SAMMANFATTNING
En Sammanfattning innefattar upplysningskrav, här kallade ”Beståndsdelar”. Beståndsdelarna är uppdelade på
avsnitt A – E och numrerade (A.1–E.7). Den här Sammanfattningen innehåller samtliga Beståndsdelar som är
obligatoriska för Emissionen (även kallad Emissionen av Värdepapper) och Emittenten (även kallad Utfärdaren).
Eftersom vissa Beståndsdelar inte är obligatoriska kan det uppstå luckor i numreringssekvensen. Även om en
Beståndsdel egentligen ska ingå i sammanfattningen, baserat på typen av värdepapper och emittent, kan det finnas
en brist på relevant information för denna Beståndsdel. I sådana fall inkluderas en kort beskrivning av
Beståndsdelen i Sammanfattningen, med tillägget Ej tillämpligt
Avsnitt A – Inledning och varningar
A.1

Inledning
varningar:

och

A.2

Samtycke
att
använda detta
Basprospekt:

Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till Basprospektet. Ett beslut av
investeraren att investera i Emissionen av Värdepapper ska baseras på beaktande
av Basprospektet som helhet, inklusive alla dokument som införlivats i
Basprospektet som referens. Där ett anspråk som relaterar till informationen som
finns i Basprospektet tas upp i domstol kan den kärande investeraren, under
nationell lagstiftning i medlemsstaten, behöva bära kostnaderna för att översätta
Basprospektet innan förhandlingarna upptas. Skadeståndsansvar ska endast gälla
de personer som har lagt fram sammanfattningen inklusive en översättning därav,
men bara om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när
den läses tillsammans med de andra delarna av Basprospektet eller om den inte
tillhandahåller, när den läses tillsammans med de andra delarna av Basprospektet,
viktig information för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera
i de emitterade värdepappren.
Vissa trancher av de emitterade värdepappren med ett nominellt värde om mindre
än 100 000 euro (eller dess motsvarighet i någon annan valuta) kan erbjudas under
omständigheter då det inte finns något undantag från skyldigheten enligt
Prospektdirektivet att publicera ett prospekt. Ett sådant erbjudande kallas ett
"Offentligt erbjudande" och de de emitterade värdepapper som erbjuds i det som
"Offentligt erbjudande av emitterade Värdepapper".
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Ej tillämpligt. Inga offentliga erbjudanden kommer att göras.]
[Samtycke: Enligt de villkor som anges nedan godkänner utfärdaren användning
av Basprospektet i samband med ett offentligt erbjudande av obligationer i en
offentlig erbjudandejurisdiktion av handlaren[-arna] [och] [namn på specifika
finansiella mellanhänder angivna i de slutliga villkoren] [och] [varje finansiell
mellanhand
vars
namn
publiceras
på
[Emittentens
hemsida
(https://www.vanlanschotkempen.com/snip][och/eller] [handlarens hemsida
(http://www.kempenmarkets.nl)] och identifierad som en Auktoriserad
erbjudandelämnare (enligt vad som definieras nedan) avseende det relevanta
Offentliga erbjudandet] [samt eventuella finansiella mellanhänder som är
auktoriserade att lämna sådana erbjudanden under tillämplig lagstiftning som
implementerar Direktivet om marknader för finansiella instrument (Direktiv
2014/65/EU] och publicerar på sin hemsida följande meddelande (med
informationen i hakparenteser kompletterad med relevant information):
"Vi [infoga juridiskt namn på finansiell mellanhand], hänvisar till de [infoga titel
på relevant offentligt erbjudande av emitterade värdepapper] (”Emitterade
värdepapper") som beskrivs i de slutliga villkoren daterade [infoga datum] (de
"Slutliga
villkoren")
som
publiceras
av
Van
Lanschot
N.V.
(”Emittenten”/”Utfärdaren"). Vi godkänner härmed erbjudandet från utfärdaren
om dess medgivande till vår användning av Basprospektet (enligt definitionen i de
Slutliga villkoren) i samband med erbjudandet av emitterade värdepapper i
[Belgien, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Sverige] (det "Offentliga
erbjudandet") i enlighet med och med förbehåll för villkoren för sådant

medgivande, var och ett enligt vad som specificeras i Basprospektet, och vi
använder Basprospektet i enlighet med detta. "
I samband med detta Offentliga erbjudande godkänner utfärdaren ansvar för
innehållet i Basprospektet avseende alla investerare till vilka erbjudanden om
Offentliga erbjudande om emitterade värdepapper görs av någon finansiell
mellanhand till vilken utfärdaren har givit sitt medgivande att använda
Basprospektet (en "Auktoriserad erbjudandelämnare"), förutsatt att sådant
Offentligt erbjudande har gjorts i enlighet med alla de villkor som beskrivs under
"Medgivande" ovan och ”Villkor för medgivande" nedan.
Erbjudandeperiod: Utfärdarens medgivande som hänvisas till ovan ges för
Offentliga erbjudanden av emitterade värdepapper under [erbjudandeperioden för
emission att anges här] ("Erbjudandeperioden").
Villkor för medgivande: Villkoren för utfärdarens medgivande [(utöver de villkor
som hänvisas till ovan)] är sådana att ett medgivande (a) endast är giltigt avseende
den relevanta omgången av emitterade värdepapper, (b) endast är giltigt under
erbjudandeperioden, [samt] (c) endast omfattar användandet av Basprospektet för
att göra offentliga erbjudanden av den relevanta omgången av emitterade
värdepapper i jurisdiktionen för det offentliga erbjudandet i [Belgien][,] [Irland]
[Luxemburg] [Nederländerna] [och] [Sverige] [och (d) [ange några andra villkor
tillämpliga på det offentliga erbjudandet för den särskilda omgången, enligt vad
som anges i de slutliga villkoren]].
EN INVESTERARE SOM AVSER ATT FÖRVÄRVA ELLER
FÖRVÄRVAR NÅGRA EMITTERADE VÄRDEPAPPER I ETT
OFFENTLIGT
ERBJUDANDE
FRÅN
EN
AUKTORISERAD
ERBJUDANDELÄMNARE SOM INTE ÄR UTFÄRDAREN GÖR DET,
OCH ERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGAR AV SÅDANA
OBLIGATIONER TILL EN INVESTERARE AV EN SÅDAN
AUKTORISERAD ERBJUDANDELÄMNARE KOMMER ATT GÖRAS, I
ENLIGHET MED ALLA VILLKOR OCH ANDRA ARRANGEMANG
SOM FINNS PÅ PLATS MELLAN SÅDAN AUKTORISERAD
ERBJUDANDELÄMNARE OCH SÅDAN INVESTERAREINKLUSIVE
PRIS,
ALLOKERING,
UTGIFTER
OCH
AVVECKLINGSARRANGEMANG. UTFÄRDAREN KOMMER INTE
ATT VARA DELAKTIG I NÅGRA SÅDANA ARRANGEMANG MED
SÅDANA INVESTERARE I SAMBAND MED DET OFFENTLIGA
ERBJUDANDET AV OBLIGATIONER SOM AVSES OCH DÄRFÖR
KOMMERBASPROSPEKTET OCH ALLA SLUTLIGA VILLKOR INTE
ATT INNEHÅLLA SÅDAN INFORMATION. INVESTERAREN MÅSTE
VÄNDA
SIG
TILL
RELEVANT
AUKTORISERAD
ERBJUDANDELÄMNARE VID TIDEN FÖR SÅDANT ERBJUDANDE
FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SÅDAN INFORMATION. VARE SIG
UTFÄRDAREN ELLER NÅGON HANDLARE (FÖRUTOM DÄR SÅDAN
HANDLARE
ÄR
DEN
RELEVANTA
AUKTORISERADE
ERBJUDANDELÄMNAREN)
HAR
NÅGOT
ANSVAR
ELLER
SKYLDIGHET MOT EN INVESTERARE AVSEENDE SÅDAN
INFORMATION.
Avsnitt B – Emittenten (Utfärdaren)
B.1

Emittentens
juridiska namn
och
handelsbeteckni
ng
:

Emittentens juridiska namn är Van Lanschot N.V. Utfärdaren handlar under
namnet Van Lanschot.

B.2

B.4b

B.5

B.9
B.10

Emittentens
juridiska form
och hemvist, den
lagstiftning
under vilken
Emittenten
bedriver
verksamhet och
landet för
bolagets
bildande och
registrering:
En beskrivning
av eventuella
kända trender
som påverkar
utfärdaren och
de branscher
där den
bedriver
verksamhet:

Beskrivning av
utfärdarens
koncern och
utfärdarens
position inom
koncernen:

Vinstprognos
eller
uppskattning:
Förbehåll i
revisionsberättel
sen:

Utfärdaren är ett publikt företag med begränsat ansvar (naamloze vennootschap)
konstituerat under nederländsk lag, som har sitt stadgeenliga säte i 'sHertogenbosch, Nederländerna. Emittenten är registrerad hos Handelskammaren
under aktnummer 16038212.

Emittentens resultat, även indirekt resultat genom dotterföretaget Kempen & Co
N.V. (”Kempen”) (se Beståndsdel B.5 nedan), påverkas av allmänna ekonomiskaoch övriga affärsvillkor. Dessa villkor inkluderar förändrade ekonomiska cykler
som påverkar efterfrågan av investeringar, förmögenhetsförvaltning och
bankprodukter,
ränterörelser,
värdepapper,
priser,
kreditspreadar,
likviditetsspreadar och växelkurser, penningpolitik, konsumtion, förändringar i
klientbeteende, affärsinvesteringar, fastighets- företagsvärderingar, statliga
utgifter, inflation, kapitalmarknadens volatilitet och styrka och demografi. Sådana
villkor påverkas också av globala, politiska händelser, så som terroristdåd, krig
och andra fientligheter samt marknadsspecifika händelser, som förändringar i
konsumenternas förtroende, industriproduktion, oro på arbetsmarknaden eller
social oro och politisk osäkerhet. Emittenten bedriver nästan hela sin verksamhet
i Europa, särskilt i Nederländerna och, i mindre grad, i Belgien och, i relation till
sin fondförvaltning, i utökad omfattning i Storbritannien och Frankrike, och dess
framgång är därför nära knuten till allmänna ekonomiska villkor på dessa
marknader, som i sin tur är en del av den europeiska ekonomin och Euroområdet.
Kommande ändringar i lagstiftningen inom de finansiella marknaderna där
Emittenten är verksam ökar verksamhets-, implementations- och
styrningskostnader för finansiella institutioner så som Emittenten. Den nuvarande
låga räntemiljön innebär pressade ränteintäkter för Emittenten. Emittenten verkar
på en konkurrensutsatt och ständigt förändrande investeringsmarknad, vilket
inkluderar påtaglig press på förvaltningsavgifter, införandet av ännu mer strikta
transparensvillkor och en konsoliderande pensionsmarknad tillsammans med
konsolidering av kapitalförvaltare med verksamhet i Nederländerna.
Aktiekapital består av 400 000 aktier till ett värda av 100 euro styck. Alla andelar
är nominativa andelar. Andelscertifikat har inte utfärdats. Utfärdarens samtliga
400 000 emitterade aktier innehas av Van Lanschot Kempen N.V. (”Van
Lanschot Kempen”) och är fullt betalda. Van Lanschot Kempens enda tillgång är
100 procent av Utfärdarens aktier. Det förekommer inga andra aktiviteter inom
Van Lanschot Kempen, förutom detta 100-procentiga innehav. Det finns ingen
avsikt att förändra denna situation. Dessutom säljer Van Lanschot Kempen inga
produkter och/eller tillhandahåller några tjänster av något slag. Van Lanschot
Kempen är endast verksamma under nederländsk lag.
Utfärdarens dotterföretag Kempen, som har varit ett dotterföretag till Utfärdaren
sedan 2007, är aktivt inom kapitalförvaltning och investmentbanker. Kempen
erbjuder finansiella specialisttjänster till institutionella kunder, bolag,
finansinstitut, offentliga och halvoffentliga institutioner, stiftelser och
organisationer.
Ej tillämpligt. Utfärdaren har inte gjort några offentliga vinstprognoser eller
vinstuppskattningar.
Ej tillämpligt. Den oberoende revisorns revisionsberättelser avseende Emittentens
reviderade årsredovisning för räkenskapsåren 2017 respektive 2016, införlivade
som referens i detta Basprospekt, innehåller inga förbehåll.

B.12

Utvald finansiell
information –
Väsentlig/betyda
nde förändring:

Utvald finansiell information
(miljoner euro, mEUR)
30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

Totala intäkter från löpande verksamhet

261.7

567.3

276.3

524.4

Rörelsekostnader

227.3

457.5

210.9

440.7

Resultaträkning

Nedskrivningar

-4.6

-10.7

-1.5

-2.1

Rörelseresultat före skatt

39.0

120.5

67.0

85.8

32.6

94.9

56.2

69.8

81.1

76.2

71.1

79.6

Viktat genomsnittligt antal utestående
vanliga stamaktier

400,000

400,000

400,000

400,000

Resultat per aktie baserat på ett
genomsnittligt antal stamaktier (euro)

91.13

223.77

148.81

164.34

Antalet anställda (FTE, heltidsanställda)2

1,640

1,658

1,647

1,670

30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

1,284

1,333

1,350

1,340

11

16

15

13

9,281

9,145

9,387

9,680

8,958

9,103

9,470

9,624

14,512

14,659

14,952

14,877

103.6

100.5

99.1

100.6

30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

Kundtillgångar

83.7

83.6

72.0

69.4

- Förvaltade tillgångar (AuM)

69.1

69.2

57.1

54.6

- Förvaltade tillgångar (AuMaG)

3.4

3.5

3.0

-3.0

- Förvaltade tillgångar (AuA)

1.9

1.8

2.5

2.1

- Sparande och inlåning

9.3

9.1

9.4

9.7

30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

4,798

4,979

5,359

5,623

Nettovinst från den löpande
verksamheten
Effektivitetsförhållande (%)

1

(miljoner euro, mEUR)

Balansräkning
Eget kapital hänförligt till aktieägare
Eget kapital hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande
Skulder till offentlig och privat sektor
Lån och förskott till offentlig och privat
sektor
Balansomslutning
Finansieringsgrad (%)

3

(miljarder euro, MEUR)

Kundtillgångar

(miljoner euro, mEUR)

Nyckeltal för Van Lanschot N.V.

Risk-viktade tillgångar4

Kärnprimärkapital I-tal4
Primärt kapital (%)

4

Total kapitaltäckningsgrad (%)
Avkastning på genomsnittligt
kärnprimärkapital (%)5
1)
2)
3)
4)
5)

4

21.4

20.5

19.6

19.0

21.4

20.5

19.7

19.0

24.7

23.6

20.6

20.9

8.7

10.4

12.5

7.3

Kostnadseffektivitet definieras som rörelsekostnader i procent av intäkterna från den löpande
verksamheten, exklusive extraordinära poster.
Exklusive icke-strategiska investeringar.
Finansieringsgrad definieras som Emittentens skulder hos privat och offentlig sektor i procent av
Emittentens lån och utlåning till privat och offentlig sektor (exklusive Emittentens skulder hänförliga till
banker och dess banktillgångar).
Per helår 2016 och helår 2017 baserat på infasning och inklusive balanserade vinstmedel. Per den 30 juni
2017 och 2018 baserat på infasning och exklusive balanserade vinstmedel.
Baserat på underliggande nettoresultat (årsbasis).

Siffrorna för 2016 och 2017 härrör från Emittentens reviderade årsredovisning för
räkenskapsåret 2017. Siffrorna för halvårsresultatet 2017 respektive 2018 härrör från
Emittentens icke reviderade (och icke granskade) delårsrapport (halvårsrapporter
januari–juni 2018). Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standard som antagits av EU (”IFRS”), och delårsrapporterna har
upprättats i enlighet med International Accounting Standard 34 – ”Interim Financial
Reporting”, som antagits av EU (”IAS 34”). Den konsoliderade redovisningen av den
finansiella ställningen reflekterar de nya presentationskraven som följer av tillämpningen
av IFRS 9 från och med den 1 januari 2018.

B.13

B.14

B.15

Väsentliga,
aktuella
händelser
avseende
Emittentens
solvens:
Den
utsträckning
som Emittenten
är beroende av
enheter inom
koncernen:
Huvudverksamh
et för
Emittenten:

Materiell/väsentlig förändring
Det har inte skett någon väsentlig förändring avseende Emittentens och dess
konsoliderade dotterbolags finansiella ställning efter den 30 juni 2019 och det har
inte heller skett någon väsentlig negativ förändring i Emittentens och dess
konsoliderade dotterbolags utsikter efter den 31 december 2018, vilket är den sista
dagen för den finansiella perioden för vilken Emittentens reviderade bokslut har
upprättats.
Ej tillämpligt. Det har inte skett några aktuella händelser hänförliga till Emittenten,
som är väsentliga för bedömningen av solvensen.

Emittenten är delvis beroende av intäkterna från dotterföretaget Kempen.
Emittentens dotterföretag har två filialer i Schweiz som betjänar internationella
kunder inom Private Banking.

Emittenten är en specialiserad, oberoende förmögenhetsförvaltare som arbetar
med att bevara och skapa förmögenhet åt sina privata och institutionella kunder.
Emittentens primära rörelsesegment är Van Lanschot Private Banking, Evi van
Lanschot, Kempen Kapitalförvaltning och Kempen Investmentbanker.
Emittentens strategi för förmögenhetsförvaltning är ett starkt fokus på de primära
rörelsesegmenten och produkterbjudandet i utvalda nischer, samt att ha en
affärsmodell som inte kräver ett högt kapital. Emittenten kan tack vare
genomförandet av detta strategiska fokus koncentrera sig på att hjälpa privata och
institutionella kunder att bevara och skapa förmögenheter.
Van Lanschot Private Banking
Inom Van Lanschot Private Banking, tjänster åt privatpersoner, fokuserar
Emittenten på entreprenörer och familjeföretag, samt enskilda individer med
(mycket) högt nettovärde, samtidigt som Emittenten erbjuder specialiserade
tjänster åt affärsfolk och chefer, vårdgivare samt stiftelser och
välgörenhetsorganisationer. Med ett nätverk som omfattar 37 kontor och
kundmottagningsplatser i Nederländerna, Belgien och Schweiz differentierar sig

Emittenten, antingen direkt eller genom sina dotterföretag, genom att bygga en
tydligt definierad lokal närvaro. Emittentens utländska och internationella
aktiviteter inom Private Banking sker genom den belgiska filialen, och det
schweiziska dotterföretaget F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG.
Evi van Lanschot
Under 2013 lanserade Emittenten den egna webbaserade plattformen Evi van
Lanschot, inledningsvis som en del av erbjudandet inom Van Lanschot Private
Banking-segmentet. Evi van Lanschot introducerades som en onlinebaserad coach
för investeringar och sparande, och lockade nya kunder samt tillgångar. Evi van
Lanschot spelar på trenden med ökad individuellt ansvarstagande vad gäller
pensioner, hälso- och sjukvård samt andra behov på samtliga nivåer i samhället.
Evi van Lanschot använder sig av investeringsexpertisen från Van Lanschot
Private Banking för att ge den yngre generationen och välbärgade kunder en plats
de kan lita på för att bygga upp och bevara förmögenheter, med ett digitalt
erbjudande av investeringar, sparande och pensionsprodukter. I februari 2016
introducerades Evi van Lanschot-plattformen i Belgien, som ett stöd för Evi van
Lanschots sparplattform som lanserades 2013 i Belgien. Sedan våren 2016 är Evi
van Lanschot positionerat som ett separat rörelsesegment hos Emittenten.
Kempen Kapitalförvaltning
Kempen Capital Management (”KCM”) är Emittentens specialist på
förmögenhetsförvaltning/Investment Management i Europa med fokus på en
tydlig investeringsfilosofi. KCM fokuserar på ett begränsat antal högkvalitativa
investeringsstrategier: Small Cap-bolag, fastigheter, värdepapper med hög eller
fast avkastning och fonder för hedgefonder. Dessutom erbjuder KCM kunderna
förvaltartjänster, vilket ger dem totallösningar inom kapitalförvaltning.
Målgruppen är banker med så kallad öppen arkitektur och kapitalförvaltare,
pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser samt föreningar. KCM har kontor
i Amsterdam, London och Paris. KCM meddelade den 4 december 2018 att
kontoret i Edinburgh ska stängas och att förvaltningen av dess small-cap
investeringar ska centraliseras till Amsterdam.
Kempen Investmentbanker (Merchant Banking)
Emittentens investmentbanker (som drivs av Kempen Corporate Finance och
Kempen
Securities)
erbjuder
specialisttjänster
inklusive
inom
värdepappersresearch
och
handel,
fusioner
och
företagsförvärv,
kapitalmarknadstransaktioner samt skuldrådgivning till institutionella kunder,
företag, finansinstitut och offentliga samt halvoffentliga institutioner. Segmentet
för Investeringsbanker har antagit en nischstrategi och fokuserar på
fastighetsmarknaden och Life Science-verksamheten i Europa, och dessutom
hälso- och sjukvård, finansinstitut och finansiell teknik samt marknaden i Benelux.
Kempen Investmentbankerna har kontor i Amsterdam, Antwerpen, London och
New York.
Övrig verksamhet
Det här segmentet omfattar de övriga aktiviteterna på området ränte-, marknadsoch likviditetsriskhantering, Van Lanschot Participaties kapitalinvesteringar
(vilket delvis avyttrades under december 2017),Van Lanschot Chabot (en
oberoende försäkringsrådgivare och förmedlare), Emittentens icke-strategiska
investeringar och engångsavgifterna under 2013 och 2014 års investerings- och
kostnadsminskningsprogram.
Bankverksamhet inriktad på affärsföretag (Corporate Banking)
Inom Corporate Banking arbetar ett team med specialister med att undan för undan
avveckla fastighetsfinansiering och SME-låneportföljer, som saknar en direkt länk
till Private Banking-kunder. Avvecklingen genomförs gradvis genom att
informera kunderna om Emittentens avsikt att upphöra med dessa aktiviteter, och
styra dem mot andra finansieringsalternativ.
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B.17

Den
utsträckning
som utfärdaren
är direkt eller
indirekt ägd
eller
kontrollerad:

Kreditrating för
Emittenten eller
dess
räntebärande
värdepapper:

Alla utestående andelar i utfärdarens kapital hålls av holdingbolaget Van Lanschot
Kempen och därför har Van Lanschot Kempen fullständig kontroll över
utfärdaren.
Det tillåtna aktiekapitalet för Van Lanschot Kempen består av 150 000 000 aktier
om 1 euro nominellt värde var, och delas upp i vanliga A-aktier ("Klass Aaktier") samt preferensaktier C ("Klass C-aktier"). Klass C-aktier har inte
utfärdats. Det utestående normala aktiekapitalet för Van Lanschot Kempen den 30
juni 2015 uppgår till EUR 41 361 668. Över 99,9 % av Klass A-aktierna innehas
av Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen,
("Fonden"), som har utfärdat depåbevis för dessa aktier. Dessa depåbevis för Van
Lanschot Kempen-aktier är noterade och handlas på Euronext Amsterdam.
Omgångar (trancher) av emitterade värdepapper kan vara klassificerade. Ett
värdepappersbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha
värdepapper och kan bli föremål för uppskov, sänkning eller tillbakadragande när
som helst av det tilldelande kreditvärderingsinstitutet. Utfärdaren har fått betyget
"BBB+" (stabil prognos) från S&P och "BBB+" (stabil prognos) av Fitch.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Ej
tillämpligt.
Obligationerna
som
ska
utfärdas
har
inte
betygsatts.][Obligationerna som ska utfärdas[har][förväntas] fått det särskilda
betyget [ange betyg för den omgång som ska utfärdas] av [ange
institut].][Obligationerna som ska utfärdas har inte fått något betyg.]
Avsnitt C – Värdepapper

C.1

Typ och klass på
obligationen och
identifieringsnu
mmer för
värdepapper:

Obligationerna som beskrivs i detta avsnitt C är skuldebrev med en eller fler
derivatkomponenter och med ett nominellt värde om mindre än 100 000 euro (eller
motsvarande i någon annan valuta).
Indexkopplade obligationer och/eller aktie-indexkopplade obligationer
Obligationerna är kopplade till index, aktier eller fonder (inklusive börshandlad
fond, ETF) eller en kombination därav. Det innebär att, beroende på typen av
obligation som beskrivs nedan, sådana särdrag som kupongbelopp, inlösendatum
och/eller inlösensumma beror på index, aktier eller fonder. Med andra ord är dessa
särdrag en funktion av nivån eller priset på underliggande index, aktier eller
fonder. De olika funktionerna kallas vanligtvis "utdelningar". Det ska däremot
observeras att en utdelning inte nödvändigtvis resulterar i att en summa som ska
betalas. Snarare avgör det om, när och/eller i vilken utsträckning en summa ska
betalas.
Typ av underliggande
En obligation är antingen kopplad till en enkel underliggande eller en korg av
underliggande. Om det är kopplat till en enkel underliggande är nivån eller priset
på den underliggande referensnivån för kupongen och/eller inlösenfunktionen
eller "utdelningen". Om det är kopplat till en korg av underliggande är
referensnivån eller priset antingen ett viktat genomsnitt eller det för den sämst
presterande i korgen. Dessa tre typer av referensnivåer kallas "Enkel
referenstillgångsnivå", "Genomsnittlig korgnivå" respektive "Sämsta
presteraren i korgen".
Volatiliteten i den underliggande kan kontrolleras genom att tillämpa en
överlappande
volatilitetskontrollerande
strategi
("Överlappande
volatilitetskontroll") på den enda referenstillgångsnivån, den genomsnittliga
korgnivån eller den sämst presterande i korgen och, beroende på den uppmätta
volatiliteten, minska eller öka exponeringen till nivån för det särskilda index, aktie,
fond (inklusive ETF) eller nivåerna för index, aktier, fonder i en korg av index,
aktier eller fonder eller en kombination därav (var och en ''Referenstillgång''). Den
här sortens referensnivå kallas "Strateginivå för referenstillgång". Tabellen
nedan visar tekniken för överlappande volatilitetskontroll i en sammanfattad form:

Se beståndsdel C.18 nedan för en ytterligare beskrivning av hur avkastningen på
obligationerna sker.
Typ av utbetalning
De tre typerna av utbetalningar som kan gälla för obligationer sammanfattas kort
här och beskrivs mer i detalj under beståndsdel C.9 och C.18 nedan.
Utdelning av inlösensumma
Omvänd konvertibel, deltagande-, Premium Knock-Out-, Booster Knock-Out-,
Booster- eller Click-In-obligationer är utdelningar om påverkar den summa som
betalas ut när den schemalagda löptiden går ut. Beroende på referensnivån eller
priset på den/de underliggande kan en sådan summa vara densamma som, lägre än
eller - förutom i fallet med omvänd konvertibel - högre än det nominella beloppet
på obligationen. Utdelningarna av inlösensummor under detta program kan inte
kombineras med varandra men kan kombineras med utdelningarna som beskrivs i
följande stycken: Villkorad kupong och Automatisk inlösen.
Utdelningar som påverkar kupongen
Om Villkorad kupong gäller för en obligation, varierar summan och
utbetalningsdatumet för kupongen med referensnivån eller priset på den/de
underliggande. Denna utdelning kan kombineras med alla övriga utdelningar.
Utdelning på inlösendatum
Om Automatisk tidig inlösen gäller för en obligation, kan obligationen lösas in till
sitt nominella värde innan dess schemalagda löptid går ut. Precis som Villkorad
kupong kan denna utdelning kan kombineras med alla övriga utdelningar.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Värdepappren är Värdepapper [med fast avkastning]]
Värdepapperna är [Villkorad kupong] [Automatisk tidig inlösen] [Omvänd
konvertibel]/[Deltagandeobligationer]/[Premium
Knock-Outobligationer]/[Booster Knock-Out-obligationer]/[Booster-obligationer]/[Click-Inobligationer] och är [utställda till innehavaren/registrerade].
Obligationerna utfärdas som serier nummer [ ][, omgång nummer [ ]]. Det
sammanlagda nominella beloppet för obligationerna är [ ]. [ISIN: [ ]][Vanlig kod:
[ ]][Annan relevant kod: [ ]]

C.2

C.5

Valutor:

En beskrivning
av alla
begränsningar

[Utbytbarhet
De emitterade värdepappren ska konsolideras i en serie med [infoga beskrivning
av Serierna] den [infoga datum/Utgivningsdatum/utbyte av Tillfälliga Globala
Värdepapper mot andel i Permanenta Globala Värdepapper[, vilket förväntas
inträffa omkring den [infoga datum]]]]
Obligationer kan vara utställda i alla valutor som utfärdaren och (relevant)
handlare kommit överens om, i var och ett av fallen föremål för efterlevnad av alla
tillämpliga lagkrav eller myndighetskrav.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Den angivna valutan för obligationerna är [ ].
Obligationerna kan fritt överföras. Att sälja och erbjuda begränsningar gör inte att
obligationerna rättsligt förhindras från att överföras.

C.8

för den fria
överförbarheten
av obligationer:
Beskrivning av
rättigheterna
som är knutna
till obligationen:

Ranking (status)
Obligationerna kommer att utgöra osäkrade och efterställda skyldigheter för
utfärdaren och kommer att rankas pari passu utan någon preferens sinsemellan
och med alla andra aktuella och framtida osäkrade och efterställda skyldigheter
för utfärdaren, förutom de som föredras av tvingande bestämmelser i lag.
Beskattning
Alla betalningar av kapital och ränta avseende obligationen och kuponger från
utfärdaren kommer att göras fritt utan att hålla inne eller dra av för eller på grund
av några framtida skatter eller tullar, bedömningar eller statliga avgifter av någon
natur påtvingade eller uttagna av Nederländerna eller för dess räkning eller någon
politisk underavdelning eller myndighet där som har rätt att beskatta, om inte
sådant innehållande eller avdrag krävs i lag. I sådan händelse kommer utfärdaren,
beroende på vilken bestämmelse som specificeras i gällande slutliga villkor,
antingen hålla inne eller dra av sådana skatter, tullar, bedömningar eller statliga
avgifter för kontot för innehavarna av obligationerna eller kupongerna, såsom kan
vara fallet, och ska inte betala någon ytterligare summa till innehavarna av
obligationerna eller kupongerna eller, med förbehåll för vissa undantag, betala
sådana ytterligare summor som ska vara nödvändiga så att nettobeloppen som
innehavarna av obligationerna eller kupongerna får efter sådant innehållande eller
avdrag ska motsvara respektive belopp för kapital och ränta som annars skulle ha
varit dem tillhanda avseende obligationerna eller kupongerna, såsom kan vara
fallet, i frånvaron av sådant innehållande eller avdrag.
Kredithändelser
De allmänna villkoren för obligationerna omfattar var och en av följande
kredithändelser:
(1) om underlåtenhet att betala ränta eller kapital avseende obligationerna
spänner över mer än 14 dagar, eller
(2) om utfärdaren underlåter att utföra eller iaktta några av sina övriga
skyldigheter gällande obligationerna och sådan underlåtelse har pågått
under en period om 30 dagar efter att delgivning till utfärdaren av
meddelande som begärde densamma att åtgärdas, eller
(4) ett beslut eller en gällande resolution fattas för avveckling eller likvidering
av utfärdaren om detta inte görs i samband med en sammanslagning,
konsolidering eller annan form av kombination med ett annat företag och
sådant företag tar på sig alla skyldigheter som utfärdaren avtalat i samband
med obligationerna, eller
(5) utfärdaren förklaras vara i konkurs eller en förklaring görs avseende
utfärdaren under Artikel 3:163(1)(b) av den nederländska lagen om
Finansiell övervakning (Wet op het financieel toezicht, "Wft") avseende
utfärdaren.
Möten
Möten för innehavare av obligationer kan sammankallas för att begrunda alla
frågor som påverkar deras intressen inklusive sanktionering genom en särskild
resolution eller ändring av obligationerna eller kupongerna eller vissa
bestämmelser i agenturavtalet. Ett sådant möte kan sammankallas av utfärdaren
eller innehavare av obligationer av varje serie, som innehar minst fem procent i
nominellt värde av obligationerna. Det finns krav för beslutsmässigt antal i att fatta
en särskild resolution. En särskild resolution som fattas vid ett möte för
innehavarna av obligationer av varje serie ska vara bindande för alla innehavare
av sådan klass av obligation, oavsett om de är närvarande vid mötet eller inte, och
för alla innehavare av kuponger. Utfärdaren kan inte rösta med några obligationer
som den innehar, oavsett direkt eller indirekt, och sådana obligationer ska inte tas
med i beräkningen när den totala utestående summan fastställs. Agenturavtalet

innebär också att (1) ett skriftligt beslut undertecknat av innehavare eller för
innehavares räkning om inte mindre än två-tredjedelar av det nominella beloppet
för sådana obligationer som för tillfället är utestående eller (2) medgivanden
genom elektroniska medgivanden som kommunicerats genom elektroniska
kommunikationssystem för det relevanta clearingsystemet i enlighet med deras
operativa regler och processer av eller för innehavarnas räkning om inte mindre
än två-tredjedelar av det nominella beloppet för sådana obligationer som för
tillfället är utestående ska, i båda fallen, i alla syften vara lika giltiga och effektiva
som ett extra beslut fattat vid ett möte för obligationsinnehavare behörigen
sammankallat och hållet.
Byte av utfärdare
Om särskilda villkor uppfylls och efter obligations- eller kuponginnehavarnas
medgivande, något som anses som givet för varje utfärdande av obligationer där
ingen betalning av kapital eller ränta är standardprocedur, kan utfärdaren ersättas
och bytas ut mot någon av utfärdarens helägda, direkt eller indirekt, dotterföretag
som då blir huvudsaklig gäldenär vad gäller obligationerna och relaterade
kuponger.

C.9

Ränta, löptid
och
inlösenprovision
er, avkastning
och representant
för innehavarna
av obligationer:

Gällande lag
Nederländsk lag.
Ränta
Obligationer kan vara räntebärande eller inte. Räntebärande obligationer kommer
att ha en fast ränta. Fast ränta kommer att betalas ut på det eller de datum som
anges i gällande slutliga villkor och vid inlösen och kommer att beräknas på
grundval som ska överenskommas mellan utfärdaren och relevant handlare som
det anges i gällande slutliga villkor.
Villkorad kupong
Ränta på obligationer med fast ränta kan vara villkorad till händelsen av en
villkorad kuponghändelse, i vilket fall räntan ska vara noll för hela den fasta
ränteperioden under vilken den villkorade kuponghändelsen inträffade, om inte
minne specificeras som gällande i de gällande slutliga villkoren och en villkorad
kuponghändelse inte har inträffat under någon efterföljande fast ränteperiod, i
vilket fall på räntebetalningsdagen av sådan fast ränteperiod summan av räntan
ska ökas med totalen av summorna för räntan som skulle, utan inträffandet av en
villkorad kuponghändelse, ha betalats under alla och alla tidigare fasta
ränteperioder om inte sådana summor hade förfallit och betalats därefter.
Löptider
Obligationerna kommer att ha sådana löptider som överenskoms mellan utfärdaren
och relevant handlare, med förbehåll för sådana lägsta eller högsta löptider som
kan tillåtas eller krävas från tid till annan av relevant centralbank (eller motsvarade
organ) eller några lagar eller bestämmelser som är tillämpliga för utfärdaren eller
relevant angiven valuta, som anges i gällande slutliga villkor.
Om inte tidigare inlöst eller köpt och annullerad tidigare, kommer varje obligation
att lösas in av utfärdaren till sitt slutliga inlösenbelopp som anges i gällande
slutliga villkor i relevant angiven valuta på förfallodagen.
Automatisk tidig inlösen
Om så anges i de gällande slutliga villkoren kommer obligationen att lösas in
automatiskt på ett angivet datum före dess schemalagda förfallodag till sitt
nominella värde om referensnivån eller priset på det/de underliggande motsvarar
eller överstiger den specificerade utlösningsnivån.
Tidig inlösen av andra skäl

De gällande slutliga villkoren ska indikera om relevanta obligationer kan lösas in
före dess angivna förfallodag av skatteskäl eller olaglighet och om obligationer
kan lösas in i förväg efter en kredithändelse.
Lägsta inlösensumma
Inlösensumman för deltagandeutdelningen kan vara föremål för ett lägsta belopp.
Inlösensumman som utbetalas för Click-In-utdelningen kommer att vara föremål
för ett lägsta belopp.
Högsta inlösensumma
Inlösensumman som utbetalas för Participation, Premium Knock-Out, Booster
Knock-Out och Booster-utdelningar kan vara föremål för ett högsta belopp.
Representant för innehavare av obligationer
Ej tillämpligt.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Ränta
[Obligationer med fast ränta: Obligationerna är obligationer med fast ränta.
Obligationerna uppbär ränta från [ ] till en kurs om [ ] procent. per år [under period
[ ] och till en kurs om [ ] under period [ ] [etc.]] [som betalas
[årsvis/halvårsvis/kvartalsvis/månadsvis] i efterskott den [ ] varje år. Uppgift om
avkastning: [[ ]/Ej tillämpligt]/[ ] procent per år.]
[Obligationerna är villkorade kuponger]/[Minne: [Tillämpligt/Ej tillämpligt]]
[infoga detaljer om Minne]
Löptid
Förfallodagen för obligationerna är [[ ]/räntebetalningsdagen som infaller på eller
närmast den [relevant månad och år: [ ]]. Om inte tidigare inlöst eller köpt och
annullerad, kommer utfärdaren att lösa in obligationerna till [ ] per
beräkningsbelopp/per utbetalningen som beskrivs nedan i [infoga angiven valuta]
den [ ].
Tidig inlösen
Utfärdaren kan lösa in obligationerna före deras angivna förfallodag (1) av
skatteskäl, (2) av olaglighetsskäl eller (3) efter en kredithändelse.
[Automatisk tidig inlösen
En obligation kommer att lösas in automatiskt om en automatisk
tidiginlösenhändelse har inträffat och dess beräknade värde i den relevanta
angivna valutan på räntebetalningsdagen omedelbart efterföljande händelsen av
sådan automatisk tidig inlösenhändelse, om inte en sådan händelse skedde under
den senaste, fasta ränteperioden.
Utlösningsnivå: [ ] (Om det finns en utlösningsnivå i förhållande till alla
observationsdatum för automatisk tidig inlösen / I förhållande till varje
observationsdatum för automatisk tidig inlösen bestäms utlösningsnivån enligt
följande: (Om det finns olika utlösningsnivåer i förhållande till olika
observationsdatum för automatisk tidig inlösen)
Observationsdatum
tidig inlösen
[ ]
[ ]

för

]
[Lägsta inlösensumma: [ ]]

automatisk

Utlösningsnivå(er)
[ ]
[ ]

C.10

C.11

C.15

C.16

C.17

Derivatkompone
nt i
räntebetalninga
r:

Notering och
upptagande till
handel:

Beskrivning av
hur värdet på
investeringarna
påverkas av
värdet på de
underliggande
instrumenten:
Löptider för
derivatinstrume
nt:

Beskrivning av
avvecklingsproc
ess för
derivatinstrume
nt:

[Högsta inlösensumma: [ ]]
Räntan som betalas för, och inlösen av, obligationer kan vara kopplade till
referensnivån eller priset på den/de underliggande. Se beståndsdel C.9 ovan och
beståndsdel C.l8 nedan för en mer detaljerad sammanfattning av förhållandet
mellan sådan nivå eller pris och kupong, tidig inlösen och inlösensumma.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Räntebetalningen för och inlösen av obligationerna är länkat till [ange
referenstillgång].
Obligationerna kan börsnoteras på Euronext Amsterdam, Luxemburg-börsen,
Nasdaq Stockholm, NDX och alla övriga börser förutsett att meddelande till
relevant behörig myndighet i detta Basprospekt, med tillägg, har gjorts (om så
krävs) eller om de kan utfärdas som onoterade.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Ansökan har gjorts][Ansökan förväntas göras] av utfärdaren (eller för dennes
räkning) för att obligationerna ska upptas till handel på [ ] vilket träder i kraft den
[ ]/[Ej tillämplig. Obligationerna är inte avsedda att upptas till handel.]
Se beståndsdel C1 ovan för en kort inledande sammanfattning av funktioner
genom vilka de underliggande kan påverka värdet på investeringen och se
beståndsdel C.9 ovan och beståndsdel C.18 nedan för en mer detaljerad
sammanfattning av sådana funktioner avseende kupong, tidig inlösen och
inlösensumma.
Med förbehåll för tidig inlösen som det anges i beståndsdel C.9 ovan är
obligationerna schemalagda att lösas in på förfallodagen som anges i de slutliga
villkoren.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Med förbehåll för tidig inlösen som anges i beståndsdel C.9 ovan, är
inlösendatumet för obligationerna [ ].
Avvecklingsprocessen kan variera beroende på avvecklingssystemet för
obligationen och lokal praxis i investerarens jurisdiktion. Obligationerna kommer
att levereras på emissionsdagen antingen mot betalning av emissionspriset eller
utan likvid av emissionspriset som anges i de slutliga villkoren. Obligationerna
kan clearas och avvecklas genom, bland andra, Euroclear Nederländerna,
Euroclear Sweden AB, Euroclear Bank SA/NV eller Clearstream Banking S.A.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Obligationerna kommer att levereras den [ ] [mot betalning av emissionspriset för
obligationerna/utan
likvid
av
emissionspriset
för
obligationerna].
Avvecklingsprocessen kan variera beroende på clearing-/avvecklingssystemet för
obligationen och lokal praxis i investerarens jurisdiktion.

C.18

Beskrivning av
hur
avkastningen på
derivatinstrume
nten sker:

[Obligationerna clearas genom [Euroclear/Clearstream, Luxembourg/Euroclear
Netherlands/Euroclear Sweden/ange annan].]
Avkastning på obligationer kan vara kopplade till nivån på en specificerad
underliggande (enkel referenstillgångsnivå) eller korg av underliggande. I
händelse av en korg av underliggande kommer den kombinerade nivån eller priset
på de underliggande, beroende på vad som anges i de gällande slutliga villkoren,
beräknas som antingen som (1) genomsnittet av referensnivåerna eller priserna på
de underliggande vilket avgörs i enlighet med deras respektive vikter som anges i
de gällande slutliga villkoren (Genomsnittlig indexnivå), eller (2) referensnivån
eller priset på den sämst presterande underliggande relativt dess initiala
referensnivå (Sämsta presteraren i korgen).
Referensnivån eller priset som obligationerna är kopplade till, beroende på vad
som anges i de gällande slutliga villkoren, avgör (1) om kupongen ska betalas och,
om den ska det, storleken på kupongbeloppet, och/eller (2) om (a) obligationen

inlöses tidigt till sitt nominella belopp eller (b) på sin schemalagda förfallodag,
samt - om på den schemalagda förfallodagen - (3) den slutliga inlösensumman.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Villkorad kupong
Betalning av [infoga fast ränta] för obligationen beror på inträffandet av en
villkorad kuponghändelse, vilket betyder att referensnivån är lägre än [infoga nivå]
kupongbarriären.
Referensnivån
är
den
[enda
referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i korgen]
[viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Om referensnivån är
lägre än kupongbarriären så ska den fasta räntan vara noll (vilket betyder att
investerare inte kommer att få utdelning av ränta för hela den relevanta fasta
ränteperioden). Betalning av ränta kommer därför att ha ett direkt förhållande till
[nivån][priset]
på
[Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter].
Om
referensnivån är densamma eller högre än kupongbarriären ska den fasta räntan
för den fasta ränteperioden vara den fasta ränta som anges i gällande slutliga
villkor.]
[Eftersom "Minne" anges som gällande i de slutliga villkoren om en villkorad
kuponghändelse inte har inträffat under någon fast ränteperiod som inte är den
första fasta ränteperioden ska beloppet av ränta som ska betalas ökas med totalen
av de räntesummor som skulle, om det inte sker en villkorad kuponghändelse, ha
betalats under alla fasta ränteperioder om inte, för att förhindra duplicering, sådana
summor har förfallit och betalats därefter.
[Automatisk tidig inlösen
Om en automatisk tidig inlösenhändelse inträffar, kommer varje obligation att
lösas in till [infoga angiven nominella värdet i angiven valuta] på det
räntebetalningsdatum som omedelbart följer inträffandet av en sådan automatisk
inlösenhändelse, om inte den automatiska inlösenhändelsen skedde under den sista
fasta ränteperioden, i vilket fall automatisk tidig inlösen inte träder i kraft och
obligationen kommer att lösas in på den schemalagda förfallodagen. En
automatisk tid-inlösenhändelse ska betyda att referensnivån är densamma eller
högre än [[infoga nivå] utlösningsnivån / [infoga utlösningsnivå] på [infoga
observationsdatum för automatisk tidig inlösen] och [infoga utlösningsnivå] på
[infoga datum för automatisk tidig inlösen]. Om obligationerna inlöses tidigt
kommer därför att ha ett direkt förhållande till nivån eller priset på den/de
underliggande.
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[Omvänd konvertibel
Varje obligation kommer att lösas in av utfärdaren den [infoga förfallodag], det
schemalagda förfallodatumet, till [infoga angivet nominellt värde i angiven valuta]
om en omvänd konvertibel-händelse inte har inträffat.
Om en omvänd konvertibel-händelse har inträffat, och beloppet för en omvänd
konvertibel 1 har specificerats i de tillämpliga villkoren, kommer varje obligation
att lösas in till en summa som motsvarar den lägsta av (a) [infoga det nominella
värdet i angiven valuta] och (b) produkten av (1) [infoga det nominella värdet i
angiven valuta] och (2) den sista referensnivån delad med den första
referensnivån.
Om en omvänd konvertibel-händelse har inträffat, och beloppet för en omvänd
konvertibel 2 har specificerats i de tillämpliga villkoren, kommer varje obligation
att lösas in till en summa som motsvarar den lägsta av (a) [infoga det nominella
värdet i angiven valuta] och (b) produkten av (1) [infoga det nominella värdet i

angiven valuta] och (2) den sista referensnivån delad med produkten av: (1)
inlösenbarriären och (2) den första referensnivån.
En omvänd konvertibel-händelse ska betyda att referensnivån är lägre än [ange
nivå],
inlösenbarriären.
Referensnivån
är
den
[enda
referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i korgen]
[viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för en omvänd konvertibel kommer därför att ha direkt
förhållande till [nivå][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter]
och kan vara lägre än (till och med noll) men inte högre än det angivna nominella
värdet.]
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[Deltagandeobligation
Om den slutliga referensnivån på den slutliga värderingsdagen är lika med eller
större än (ange lösennivå), lösennivån, kommer varje obligation att lösas in den
[infoga förfallodag], den schemalagda förfallodagen, till det lägre av (a) (i) [ange
belopp] (dvs. det angivna nominella värdet), multiplicerat med (ii) summan av (1)
[ange procent] (det vill säga deltagandenivå), (2) [ange nedre utväxling] (det vill
säga nedre utväxling) multiplicerat med det lägre av (x) 0 % och (y) det större av
[ange procent] (det vill säga den negativa räntan) och den lägre prestationsnivån;
och (3) [ange övre utväxling] (det vill säga övre utväxling) multiplicerat med det
större av (x) 0 % och (y) the lägre av [specificera procent] (det vill säga taket) och
den övre prestationsnivån]] och (b) [ange belopp], den högsta inlösensumman.
Den övre prestationsnivån kommer att beräknas som: (i) den slutliga referensnivån
minus [ange övre lösennivå] (det vill säga den övre lösennivån) (ii) som en kvot
av den första referensnivån (iii) multiplicerat med 100 %. Den lägre
prestationsnivån kommer att beräknas som: (i) den sista referensnivån minus [ange
nedre lösennivå] (det vill säga den nedre lösennivån) (ii) som en kvot av den första
referensnivån (iii) multiplicerat med 100 %.
[*Eftersom [den övre utväxlingen][den nedre utväxlingen]] är [1 (one)[100 %]
kommer det i praktiken inte att bli någon utväxling.]
Om den slutliga referensnivån på den slutliga värderingsdagen är lägre än [ange
lösennivå] kommer en deltagandeobligation att lösas in på [ange belopp]
förfallodagen till det lägsta inlösenbeloppet. Referensnivån är den [enda
referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i korgen]
[viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för en deltagandeobligation kommer därför att ha direkt
förhållande till [nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter]
och kan vara lägre eller högre än [infoga det angivna nominella värdet i angiven
valuta], det angivna nominella värdet, [men inte lägre än [ange belopp], den lägsta
inlösensumman eller högre än [ange belopp], den högsta inlösensumman.]
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[Premium Knock-Out-obligation
Varje obligation kommer att lösas in den [infoga förfallodag], förfallodagen, till
[det lägsta av (a) [ange belopp], det högsta inlösenbeloppet, [och (b)]] det högsta
av (i) [infoga angivet nominellt värde i angiven valuta], det angivna nominella
värdet, plus [ange belopp], premiebeloppet, och (ii) produkten av [infoga angivet

nominellt värde i angiven valuta] (dvs. det angivna nominella värdet) och den
slutliga referensnivån delad med den initiala referensnivån, om en Premium
Knock-Out-händelse inte har inträffat. Om en Premium Knock-Out-händelse har
inträffat kommer en Premium Knock-Out-obligation att lösas in på förfallodagen
till [det lägsta av (a) [ange belopp], den högsta inlösensumman, och (b)] produkten
av (1) [infoga det angivna nominella beloppet i angiven valuta], det angivna
nominella värdet och (2) den sista referensnivån delad med den första
referensnivån. En Premium Knock-Out-händelse ska betyda att referensnivån är
lägre än [ange nivå], Premium Knock-Out-barriären. Referensnivån är den [enda
referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i korgen]
[viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för en Premium Knock-Out-obligation kommer därför att ha
direkt
förhållande
till
[nivån][priset]
på
[Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter] och kan vara lägre (till och med
noll) eller högre än [infoga det angivna nominella värdet i angiven valuta], det
angivna nominella värdet, [men inte högre än [ange belopp], den högsta
inlösensumman].]
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[Booster Knock-Out-obligation
Varje obligation kommer att lösas in den [infoga förfallodag], förfallodagen, till
[det lägsta av (a)] (1) [infoga angivet nominellt värde], det angivna nominella
värdet, plus (2) produkten av [infoga angivet nominellt värde] (dvs. det angivna
nominella värdet), [ange utväxling] (dvs. utväxlingen[*]) och en fraktion vars
täljare är lika med den finansiella referensnivån minus [ange lösennivå],
lösennivån, och vars nämnare är den initiala referensnivån [och (b) den högsta
inlösensumman,] om den slutliga referensnivån på den slutliga värderingsdagen är
lika med eller högre än [ange lösennivå], lösennivån. Om den slutliga
referensnivån är lägre än [ange lösennivå], lösennivån, på den slutliga
värderingsdagen kommer en Booster Knock-Out-obligation att lösas in på
förfallodagen till produkten av (1) [infoga det nominella värdet i angiven valuta],
det angivna nominella beloppet och (2) den slutliga referensnivån delat med den
första referensnivån om en Booster Knock-Out-händelse har inträffat. Om en
Booster Knock-Out-händelse har inträffat kommer varje obligation att lösas in på
förfallodagen till [infoga det nominella värdet i angiven valuta], det angivna
nominella beloppet. En Booster Knock-Out-händelse ska betyda att referensnivån
är lägre än [ange nivå], inlösenbarriären. Referensnivån är den [enda
referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i korgen]
[viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för varje obligation kommer därför att ha direkt förhållande till
[nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter] och kan vara
lägre (till och med noll) eller högre än [infoga det angivna nominella värdet i
angiven valuta], det angivna nominella värdet, [men inte högre än [ange belopp],
den högsta inlösensumman].]
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[*Eftersom utväxlingen är [1 (ett)][100 %] kommer det inte effektivt att finnas
någon utväxling.]
[Booster-obligationer
Varje obligation kommer att lösas in den [infoga förfallodag], förfallodagen, till
[det lägsta av (a)] (1) [infoga angivet nominellt värde], det angivna nominella

värdet, plus (2) produkten av [infoga angivet nominellt värde] (dvs. det angivna
nominella värdet), [ange utväxling] (dvs. utväxlingen[*]) och en fraktion vars
täljare är lika med den slutliga referensnivån minus [ange nivå], lösennivån, och
vars nämnare är den initiala referensnivån [och (b) [ange belopp] den högsta
inlösensumman,] om den slutliga referensnivån på den slutliga värderingsdagen är
lika med eller högre än lösennivån. Om den slutliga referensnivån är lägre än
[ange nivå], lösennivån, på den slutliga värderingsdagen kommer en Booster
Knock-Out-obligation att lösas in på förfallodagen till produkten av (1) [infoga det
nominella värdet i angiven valuta], det angivna nominella beloppet och (2) den
slutliga referensnivån delat med den första referensnivån. Referensnivån är den
[enda referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i
korgen] [viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för varje obligation kommer därför att ha direkt förhållande till
[nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter] och kan vara
lägre (till och med noll) eller högre än [infoga det angivna nominella värdet i
angiven valuta], det angivna nominella värdet, [men inte högre än [ange belopp],
den högsta inlösensumman].]
[Eftersom "Asian-Out" specificeras som tillämpligt i de slutliga villkoren, ska den
slutliga referenstillgångsnivån vara det aritmetiska medelvärdet för referensnivån
som avgörs av beräkningsagenten och schemalagd stängningstid för var och ett av
observationsdatumen för Asian-Out.]
[*Eftersom utväxlingen är [1 (ett)][100 %] kommer det inte effektivt att finnas
någon utväxling.]

C.19

Slutligt
referenspris på
det
underliggande:

[Click-In-obligationer
Varje obligation kommer att lösas in den [infoga förfallodag], förfallodagen till
den lägsta av (a) [ange belopp], det högsta inlösenbeloppet och (b) det högsta av
(1) [ange belopp], det lägsta inlösenbeloppet, (2) [infoga angivet nominellt värde
i angiven valuta], det angivna nominella värdet plus produkten av [infoga det
angivna nominella värdet i angiven valuta] (dvs. det angivna nominella värdet)
och en fraktion vars täljare är lika med den slutliga referensnivån och vars nämnare
är den initiala referensnivån och, om en Click-In-händelse (i) har inträffat, (iii)
produkten av [infoga det angivna nominella värdet i angiven valuta] (dvs. det
angivna nominella värdet) och den maximala Click-In-nivån. Referensnivån är
den [enda referenstillgångsnivån][genomsnittliga korgnivån][sämst presterande i
korgen] [viktad per [Index][Aktie][Fondenhet] enligt följande [ ]]. Den slutliga
inlösensumman för varje obligation kommer därför att ha direkt förhållande till
[nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter] och kan vara
lägre eller högre än [infoga det angivna nominella värdet i angiven valuta], det
angivna nominella värdet, [men inte högre än [ange belopp], den högsta
inlösensumman eller lägre än [ange belopp], den lägsta inlösensumman.]
Beloppet (om något) som ska betalas vid inlösen av en obligation kan vara eller
inte vara kopplad till nivån eller priset på en eller flera underliggande vilket anges
i de slutliga villkoren. Den slutliga referensnivån kommer att vara antingen (1)
referensnivån som avgörs av beräkningsagenten på den slutliga värderingsdagen
eller (2) om "Asian-Out" är tillämpligt, det aritmetiska medelvärdet för
referensnivåerna som avgörs av beräkningsagenten för varje Asian-Outobservationsdatum. I varje fall ska nivån eller priset av den relevanta
underliggande mätas vid schemalagd stängningstid för den relevanta börsen.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Beloppet (om något) som ska betalas vid inlösen av en obligation [är][är inte]
kopplad till [nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter]
vilket anges i de slutliga villkoren. Den slutliga referensnivån som avgör
inlösenbeloppet fastställs av beräkningsagenten den [ange datum], den slutliga
värderingsdagen [som det aritmetiska medelvärdet för referensnivåerna som
avgörs av beräkningsagenten för varje Asian-Out-observationsdatum]. I varje fall

ska nivån av relevant index mätas vid schemalagd stängningstid för den relevanta
börsen.]
Om en [Villkorad kupong-händelse], [Automatisk tidig inlösenhändelse],
[Omvänd konvertibel-händelse], [Premium Knock-Out-händelse] eller [Booster
Knock-Out-händelse] har inträffat avgörs av beräkningsagenten genom
hänvisning till [observationsdatum för villkorad kupong], [observationsperiod(er)
för villkorad kupong], [observationsdatum för automatisk tidiginlösen],
[observationsperiod(er) för automatisk tidig inlösen], [observationsdatum för
omvänd konvertibel-händelse] [observationsperiod för omvänd konvertibelhändelse]
[observationsdatum
för
Premium
Knock-Out-händelse]
[observationsperiod(er) för Premium Knock-Out-händelse] [observationsdatum
för Booster Knock-Out-händelse] [observationsperiod(er) för Booster Knock-Outhändelse] [i slutet av handelsdagen (End of Day)][under handelsdagen (IntraDay)].
[Beloppet (om något) som ska betalas vid inlösen av obligationerna är kopplat till
[nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter]. Den slutliga
referensnivån ska vara:
[den enda referenstillgångsnivån]/[den genomsnittliga korgnivån]/[den sämst
presterande i korgen] avgörs av beräkningsagenten den [infoga slutlig
värderingsdag] i enlighet med [infoga detaljer om slutligt avgörande av
referensnivå].

C.20

Beskrivning av
typer av
underliggande
och var
information om
de
underliggande
kan hittas:

[Asian-Out:
det
aritmetiska
medelvärdet
för
[den
enda
referenstillgångsnivån]/[den genomsnittliga korgnivån]/[den sämst presterande i
korgen] avgörs av beräkningsagenten på var och en av [infoga observationsdatum
för Asian-Out] i enlighet med [infoga detaljer om slutligt avgörande av
referensnivå], och [infoga tid].
Typ av underliggande
En obligation är antingen kopplad till en enkel underliggande eller en korg av
underliggande. Om det är kopplat till en enkel underliggande är nivån eller priset
på den underliggande referensnivån. Om det är kopplat till en korg av
underliggande är referensnivån antingen ett viktat genomsnitt eller den för den
sämst presterande i korgen. Dessa tre typer av referensnivåer kallas "Enda
referenstillgångsnivå", "Genomsnittlig korgnivå" eller "Sämst presterande i
korgen". Se beståndsdel C.18 ovan för en ytterligare beskrivning.
Information om underliggande
Information om de underliggande finns i informationskällan som anges i de
slutliga villkoren.

C.21

En indikation
om
börsmarknaden
där dessa
värdepapper
kommer att
handlas med och
som prospektet
har publicerats
för:

Emissionsspecifik sammanfattning:
[Räntan som betalas för][,] [och] [inlösen av obligationerna] kan vara kopplade till
[nivån][priset] på [Index][Andel][Fondenhet][Korgkomponenter]. Information
om de underliggande finns i [infoga källa].
Obligationerna kan upptas till notering på Euronext Amsterdam, Luxemburgbörsen, Nasdaq Stockholm, NDX, någon annan börs eller kan utfärdas som
onoterade.
Per datumet för detta Basprospekt har utfärdaren publicerat Basprospektet i syfte
att erbjuda de emitterade värdepappren i Belgien, Irland, Luxemburg,
Nederländerna och/eller Sverige.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Obligationerna kan upptas till notering på [Euronext Amsterdam][Luxemburgbörsen][Nasdaq Stockholm][NDX][övrig] eller kan utfärdas som onoterade.
Avsnitt D – Risker

D.2

Viktig
information om
de huvudsakliga
risker som är
specifika för
utfärdaren:

Genom att investera i värdepapper antar investerare risken att utfärdaren kan bli
insolvent eller på annat sätt inte kunna göra alla betalningar under åtagandet. Det
finns ett brett spektrum av faktorer som individuellt eller tillsammans kan resultera
i att utfärdaren blir oförmögen att göra alla betalningar under obligationerna. Det
är inte möjligt att identifiera alla sådana faktorer eller att avgöra vilka faktorer som
är mest sannolika att inträffa. Det är inte möjligt att identifiera alla sådana faktorer
eller att avgöra vilka faktorer som är mest sannolika att inträffa. Oförmågan hos
utfärdaren att betala ränta, kapital eller andra belopp för eller i samband med några
obligationer kan inträffa av olika skäl. Utfärdaren har identifierat ett antal faktorer
som skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på dess verksamhet och
förmåga att göra alla betalningar under obligationerna.
Dessa faktorer omfattar:
• volatilitet och styrka i ekonomiska, affärs- och kapitalmarknaders miljöer
specifika för geografiska regioner där utfärdaren har verksamhet;
• negativa kapital- och kreditmarknadsvillkor;
• de låga räntorna;
• fallissemang för en stor marknadsdeltagare, vilket skulle kunna störa
marknaderna;
• faktorer som skulle kunna påverka Emittentens möjlighet att fullfölja sina
skyldigheter hänförligt till de emitterade värdepappren, som
likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk, IKT-risk, integritetsrisk,
bedrägeririsk, outsourcingrisk, ryktesrisk och kreditrisk;
• operativa risker hänförliga till personal, interna styrningsprocesser,
mänskliga fel, regelbrott;
• risker hänförliga till cyberbrott;
• oförutsägbara katastrofhändelser;
• ekonomiska villkor och andra affärsvillkor på vissa marknader och i
euroområdet generellt;
• rörelser på de finansiella marknaderna;
• kundkoncentration eller oförmåga att tillräckligt diversifiera kundbasen
• mindre diversifierade aktiviteter jämfört med andra banker i
Nederländerna;
• förmåga att uppnå strategiska mål;
• väsentlig konkurrenspåverkan;
• förändringar i lagar kring finansiella tjänster och/eller regler som styr
utfärdarens verksamhet, inklusive förändringar i skattelagstiftning;
• lägsta lagstadgat kapital och likviditetskrav;
• haveri för IT- och andra system;
• skadat rykte;
• möjlig försämring av goodwill immateriella tillgångar;
• rättstvister, andra förhandlingar eller åtgärder;
• ingripande och upplösande, åtgärder inom ramen för Wtf, BRRD och
SRM-lagstiftningen;
• minimumkrav för egen finansiering och skulder enligt SRMlagstiftningen och BRRD;
• Kraven på Finansiell stabilitet (FSB) för TLAC;
• risker associerade med insättningsgarantier och liknande medel;
• oförmåga hos utfärdaren att hantera dess risker framgångsrikt genom
derivat;
• oförmåga att behålla viktig personal;
• otillräckliga riskförvaltningspolicyer och riktlinjer;
• klagomål från kunderna på vilseledande försäljning;
• oförmåga hos motparterna att uppfylla sina ekonomiska åtaganden;
• sänkt kreditrating;
• stadig inflationsökning;

negativ generell publicitet, regulatoriska åtgärder eller rättsliga tvister i
förhållande till den generella branschen för finansiella tjänster; och
• förändringar av standarder och policyer för finansiell rapportering;
Det finns också risker associerade med obligationen. Dessa omfattar:
•

D.3

Viktig
information om
de huvudsakliga
risker som är
specifika för
obligationen:

Risker relaterade till marknaden i allmänhet:
• begränsad likviditet på andrahandsmarknaden
• valutakursrisker och valutaregleringar
• ränterisker, samt
• kreditvärdighetsrisker.
Risker relaterade till strukturen för en särskild värdepappersemission:
• en valfri inlösenfunktion för de emitterade värdepapperna begränsar
sannolikt deras marknadsvärde;
• osäkerhet i förhållande till LIBOR, EURIBOR och/eller ICE swap-räntan
eller andra referensräntor;
• värdepapper kan emitteras till en substantiell rabatt eller premium; och
• potentiella intressekonflikter mellan beräkningsagenten och innehavarna
av obligationerna.
Risker relaterade till obligationer i allmänhet:
• de emitterade värdepappren är eventuellt inte en lämplig investering för
samtliga investerare;
• förändringar, justeringar, undantag och ersättning;
• skattekonsekvenser;
• risker relaterade till innehav i globalt format;
• risker relaterade till obligationer som innehas i ny global obligationsform
• legala investeringsöverväganden kan begränsa vissa investeringar;
• förändringar i lag;
• skatteinitiativ från den nyligen valda nederländska regeringen;
• risker relaterade till Nederländerna som jurisdiktion, och
• tillämpningen av FATCA för en investering i de emitterade
värdepappren.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[De risker som beskrivs nedan är i tillägg till, och ersätter inte, de risker som
anges ovan, och bör därmed inkluderas för varje emission]
Dessutom finns det risker som är specifika för den särskilda strukturen på
obligationerna. Kapital och/eller ränta för obligationerna kommer att avgöras
genom hänvisning till [nivån av ett särskilt index], [aktie], [fond][ETF] [nivåerna
på index][aktier][fonder][ETF:er] i en korg av [index][aktier] [fonder][EFT:er]
(var och en ''Referenstillgång''). Obligationer med kapital eller ränta som avgörs
av referenstillgången kan vara särskilt sårbara för risker som kan inkludera
ändringar i metoden för beräkning av nivån på den referenstillgången från tid till
annan, förändringar i sammansättningen av den referenstillgången och
marknadens förväntningar gällande dess framtida resultat. Potentiella investerare
ska vara medvetna om följande risker:
•

•
•
•
•

•

det är omöjligt att förutse hur nivån eller priset på referenstillgången
kommer att variera med tiden eller vilka faktorer som påverkar dess
variation
det är möjligt att inte få någon ränta
betalning av kapital eller ränta kan ske vid en annan tidpunkt än förväntat
möjlighet att förlora kapital
ingen växelverkan mellan nivån eller priset på en referenstillgång med
förändringarna i nivån eller priset av en eller fler aktier, index eller fonder
i en korg eller rörelser i den angivna valutan
risker relaterade till referenstillgångarna kopplade till tillväxtmarknader,
kapitalmarknader i tillväxtmarknadsländer har väsentligt lägre volym och

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

är i allmänhet mindre likvida och mer volatila än de på mer utvecklade
marknader;
utväxlings- och hävstångsfaktorer som bidrar till förstorade effekter
påverkan på avkastning fram till förfallodagen: i allmänhet, om villkorad
kuponghändelse eller automatisk tidig inlösen gäller, ju tidigare
förändringen av nivån eller priset av en referenstillgång och avkastningen
på obligationen före förfallodagen, desto större kommer effekten på den
förväntade avkastningstakten bli på grund av ränta, tid, värde på pengar;
begränsad löptid
minskning av marknadsvärde
marknadsrisker
intressekonflikter mellan utfärdarens intressen och/eller (relevant)
handlares eftersom de kan för egen räkning eller annans investera i
komponenterna av ett index, en aktie eller en fond som är kopplad till en
obligation, utan hänsyn till någon investerares i obligationerna intressen.
faktorer som påverkar resultat för referenstillgångar kan negativt påverka
värdet på obligationerna
[åtgärder från sponsorn av ett index kan påverka obligationerna negativt]
[inkludera endast när referenstillgången är ett index eller korg med
index]
åtgärder från utfärdaren av en aktie kan påverka obligationerna negativt]
[inkludera endast när referenstillgången är en aktie eller korg med
aktier]
ingen rätt till utdelning på en andel [inkludera endast när
referenstillgången är en andel eller korg med andelar]
avkastning på obligationer kommer inte att vara densamma som en direkt
investering i terminer eller optioner i indexet eller i de underliggande
komponenterna av indexet [inkludera endast när referenstillgången är
ett index eller en korg med index]
förlust av avkastning på utdelning i samband med obligationer kopplade
till ett index [inkludera endast när referenstillgången är ett index eller en
korg med index]
en förändring i sammansättningen eller upphörande av ett index kan ha
en negativ påverkan på värdet av obligationerna [inkludera endast när
referenstillgången är ett index eller en korg med index], samt
justeringshändelser uppstår.

[Inkludera endast följande risker om referenstillgången är en fond]
• [risker relaterade till tillgångens resultat]
• [risker relaterade till tillgångsallokeringspolicys]
• [kreditkvalitet och risken för konkurs för en av de hedgefonder eller
tillgångar som innehas av fonden]
• [väsentliga förändringar av investeringsmål för fonden]
• [beräkningsmetoden för beräkning av substansvärde kan förändras]
• [risker relaterade till insolvens]
• [risker relaterade till händelser av bedrägeri]
• [risker relaterade till användandet av uppskattningar], samt
• [blivande investerare i obligationerna har inga rättigheter avseende en
fond eller underliggande fondandelar eller fondintressen].
[Inkludera endast följande risker om referenstillgången är en ETF]
• [ingen korrekt spårning av ETF:ers underliggande aktie eller index]
• [handling eller icke-resultat av fondförvaltaren, fondadministratören eller
sponsorn]
• [ETF:er förvaltas inte aktivt]
• [ETF:er kan vara delaktiga i värdepapperslån], samt
• [ETF:er är föremål för marknadshandelsrisker.]

[Infoga endast följande risker om en korg som innehåller olika komponenter är
referenstillgångar:
• [exponering mot resultatet av en korg och dess underliggande
komponenter]
• [en hög korrelation av korgkomponenter kan ha en signifikant inverkan
på den summa som betalas ut]
• [det negativa resultatet för en enda korgkomponent kan överväga ett
positivt resultat för en eller fler övriga korgkomponenter]
• [en liten korg, en ojämnt viktad korg eller en "sämst av"-korg kommer
generellt att göra korgen mer sårbar för förändringar i värdet av en
särskild korgkomponent], samt
• [en förändring i sammansättningen av en korg kan ha en negativ påverkan
på korgens avkastning].
[Inkludera endast följande risker om obligationerna har funktionen överlappande
volatilitetskontroll]
• [överlappande volatilitetskontroll skyddar inte mot förlust om
volatiliteten förblir på målet]
• [överlappande volatilitetskontroll kanske inte uppnår den satta
volatilitetsnivån], samt
• [överlappande volatilitetskontroll kan begränsa möjlig avkastning].

D.6

Riskvarning
med innebörd t
att investerare
kan förlora
värdet på
sin hela
investering eller
del av den,
såsom kan vara
fallet:

Det finns risker associerade med intressekonflikter relaterade till parterna som
agerar som market maker.
Investerare kan förlora allt eller en väsentlig del av sitt kapital.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Kapitalet som investeras i obligationer kan vara utsatta för risk beroende på en
förändring i nivån eller priset på referenstillgångarna. Som en konsekvens kan
beloppet som en blivande investerare får vid inlösen av sina obligationer vara lägre
än det belopp som investerats och kan vara noll om det inte finns någon lägsta
inlösensumma (om tillämpligt) angiven i de gällande slutliga villkoren.]
[[Utöver risken på grund av en förändring i nivån eller priset på Referenstillgången
kan] [I/i]nvesterare förlora upp till hela värdet av sin investering om: (a)
investeraren säljer sina obligationer före schemalagd inlösen på
andrahandsmarknaden till ett belopp som är lägre än inköpspriset, (b) utfärdaren
är föremål för insolvens eller konkursförhandlingar eller någon annan händelse
som negativt påverkar utfärdarens förmåga att återbetala alla eller delar av
beloppen som är förfallna för obligationerna, (c) obligationerna inlöses i förväg av
orsaker som inte kan kontrolleras av utfärdaren (som en förändring av gällande lag
eller en marknadshändelse relaterad till den underliggande tillgången) och
beloppet som betalas eller levereras kan vara lägre än inköpspriset eller till och
med noll, och/eller (d) obligationerna är föremål för vissa justeringar eller
alternativa värderingar till följd av vissa störande marknadshändelser som
resulterar i att beloppet som ska betalas eller levereras minskas till ett belopp som
är lägre än inköpspriset eller till och med noll.]
Avsnitt E – Erbjudande

E.2b

E.3

Orsaker till
erbjudandet och
användning av
intäkter:
Allmänna
villkor för
erbjudandet:

Nettointäkterna från varje emission av obligationer kommer att användas av
utfärdaren för sina generella företagssyften.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[inkludera särskild identifierad användning av intäkt (om någon)]
De allmänna villkoren för varje erbjudande om obligationer, om tillämpligt,
kommer att avgöras av avtalet mellan utfärdaren och (relevant) handlare vid tiden
för emissionen och specificeras i de gällande slutliga villkoren.

Emissionsspecifik sammanfattning:
[Ej tillämpligt. Obligationerna erbjuds inte allmänheten som en del av ett offentligt
erbjudande.]
[Villkor som erbjudandet är föremål för: [Erbjudanden om obligationer är
villkorade av deras utfärdande. Eftersom de är mellan de auktoriserade
erbjudandelämnarna och deras kunder är erbjudanden om obligationer ytterligare
föremål för villkor som kan överenskommas dem emellan och/eller som anges i
de avtal som finns på plats mellan dem.]
Totalt belopp för erbjudandet, om beloppet inte är fast, beskrivning av
arrangemangen och tiden för meddelande om definitivt belopp till allmänheten: [
]
Beskrivning av ansökningsprocessen, inklusive erbjudandeperiod, inklusive
eventuella tillägg, under vilken erbjudandet kommer att vara öppet: [En presumtiv
obligationsinnehavare ska kontakta tillämplig auktoriserad erbjudandelämnare i
den gällande jurisdiktionen för offentligt erbjudande före slutet av
erbjudandeperioden. En presumtiv obligationsinnehavare kommer att teckna sig
för obligationer i enlighet med arrangemangen som existerar mellan sådan
auktoriserad erbjudandelämnare och dess kunder avseende tecknande av
värdepapper i allmänhet. Obligationsinnehavare måste inte ingå några avtal direkt
med utfärdaren i samband med tecknande av obligationer.][ ]
Beskrivning av möjlighet till reducerat tecknande: [Ej tillämpligt/ange detaljer]
Beskrivning av sätt för att återbetala överskott som betalats av ansökande: [Ej
tillämpligt/ange detaljer]
Information om den lägsta och/eller högsta summan för ansökan: [Det finns inga
fördefinierade kriterier för tilldelning. Den auktoriserade erbjudandelämnaren
kommer att anta kriterier för tilldelning i enlighet med sedvanlig marknadspraxis
samt tillämplig lag och regler.] [ange detaljer]
Detaljer kring metoden och tidsbegränsningen för att betala och leverera
obligationerna: [Investerare kommer att meddelas av relevant Auktoriserad
erbjudandelämnare om sin tilldelning av obligationer och arrangemangen för
likvid avseende dessa.] [ange detaljer]
Sätt på och datum för när resultatet av erbjudandet offentliggörs: [Investerare
kommer att meddelas av tillämplig Auktoriserad erbjudandelämnare om sin
tilldelning av obligationer och processen för likvid avseende dessa den eller kring
den [datum]. [ange detaljer]
Process för utövande av eventuella rättigheter till förköpsrätt, förhandling om
teckningsrätter och behandling av teckningsrätter som inte använts: [Ej
tillämpligt/ange detaljer]
Kategorier av potentiella investerare som obligationerna erbjuds till och om
omgång(ar) har reserverats för vissa länder: [Erbjudanden kan lämnas av den
auktoriserade erbjudandelämnaren i var och en av jurisdiktionerna för offentligt
erbjudande till alla personer under erbjudandeperioden. I övriga EEA-länder och i
alla jurisdiktioner (inklusive jurisdiktionerna för offentligt erbjudande) utanför
erbjudandeperioden, kommer erbjudanden endast att göras av [handlare] i enlighet
med ett undantag under Prospektdirektivet, som det implementerats i sådana
länder. Alla erbjudanden om obligationer kommer att göras i efterlevnad av alla
tillämpliga lagar och regler.] [ange detaljer]
Processen för meddelande till ansökande om det belopp som tilldelats och
indikation om ifall handel kan påbörjas innan meddelande har gjorts: [Presumtiva
obligationsinnehavare kommer att meddelas av relevant Auktoriserad

erbjudandelämnare i enlighet med arrangemangen på plats mellan sådan
Auktoriserad erbjudandelämnare och presumtiva obligationsinnehavare.] [Ingen
handel av obligationer kan börja innan sådant meddelande har gjorts]
Namn och adresser, i den mån de är kända för utfärdaren, för placerare i olika
länder där erbjudandet görs: De initiala auktoriserade erbjudandelämnare som
identifieras i punkt [41] i del A av de slutliga villkoren [och ytterligare
Auktoriserade erbjudandelämnare som har eller får utfärdarens medgivande att
använda prospektet i samband med det offentliga erbjudandet och som identifieras
på [utfärdarens hemsida som en Auktoriserad erbjudandelämnare] [och/eller]
[hemsidan tillhörig handlare (https://www.kempenmarkets.nl)] (tillsammans, de
"Auktoriserade erbjudandelämnarna").

E.4

Intressen för
fysiska och
juridiska
personer
involverade i
emissionen av
obligationer:

Summan av eventuella kostnader och skatter som specifikt kommer att åläggas
tecknaren eller köparen: [Ej tillämpligt/ange detaljer]]
Den (relevanta) handlaren kan betalas provision (om tillämpligt) avseende en
emission av obligationer. Alla sådana handlare och deras dotterföretag kan också
ha deltagit, och kan komma att delta i framtiden, i transaktioner för investment
banking och/eller commercial banking och kan utföra andra tjänster för utfärdaren
och dess dotterföretag i den löpande verksamheten. Dessutom har utfärdaren i
avtalet med handlaren gått med på att ersätta handlarna för vissa av deras utgifter
i samband med upprätthållandet av programmet och för att gottgöra handlarna för
vissa skyldigheter som uppstår för dem i samband med detta.
En beskrivning av eventuell ränta, inklusive motstridiga sådana, som är avgörande
för emissionen/erbjudandet, som beskriver de inblandade personerna och arten av
intresse kommer, om så krävs under Prospektdirektivet, att anges i gällande
slutliga villkor. Denna beskrivning kan vara tillfredsställande i att, förutom de
provisioner som ska betalas till handlarna, så långt utfärdaren vet, ingen person
som är involverad i erbjudandet av obligationerna har ett väsentligt intresse i
erbjudandet.

E.7

Uppskattade
kostnader som
tas ut av
Emittenten eller
en auktoriserad
Anbudsgivare:

Emissionsspecifik sammanfattning:
[Såvitt Emittenten vet har ingen av de personer som är involverade i erbjudandet
någon andel av väsentlig betydelse för emissionserbjudandet, förutom de
provisioner som ska betalas till Mäklarna, avseende transaktioner och andra
tjänster från investeringsbanker och affärsbanker.]/[specificera]
Emittenten tar inte ut några avgifter från investeraren eller den auktoriserade
Erbjudaren; däremot kan sådana kostnader tas ut av investerare i samband med en
specifik värdepappersemission. Om så är fallet kommer detaljerna att specificeras
i gällande slutliga villkor.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[Emittenten tar inte ut några avgifter från investeraren eller den auktoriserade
Erbjudaren]/[Emittenten tar ut följande avgifter från investeraren eller den
auktoriserade Erbjudaren: [ ]].

