade Marknaden hos Nordic Growth Market NGM AB med verkan på eller 
omkring Emissionsdagen. 

C.15 Inverkan av värde 

på underliggande 

instrument: 

Avkastningen på Obligationerna är relaterad till utvecklingen för ett underliggande instrument (som är 

en korg av aktier angivna nedan ("Underliggande")). Värdet för Underliggande används för att beräkna 

inlösenkursen för Obligationerna och påverkar följaktligen avkastningen (om någon) på Obligationerna: 
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  Aktieemittent Namn och kort beskrivning 

av Aktier (inklusive ISIN 

nummer) Viktning 

NORDEA BANK 
AB 

NORDEA BANK 
AB 

 

ISIN: SE0000427361 

Likaviktad korg 

SKANDINAVISKA 
ENSKILDA BANKEN AB 

 

SKANDINAVISKA 
ENSKILDA AB (ISIN: 

SE0000148884) 

Likaviktad korg 

  SWEDBANK AB SWEDBANK AB-A 
AKTIER 

ISIN: SE0000242455 

Likaviktad korg 

  SVENSKA 
HANDELSBANKEN 

SVENSKA 
HANDELSBANKEN-A SHS 

ISIN: SE0007100599 

Likaviktad korg 

   

C.16 Utlöpandedag eller 

förfallodag: 

Förfallodagen för Obligationerna är 28 september 2023. 

C.17 Avvecklings-

förfarande: 

Obligationerna kommer att avvecklas kontant. 

C.18 Avkastning på 

Värdepapper: 

Series 671 är Uppsides-Obligationer med Riskutsatt Kapital. 

Riskutsatt Kapital  

Obligationerna har kapitalet utsatt för risk.  

Inlösenbelopp som ska betalas under Obligationerna 

Obligationerna är Aktierelaterade Obligationer, vilkas inlösenbelopp är relaterat till den Underliggande.  

Beräkningarna som måste göras för att beräkna beloppen som ska betalas avseende varje typ av 
Obligationer kommer att baseras på nivån, kursen eller värdet (beroende på vad som är tillämpligt) för 

den relevanta Underliggande vid vissa angivna tidpunkter, där "nivån" avser ett index, en korg av index 

eller ett inflationsindex, "kurs" avser en aktie (eller ETF aktie) eller "värde" avser en korg av aktier 
(eller ETF aktier). 

Inlösenbestämmelser avseende Uppsides-Obligationer med Riskutsatt Kapital: 

Slutligt Inlösenbelopp 

Avkastningen på Obligationerna vid förfall kommer att baseras på det slutliga värdet på den 

Underliggande enligt beskrivning i C.19 (Utövandekurs eller slutlig referenskurs på den 

underliggande)). Under vissa omständigheter kan detta resultera i att investerare erhåller ett belopp 
lägre än deras initiala investering. 

 

 

 

  Scenario A – Uppsides-Avkastning 

  Om vid förfall den slutliga kursen för den Underliggande (det "Slutliga Värdet") är större än eller lika 

med en angiven procentsats av den initiala kursen för sådan aktie (det "Initiala Värdet"), kommer en 

investerare att erhålla ett kontantbelopp som motsvarar deras initiala investering multiplicerat med en 
hävstångsprocentsats som är indikativt är 100 procent (”Hävstång 1”). 

  Scenario B – Avkastning från initial investering 

  Ej tillämpligt eftersom inget "Barriärvillkor" har angivits avseende Obligationerna. 

  Scenario C – Förlust av investering 
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  Om vid förfall det Slutliga Värdet är mindre än en angiven procentsats av det Initiala Värdet och 

Barriärvillkoret inte är uppfyllt, kommer en investerare att erhålla ett kontantbelopp motsvarande deras 
initiala investering reducerad med en procentsats relaterad till varje nedgång i utvecklingen mellan det 

Initiala Värdet och det Slutliga Värdet (”Nedsides-Avkastning 1”). 

C.19 Utövande kurs eller 

slutlig referenskurs 

för den 

underliggande: 

Fastställandet av utvecklingen för den Underliggande och inlösenkursen kommer att göras av 
Beräkningsagenten, som är Investec Bank plc. 

Det Initiala Värdet kommer att vara det viktade genomsnittet av stängningsvärdet för de aktier i korgen 

som utgör den Underliggande per Värderingstidpunkten på Startdagen. 

  Det Slutliga Värdet kommer att vara det aritmetiska genomsnittet av det viktade genomsnittet av 

stängningsvärdet för aktierna i korgen som utgör den Underliggande per Värderingstidpunkten på varje 
angiven genomsnittsdag. 

C.20 Typ av 

underliggande: 

Obligationerna är relaterade till ett underliggande instrument som vidare beskrivs i C.15 (Inverkan av 
värde på underliggande instrument) (den "Underliggande").  
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Avsnitt D – Risker 

 

D.2 Risker specifika 

för emittenten: 

Beträffande Erbjudanden till Allmänheten, Obligationerna är konstruerade för investerare som 

är eller har tillgång till en lämpligt kvalificeras oberoende rådgivare eller som har anlitat en 

lämpligt kvalificerad diskretionär kapitalförvaltare, för att kunna förstå kännetecknen och 

riskerna förknippade med strukturerade finansiella produkter. 

Det följande är nyckelriskerna tillämpliga avseende Emittenten: 

  Marknadsrisker, affärsförhållanden och allmänna makroekonomiska förhållanden och 

fluktuationer såväl som volatilitet på de globala finansiella marknaderna kan negativt påverka 

Emittentens verksamhet på många sätt. 

  Emittenten är utsatt för risker förknippade med allmänna makro-ekonomiska förhållanden i de länder 

där Emittenten är verksam, inklusive i Storbritannien, Europa, Asien och Australien, såväl som globala 
ekonomiska förhållanden. 

  Emittenten är utsatt för risker avseende kreditkvalitén hos kunder och motparter. 

  Kredit- och motpartsrisk definieras som risken förknippad med en gäldenärs (typiskt sett en kunds 

eller en motparts) underlåtenhet att fullgöra villkoren i något avtal. Kredit- och motpartsrisk 

uppkommer när medel lånas ut, utlovas, investeras eller i övrigt exponeras genom kontraktuella avtal, 
oavsett om detta redovisas i balansräkningen eller inte. 

Emittentens kreditrisk uppkommer främst avseende dess specialistbankverksamhet, genom vilken 

Emittenten erbjuder produkter såsom hypotekslån till privata kunde och specialiserad utlåning till 

yrkesverksamma med höga inkomster och individer med hög nettoförmögenhet och ett urval av 
utlåningsprodukter till företagsklienter, inklusive företagslån, tillgångsbaserad utlåning, 

fondfinansiering, tillgångsfinansiering, förvärvsfinansiering, energi- och infrastrukturfinansiering, 

resursfinansiering och skuldvärdepapper för företag. Inom dess verksamhet inom förmögenhet och 
investeringar (Wealth & Investment) är Emittenten utsatt för förhållandevis begränsad avvecklingsrisk 

vilka kan uppstå på grund av att Emittenten åtar sig transaktioner som ombud för klienter. 

I enlighet med policyer som överses av dess centrala kredithanteringsavdelning, gör Emittenten 
reserveringar för specifika nedvärderingar och beräknar den lämpliga nivån av portföljnedvärderingar 

avseende kredit- och motpartsrisk som Emittenten är utsatt för. 

Ökad kredit- och motpartsrisk skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på Emittentens 

verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning och utsikter.  

  Emittenten är utsatt för likviditetsrisk, vilken kan försämra dess förmåga att finansiera dess 

verksamheter. 

  Likviditetsrisk är risken att Emittenten har otillräcklig kapacitet att finansiera ökningar av dess 

tillgångar eller att den är oförmögen att möta sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att 

åsamkas oacceptabla förluster. Detta inkluderar att återbetala insättare och återbetalning av 
kommersiella skulder. Denna risk är inneboende i all bankverksamhet och kan påverkas av ett urval 

av institutions-specifika och marknadsomfattande händelser. 

  Emittenten kan ha otillräckligt kapital i framtiden och kan vara oförmögen att säkra ytterligare 

finansiering när detta krävs. 

  De regulatoriska kapitalkrav tillämpliga på banker har ökat väsentligt under det senaste decenniet, 

mycket på grund av den finansiella krisen som började under 2008 men också som en följd av fortsatt 

arbete av tillsynsorgan inom den finansiella sektorn med förbehåll för vissa globala och nationella 

mandat. Dessa regulatoriska krav kommer troligen att öka ytterligare på kort sikt, inte minst i samband 
med pågående verkställighetsfrågor och det är möjligt att ytterligare regulatoriska ändringar kan 

implementeras inom detta område i vilket fall som helst. 

Om Emittenten inte lyckas möta dess regulatoriska minimikapital- eller likviditetskrav kan Emittenten 

bli föremål för administrative åtgärder och sanktioner. Dessutom skulle en brist i kapital eller likviditet 
kunna påverka Emittentens förmåga att betala förpliktelser när dessa förfaller, betala framtida 

utdelningar och överföringar och kan påverka implementeringen av dess verksamhetsstrategi med 

inverkan på framtida tillväxtpotential. 

D.3 Risker specifika 

för 

värdepapperen: 

Serie 671 är Uppsida-Obligationer med Riskutsatt Kapital, vilkas avkastning är relaterad till den 
Underliggande. 

  Det följande är nyckelriskerna förknippade med Obligationerna: 

  Riskutsatt Kapital: Uppsida-Obligationer med Riskutsatt Kapital är inte kapitalskyddade. 
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  Värdet på Obligationerna som kan emitteras under Programmet före förfall beror på ett antal faktorer 

inklusive utvecklingen för den Underliggande. En försämring i utvecklingen för den Underliggande 
kan resultera i en total eller partiell förlust av investerarens investering i Obligationerna. 

  Eftersom sådana Obligationer inte är kapitalskyddade finns det inte någon garanti att avkastning på 

sådan Obligation kommer att vara större än eller lika med beloppet initialt investerat i Obligationerna 

eller arr en investerares initial investering kommer att betalas tillbaka. Som en följd av utvecklingen 
för den relevanta Underliggande kan en investerare förlora hela deras initiala investering. 

  Till skillnad från en investerare som investerar på ett sparkonto eller liknande investering, där en 
investerare typiskt sett kan förvänta sig att erhålla en låg avkastning men drabbas av liten eller ingen 

förlust av deras initiala investering, kan en investerare som investerar i Obligationerna förvänta sig att 

potentiellt erhålla en högre avkastning men kan också förvänta sig att potentiellt drabbas av en total 
eller partiell förlust av deras initiala investering. 

Indikativa villkor: Investerare kommer att behöva fatta ett investeringsbeslut baserat på indikativ 

prissättning avseende vissa drag hos Obligationerna snarare än de slutliga beloppen, nivåerna, 

procentsatserna, kurserna, räntesatserna eller värdena (beroende på vad som är tillämpligt), vilka 

endast kommer att fixeras eller fastställas vid slutet av erbjudandeperioden efter sådant 

investeringsbeslut har fattats men kommer att tillämpas avseende Obligationerna när dessa har 

emitterats. Investerare ska vara medvetna om att den slutliga nivån, procentsatsen, kursen, 

räntesatsen eller värdet (beroende på vad som är tillämpligt) fastställd avseende varje sådant 

drag hos Obligationerna kan vara den minst förmånliga nivån, procentsatsen, kursen, 

räntesatsen eller värdet (det "indikativa minimivärdet" eller det "indikativa maximivärdet", 

beroende på vad som är tillämpligt) som framgår av de Slutliga Villkoren och under sådana 

omständigheter kommer avkastningen på Obligationerna att motsvara den lägsta potentiella 

avkastningen som framgår av de Slutliga Villkoren. 

  Icke-säkerställda Obligationer: Investerare som investerar i icke-säkerställda Obligationer 
(inklusive icke-säkerställda Obligationer som anges i de tillämpliga Slutliga Villkoren att dessa är 

Obligationer utan Riskutsatt Kapital) ges rådet att noga utvärdera Emittentens kreditrisk vid 
övervägande av en investering i sådana Obligationer. Om Emittenten skulle bli oförmögen att kunna 

erlägga belopp som ska denne är skyldig investeraren under de icke-säkerställda Obligationerna, har 

investeraren inte något anspråk gentemot den underliggande eller något annat värdepapper/säkerhet 
och, i värsta fall, kanske investerare inte erhåller någon betalning under Obligationerna. 

  Investeringsprodukter: Obligationerna är inte insättningar och dessa skyddas inte under det brittiska 

insättningsgarantisystemet eller något annat insättningsskyddssystem. 

  Avkastning relaterad till utvecklingen för den relevanta Underliggande: Avkastningen på 

Obligationerna beräknas med hänvisning till utvecklingen för den sämst utvecklade aktien i korgen 
som utgör den Underliggande. Dålig utveckling för den relevanta aktien kan resultera i att investerare, 

som bäst, missar avkastning som de kunde ha fått om de hade investerat i en annan produkt eller, som 

sämst, förlorar del av eller hela deras initiala investering. 

  Nedsidesrisk: Eftersom Obligationerna inte är kapitalskyddade eller endast en del av kapitalet kan 
vara skyddat, om vid förfall värdet för den sämst utvecklade aktien i korgen som utgör den 

Underliggande är lägre än ett angiven värde, kan investerare förlora rätten att få tillbaka hela deras 

kapital eller hela den andel av kapitalet som inte är skyddat vid förfall och kan drabbas av en reducering 
av deras kapital i proportion (eller i en proportion multiplicerad med en hävstångsfaktor) med 

nedgången för nivån eller kursen för den sämst utvecklade aktien, i vilket fall investerare skulle bli 

fullt exponerade (eller, beträffande Obligationer där endast en andel av kapitalet är skyddat, andelen 
av kapital som inte är skyddat  skulle bli fullt exponerat) mot varje nedgång för den sämst utvecklade 

aktien under sådan angiven period. 

Hävstångsfaktor: Obligationerna har en hävstångsexponering mot den Underliggande, således kan 

exponeringen av varje Obligation mot den Underliggande vara mindre än det nominella beloppet av 
Obligationen. Positiv hävstångsexponering medför att effekten av små prisrörelser förstoras och kan 

leda till proportionellt större förluster i värdet av och avkastningen på Obligationerna jämfört med en 

exponering utan hävstångseffekt.  

Om hävstångsfaktorn är större än 100 procent., om marknadsförhållandena ändras kommer värdet av 
Obligationerna att vara mer volatilt än om det inte fanns någon hävstångseffekt. 

Om hävstångsfaktorn är mindre än 100 procent., kommer investerare att ha en lägre exponering för 

resultatet för den Underliggande och kan få lägre avkastning än om deras exponering mot den 

Underliggande var 100 procent. eller mer. 

  Skatt: Obligationsinnehavare kommer att vara ansvariga för och/eller utsatta för varje skatt, inklusive 
källskatt, som ska erläggas avseende Obligationerna. 
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Avsnitt E – Erbjudande 

 

E.2b Motiv för 

erbjudandet och 

användning av 

likvider: 

Ej tillämpligt. Användningen av likvider är att göra en vinst och/eller hedgningssäkra risker. 

E.3 Villkor för 

erbjudandet: 

Obligationerna kommer att erbjudas icke-professionella investerare i Sverige. 

Erbjudandekurs: Erbjudandekursen är 7 procent av det Sammanlagda Nominella Beloppet. 

Erbjudandeperiod: Erbjudandeperioden för Obligationerna börjar den 2 juli 2018 och slutar den 31 

augusti 2018. 

Emissionens/erbjudandets totala belopp: Upp till SEK 200 000 000 kommer att emitteras. Det 

slutligen emitterade beloppet kommer att fastställas i enlighet med efterfrågan från investerare.  

En kopia av de Slutliga Villkoren kommer att ges in till den brittiska tillsynsmyndigheten Financial 
Conduct Authority ("FCA"). På eller omkring Emissionsdagen kommer ett meddelande enligt viss 

brittisk regel (UK Prospectus Rule 2.3.2(2)) om det slutliga sammanlagda kapitalbeloppet för 

Obligationerna att (i) ges in till FCA och (ii) publiceras i enlighet med metoden för publiceringen 
angiven i viss brittisk regel (Prospectus Rule 3.2.4(2)). 

Villkor som erbjudandet är underkastat: Obligationerna kommer att erbjudas till icke-professionella 

investerare i Sverige. Emittenten kan stänga Erbjudandeperioden före den 31 augusti 2018 om 

Obligationerna är till fullo tecknade före sådan dag. 

Beskrivning av ansökningsprocessen: Presumtiva investerare bör rådgöra med deras finansiella 
rådgivare avseende en investering i Obligationerna. En presumtiv investerare kommer att teckna sig 

för Obligationerna i enlighet med de arrangemang som existerar mellan sådan finansiell mellanhand 

och dess kunder avseende tecknande av värdepapper generellt och inte direkt med Emittenten. 

Information om minimi- och/eller maximibelopp för ansökan: En investerares investering måste 
avse ett minimum om SEK 100,000 med förbehåll för ett maximum om SEK 200 000 000.  

Information om metoden och tidsgränser för att betala för och leverera Obligationerna: 

Investerare kommer att underrättas av deras finansiella rådgivare om deras tilldelning av Obligationer 

och arrangemangen avseende dessa. 

Sätt för och dag på vilken resultatet av erbjudandet kommer att offentliggöras: Den slutliga 
storleken kommer att bli känd efter utgången av Erbjudandeperioden. 

Förfarande för underrättelse till sökande om tilldelat belopp och indikation om huruvida handel 

kan påbörjas före underrättelsen sker: Investerare kommer att underrättas av deras finansiella 

rådgivare om deras tilldelning av Obligationer vid slutet av Erbjudandeperioden i enlighet med 
arrangemangen på plats mellan sådan finansiell rådgivare och dess kunder. 

Belopp avseende utgifter och skatter som särskild debiteras tecknaren eller köparen: Inget. 

Namn och adress(er), såvitt känt av Emittenten, till placerare i de olika länder där erbjudandet 

äger rum: Ingen. 

E.4 Intressen 

väsentliga för 

emissionen:  

Emittenten kan vara Beräkningsagent med ansvar för att göra fastställanden och beräkningar i samband 

med Obligationerna och kan också vara värderingsagent i samband med referenstillgången(arna). 
Sådana fastställanden och beräkningar kommer att fastställa de belopp som ska betalas av Emittenten 

till innehavarna av Obligationerna. Följaktligen när Emittenten agerar som Beräkningsagent eller 

Värderingsagent, kan dess skyldigheter som agent (i intresset hos innehavarna av Obligationerna) stå i 
konflikt med dess intresse som emittent av Obligationerna. 

E.7 Uppskattade 

utgifter: 

Ej tillämpligt. Utgifter avseende erbjudandet eller inregistreringen av Obligationerna debiteras inte 
investeraren av Emittenten eller Återförsäljarna. 

 

 


