
 
   
   
 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter 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 den aktuella 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 

A1 Introduktion och 
varningar: 

Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet. 
Varje beslut att investera i Värdepapperen ska ske med beaktande av 
Grundprospektet i dess helhet utav investeraren.  

Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol 
kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där kravet 
framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att översätta Prospektet 
innan den juridiska processen inleds.  

Civilrättsligt ansvar kan uppkomma för de personer som har lagt fram 
denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men endast 
om sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den 
läses tillsammans med övriga delar av Prospektet eller om den inte, 
tillsammans med andra delar av Prospekt, ger nyckelinformation för att 
hjälpa investerare när de överväger att investera i Värdepapperen. 

A2 Samtycke(n): Emittenten lämnar sitt samtycke för användande av detta Prospekt till 
Dealer och den finansiella mellanhanden (Auktoriserade Erbjudare) 
under erbjudandeperioden och med förbehåll för villkoren som är enligt 
följande: 

  (a) Namn på och adress 
till Auktoriserade 
Erbjudare: 

SIP Nordic Fondkommission AB 
Hitechbuilding 101 
101 52 Stockholm 
Sverige 

  (b) Erbjudandeperiod för 
vilken användande av 
detta Prospekt ges 
samtycke till den 
Auktoriserade 
Erbjudaren: 

Från och med 28 maj 2013 till och 
med 28 juni 2013 
(Erbjudandeperioden). 

Se Punkt E3 ("Villkor för 
erbjudandet") nedan. 

  (c) Villkor för 
användande av detta 
Prospekt för den 
Auktoriserade 
Erbjudaren: 

Emittentens samtycke till den 
Auktoriserade Erbjudarens 
användning av detta Prospekt (i) är 
endast giltigt under 
Erbjudandeperioden, (ii) omfattar 
endast användning av detta Prospekt 
för att lämna Icke-Undantagna 
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Erbjudanden av Värdepapper i 
Sverige och (iii) är villkorat av att 
detta Prospekt har notifierats till 
Sverige avseende Icke-Undantagna 
Erbjudanden.  

  Om du har för avsikt att köpa Värdepapper från den Auktoriserade 
Erbjudaren kommer du göra det, och sådant erbjudande och 
försäljning kommer göras, i enlighet med de villkor och andra 
arrangemang som finns på plats mellan den Auktoriserade 
Erbjudaren och dig, inklusive villkor för pris och 
avvecklingsarrangemang, och följaktligen innehåller detta Prospekt 
inte sådan information. Villkoren för sådant erbjudande ska 
tillhandahållas dig av den Auktoriserade Erbjudaren. Varken 
Emittenten eller Dealern har något ansvar för sådan information.  

 ASVNITT B: EMITTENT 

B1 Emittentens juridiska 
och kommersiella 
namn: 

The Royal Bank of Scotland plc (Emittenten eller RBS plc). 

B2 Säte och juridisk form 
för Emittenten, 
lagstiftning under vilket 
Emittenten bedriver 
verksamhet och dess 
land för bildande: 

Emittenten är ett publikt aktiebolag registerad i Skottland under skotsk 
rätt. 

B4b Kända trender som 
påverkar Emittenten: 

Väsentliga breda trender som påverkar verksamheten och utvecklingen 
för Emittenten, Koncernen och RBS-Koncernen (var för sig, så som 
definierade i B.5 nedan) 

  RBS-Koncernens verksamhet, intjäning och finansiella förhållanden 
har varit och kommer även fortsättningsvis att negativt påverkas av 
globala ekonomiska förhållanden, instabilitet på de globala finansiella 
marknaderna och ökad konkurrens och politiska risker som inkluderar 
föreslagna folkomröstningar om skotsk självständighet och det brittiska 
EU medlemskapet. Tillsammans med uppfattad ökad risk för 
statskonkurs i vissa europeiska länder och aldrig tidigare skådat tryck 
på de finansiella systemen inom eurozonen har dessa faktorer resulterat 
i betydande förändrade marknadsvillkor inkluderande räntenivåer, 
valutakurser, kreditspreadar, och andra marknadsfaktorer och därav 
följande förändringar av tillgångsvärderingar och har, delvis, bidragit 
till fortsatt press på vinster, marginaler och avkastning på kapital inom 
den finansiella sektorn. Faktiska eller förväntade konkurser eller 
försämrade kreditkvalitéer för RBS-Koncernens motparter eller 
låntagare och lägre värderingar av tillgångar mot bakgrund av dåliga 
marknadsförhållanden har negativt påverkat och kan fortsatt negativt 
påverka Koncernen. RBS-Koncernens möjlighet att möta dess 
åtaganden inklusive dess finansieringsåtaganden är beroende av dess 
möjlighet att få tillgång till likviditet och finansiering. Oförmågan att få 
tillgång till likviditet och finansiering pga. marknadsförhållanden eller 
annat kan negativt påverka RBS-Koncernens finansiella förhållanden. 
Vidare är RBS-Koncernens upplåningskostnader och dess tillgång till 
skuldkapitalmarknader och andra likviditetskällor i betydande 
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utsträckning beroende av dess och den brittiska statens 
kreditvärderingsbetyg.   

  RBS-Koncernen är föremål för ett antal näringsrättsliga initiativ som 
kan negativt påverka dess verksamhet, inkluderande den brittiska 
regeringens implementering av de slutliga rekommendationerna i den 
oberoende granskningskommissionens (The Independent Commission 
on Banking) slutliga rapport om konkurrens och möjliga 
strukturreformer inom bankbranschen i Storbritannien, US Federal 
Reserves förslag om att tillämpa amerikanska kapitalkrav, 
likviditetskrav och anta enhetliga standarder avseende vissa av RBS-
Koncernens amerikanska verksamheter. RBS-Koncernens verksamhet, 
finansiella förhållanden och kapital- och likviditetsration kan negativt 
påverkas om inte dess kapital hanteras effektivt eller som eller resultat 
av förändrade kapital- och likviditetskrav, inklusive de som följer av 
implementeringen av BASEL III (globalt eller av europeiska eller 
brittiska myndigheter). Som en följd av den brittiska regeringens 
majoritetsinnehav av aktier i RBSG kan den brittiska regeringen nu 
eller i framtiden besluta att utöva ett betydande inflytande över RBS-
Koncernen vilket inkluderar vinstutdelningspolicies, justeringar av eller 
uppsägning av avtal eller begränsa RBS-Koncernens verksamhet. 
Erbjudande eller försäljning av den brittiska statens samtliga aktier eller 
en del av aktierna i RBSG kan negativt påverka marknadskursen på 
aktierna och andra värdepapper och förvärv av ordinarie aktier av den 
brittiska regeringen (inklusive genom omvandling av andra 
värdepapper eller vidare köp av aktier). RBSG eller något av dess 
brittiska bankdotterföretag kan stå inför risken om totalt förstatligande 
eller andra beslut och åtgärder som vidtas av eller å den brittiska 
regeringens vägnar, inkluderande åtgärder avseende emitterade 
värdepapper, nya eller befintliga kontraktuella arrangemang och 
överföring av delar av eller hela RBS-Koncernens verksamhet.  

  RBS-Koncernen är föremål för betydande näringsrättslig reglering och 
översyn och betydande näringsrättsliga, bokföringsmässiga eller 
juridiska förändringar kan få negativt inverkan på hur Koncernen 
bedriver sin verksamhet och dess verksamhetsresultat och finansiella 
förhållanden. RBS-Koncernen, liksom många andra finansiella 
institutioner, är under stora och betydande näringsrättsliga granskningar 
sedan några år tillbaka och man förväntar sig att den omgivningen 
kommer att fortgå under en förutsebar framtid, särskilt eftersom det 
relaterar till efterlevnad av ny och existerande bolagsstyrning, 
anställdas ersättning, uppföranderegler, antipenningtvätts- och 
terrorlagar och regler, liksom villkor i tillämpliga sanktionsprogram 
och betydelsen av ökad fokusering på riskhantering och kundhantering. 
Vidare är RBS-Koncernen, och kan även bli, föremål för juridiska 
processer och näringsrättsliga utredningar som kan påverka dess 
verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella förhållanden. 

  RBS-Koncernens förmåga att implementera dess strategiska plan är 
beroende av framgången för dess omfokusering till dess huvudsakliga 
kärnområden samt dess program för reducering av balansräkningen. 
Som en del av RBS-Koncernens strategiska plan och implementering 
av den statsstödda omstruktureringsplanen som överenskommits med 
den europeiska kommissionen och HM Treasury, så är RBS-Koncernen 
underkastad en omfattande omstrukturering som kan negativt påverka 
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Koncernens verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella 
förhållanden och kan leda till ökad operationell risk. Förmågan att sälja 
tillgångar och kurser som erhålls för sådana försäljningar kommer vara 
beroende av rådande marknadsförhållanden, som fortsatt är utmanande, 
och det kan inte lämnas någon försäkran om att RBS-Koncernen 
kommer kunna sälja eller lägga ner (så som tillämpligt) sådana 
återstående verksamheter som man försöker sälja eller portföljer som 
man försöker sälja på (i) så gynnsamma villkor för RBS-Koncernen 
som möjligt eller (ii) överhuvudtaget. Betydande utveckling inom 
näringsrättlig och skatterättslig reglering kan påverka hur Koncernen 
bedriver sin verksamhet och dess verksamhetsresultat och finansiella 
förhållanden och utnyttjandet av vissa uppskjutna skattefordringar som 
RBS-Koncernen identifierat är föremål för osäkerhet. RBS-Koncernen 
kan bli tvungen att lämna ytterligare bidrag till sina pensionsplaner och 
statliga stödplaner vilka kan negativt påverka Koncernens verksamhet, 
verksamhetsresultat, kontantflöden och finansiella förhållanden. 

B5 Emittentkoncernen: Emittenten (jämte sina dotterbolag, konsoliderade i enlighet med 
internationell redovisningsstandard, Koncernen) är ett helägt 
dotterbolag till The Royal Bank of Scotland Group plc (RBSG). 

  RBSG är holdingbolag för en stor global koncern (RBSG, jämte sina 
dotterbolag, konsoliderade i enlighet med internationell 
redovisningsstandard, RBS-Koncernen). RBS-Koncernen har 
huvudkontor i Edinburgh och bedriver verksamhet i Storbritannien, 
USA och internationellt, genom sina viktigaste dotterbolag, Emittenten 
och National Westminster Bank Plc (NatWest). Både Emittenten och 
NatWest är större clearingbanker i Storbritannien.  

B9 Vinstprognos eller 
vinstuppskattning: 

Inte tillämpligt, ingen vinstprognos eller vinstuppskattning har gjorts av 
Emittenten. 

B10 Reservationer i 
revisionsberättelsen 
avseende historisk 
finansiell information: 

Inte tillämpligt, det finns inga reservationer i revisionsberättelsen 
avseende historisk finansiell information. 

B12 Utvald finansiell 
information om 
emittenten: 

 

År som slutade 31 december 

   2012 
miljoner pund  

(reviderat) 

2011 
miljoner pund  

(reviderat) 

  Rörelseförlust före skatt (3 412) (864) 

  Skattekostnad (364) (731) 

  Förlust för året (3 776) (1 595) 

   År som slutade 31 december 

   2012 
miljoner pund  

(reviderat) 

2011 
miljoner pund  

(reviderat) 
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  Anmodat aktiekapital 6 609 6 609 

  Reserver 52 679 55 117 

  Aktiekapital 59 288 61 726 

  Icke-kontrollerade intressen 137 128 

  Efterställda skulder 33 851 32 324 

  Kapitalresurser 93 276 94 178 

     

   År som slutade 31 december 

   2012 
miljoner pund  

(reviderat) 

2011 
miljoner pund  

(reviderat) 

  Insättningar 621 457 581 485 

  Lån och förskott till kunder och 
banker 

576 904 586 539 

  Totala tillgångar 1 284 274 1 432 781 

 Ingen väsentlig negativ 
förändring avseende 
utsikter: 

Det har inte förekommit några väsentliga negativa förändringar 
avseende Koncernens utsikter sett som helhet sedan 31 december 2012. 

 Betydande förändringar 
avseende den finansiella 
positionen eller 
handelspositionen: 

Det har inte förekommit några väsentliga negativa förändringar 
avseende Koncernens finansiella position eller handelsposition sett som 
helhet sedan 31 december 2012. 

B13 Nyligen inträffade 
händelser som särskilt 
påverkat Emittenten till 
en betydande 
omfattning som är 
relevant för bedömning 
av Emittentens solvens 

Ej tillämplig; det har inte förekommit några nyligen inträffade 
händelser särskilt avseende Emittenten till en betydande omfattning 
som är relevant för att bedöma Emittentens solvens 

B14 Emittentens position i 
företagskoncernen och 
beroende av andra 
enheter inom 
företagskoncernen: 

Se Punkt B5 ("Emittentkoncernen") ovan. 

B15 Emittentens 
huvudsakliga 
verksamheter: 

Koncernens huvudsakliga verksamheter är organiserade i följande 
segment: 

  • Retail and Commercial: 

  • UK Retail: en omfattande uppsättning av bankprodukter och 
relaterade finansiella tjänster till personmarknaden i 
Storbritannien. 

  • UK Corporate: banktjänster, finanstjänster och 
riskhanteringstjänster till bolag och till sektorn för små och 
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medelstora företag (SME) i Storbritannien. 

  • Wealth: private banking och investeringstjänster. 

  • International Banking: finansieringstjänster, 
transaktionstjänster och riskhantering. 

  • Ulster Bank: en omfattande uppsättning av finansiella 
tjänster genom dess båda divisioner för privatkunder och 
företagskunder. 

  • US Retail and Commercial: finansiella tjänster i USA 
huvudsakligen genom Citizens och Charter Ones 
varumärken. 

  • Markets: en organisation, försäljning och handelsverksamhet 
inom skuldfinansiering, ränteprodukter, valutor och 
investerarprodukter. 

  • Central Functions: omfattar Koncernfunktioner och 
bolagsfunktioner, så som internbank, finansiering, riskhantering, 
juridik, kommunikation och personal. 

  • Non-Core: hanterar separat tillgångar som Koncernen har för 
avsikt att göra sig av med eller avveckla. 

  • Business Services: stödjer den kundrelaterade verksamheten och 
tillhandahåller operationell teknologi, kundstöd per telefon, 
kontohantering, utlåning och pengatransferering, globala förvärv, 
fast egendom och andra tjänster 

B16 Ägarskap och kontroll 
över Emittenten: 

Se Punkt B5 ("Emittentkoncernen") ovan. 

 AVSNITT C: VÄRDEPAPPER 

C1 Typ och klass av 
värdepapper som 
erbjuds: 

Värdepapperen är: 

  (a) Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Global 
Aktiekorg (ISIN: SE0005190774); 

  (b) Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Global 
Aktiekorg (ISIN: SE0005190782); och 

  (c) Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Amerikansk 
Korg (ISIN: SE0005190766). 

  Värdepapperen i en Serie kommer att identifieras genom det unika 
ISIN som finns angivet ovan.  

C2 Valuta: Värdepapperen kommer att emitteras i svenska kronor (SEK). 

C5 Restriktioner avseende 
fri överförbarhet: 

Ej tillämpligt, Värdepapperen får dock inte erbjudas, säljas eller 
levereras, direkt eller indirekt, i USA eller till, eller på uppdrag av, 
någon Amerikansk Person. 

  Inga erbjudanden, försäljningar eller leverans av Värdepapperen får 
göras i eller från någon jurisdiktion med undantag för vid 
omständigheter som leder till överensstämmelse med tillämpliga lagar 
och regler. 
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C8 Rättigheter förknippade 
med Värdepapperen, 
inklusive rangordning 
och begränsningar:: 

Status och rangordning 

Värdepapperen kommer att utgöra icke-säkerställda åtaganden och 
icke-efterställda för Emittenten och kommer att rankas i likhet 
sinsemellan och jämsides med Emittentens övriga icke-säkerställda och 
icke-efterställda nuvarande och framtida åtaganden om inte annat anges 
i tvingande lag. 

  Inlösen 

  Varje Värdepapper, såtillvida inte inlösta i förtid eller köpta och 
annullerade, kommer att lösas in av Emittenten till Kontantbeloppet 
(som, avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, kan vara noll) på Avvecklingsdagen. 

  Se Punkt C18 ("Avkastning på Värdepapperen") nedan. 

  Icke-planerad förtida inlösen 

  Emittenten eller Beräkningsagenten (så som tillämpligt) kan lösa in 
Värdepapperen i förtida pga. olaglighet eller av skatteskäl eller pga. 
vissa händelser inträffar som påverkar Emittentens hedgningspositioner 
eller påverkar Aktierna eller till följd av en Force Majeure Händelse. 
Vidare kan Emittenten lösa in Värdepapperen i förtid om det 
sammanlagda utestående Nominella Beloppet avseende Värdepapperen 
är lägre än motvärdet i SEK till 500 000 euro eller om den procentandel 
av sammanlagt utestående Nominellt Belopp avseende Värdepapperen 
är lägre än 5 procent av det ursprungligen emitterade Nominella 
Beloppet. I samtliga sådana situationer ska det belopp som betalas vid 
sådan förtida inlösen vara lika med det rimliga marknadsvärdet för 
Värdepapperen minskat med kostnader för Emittenten att frigöra 
relaterade hedgningsarrangemang.  

  Justeringar 

  Emittenten eller Beräkningsagenten (så som tillämpligt) kan justera 
villkoren för Värdepapperen för att beakta vissa händelser som 
påverkar Emittentens hedgningspositioner eller påverkar Aktierna.  

  Betalningsavbrott 

  Emittenten kan senarelägga betalningar av belopp under 
Värdepapperen till följd av uppkomsten av vissa händelser som stör 
Emittentens möjligheter att företa betalningar i valutan som sådana 
betalningar är förfallna i, och under vissa omständigheter som kan 
reducera sådana betalningar till noll eller företa utestående betalningar i 
någon alternativ valuta, i samtliga fall så som fastställs av Emittenten. 

  Uppsägningsgrundande Händelser: 

  Villkoren för Värdepapperen kommer att innefatta följande 
uppsägningsgrundande händelser: 

  (a) underlåtelse av Emittenten att betala förfallet kapitalbelopp 
avseende Värdepapperen som fortgår mer än 30 dagar; 

  (b) Emittentens underlåtelse att uppfylla eller respektera något av 
sina andra åtaganden enligt Värdepapperen som fortgår under 
minst 60 dagar; och  

  (c) händelser som rör Emittentens upplösning. 
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  Utbyte 

  Emittenten kan när som helst, utan Innehavarnas samtycke, låta sig 
ersättas som Emittent av Värdepapperen av, (a) någon som övertar 
verksamheten, (b) dess moderholdingbolag eller (c) någon annan enhet 
med förbehåll för ställande av garanti av Emittenten avseende dess 
åtaganden under Värdepapperen.  

  Tillämplig rätt 

  Värdepapperen är underkastade engelsk rätt. 

C11 Upptagande till handel: Ansökan har lämnats om upptagande till handel av Värdepapperen på 
den reglerade marknaden på Luxemburgbörsen och på den reglerade 
marknaden på Nordic Derivatives Exchange med första handelsdag på 
emissionsdagen, eller så fort som möjligt därefter. 

C15 Hur värdet på 
underliggande 
instrument påverkar 
värdet på investeringen: 

Värdet på Värdepapperen kommer vara beroende av utvecklingen för 
den relevanta korgen av Aktier som Värdepapperen relaterar till 
(Underliggande), i samtliga fall, så som angivet i Punkt C18 
("Avkastning på Värdepapperen") nedan. 

C16 Avveckling och 
Förfallodag: 

Avvecklingsdagen är Förfallodagen eller, om senare, den tionde 
Bankdagen efter den slutliga Värderingsdagen. 

  Förfallodagen är: 

(a) avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, 8 augusti 2017; 

(b) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, 8 augusti 2018; och 

(c) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Amerikansk Korg, 8 augusti 2018. 

C17 Avvecklingsförfarande: Värdepapperen kommer att levereras på emissionsdagen i utbyte mot 
betalning av emissionskursen. Avvecklingsförfaranden kommer variera 
beroende av clearingsystemet för Värdepapperen och beroende av lokal 
praxis i investerarens jurisdiktion.  

  Värdepapperen clearas genom Euroclear Sweden AB. 

C18 Avkastning på 
Värdepapperen: 

Kontantbelopp 

  Kontantbeloppet som förfaller till betalning för Emittenten avseende 
varje SEK 10 000 i Nominellt Belopp för värdepapperen på 
Avvecklingsdagen ska vara ett belopp som fastställs av 
Beräkningsagenten i enlighet med följande formel: 

  (a) avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg: 

  Nominellt Belopp x [Deltagandegrad vid Uppgång x Max (Korgvärde 

- 1, 0) x 
ialValutaInit
ligValutaSlut ]; 

  (b) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg: 

  Nominellt Belopp x [1+ Deltagandegrad × Max (Korgvärde - 
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Fastställelsekurs, 0) x 
ialValutaInit
ligValutaSlut ]; eller 

  (c) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Amerikansk Korg: 

  Nominellt Belopp x [1+ Deltagandegrad × Max (Korgvärde - 

Fastställelsekurs, 0) x 
ialValutaInit
ligValutaSlut ], 

  i samtliga fall, minskat med Kostnader. Kontantbeloppet ska avrundas 
till närmaste två decimaler i Avvecklingsvalutan, där 0,005 ska 
avrundas nedåt.  

  Relaterad nyckelinformation 

  Korg: se bifogad tabell; 

Korgvärde: ett belopp som fastställs av Beräkningsagenten i enlighet 
med följande formel: 











×∑

=

n

i i

Ti
i S

S
w

1 0,

,  

där: 

n betyder antalet Aktier ingående i respektive Korg, där n är lika med 
10; 

Si,0 betyder, avseende respektive Aktie, den Initiala Referenskursen; 

Si,T betyder, avseende respektive Aktie, den Slutliga Referenskursen; 
och 

wi betyder, avseende respektive Aktie, vikten som anges som sådan i 
respektive Korg. 

  Valutakurs: växelkursen mellan den Underliggande Valutan och 
Avvecklingsvalutan, så som fastställs av Beräkningsagenten genom 
referens till sådan källa som Beräkningsagenten rimligen kan fastställa 
som lämplig vid sådan tidpunkt; 

  Kostnader: samtliga skatter, avgifter och/eller kostnader, inkluderande 
samtliga tillämpliga insättningskostnader, transaktionskostnader, 
stämpelskatter, reservskatt för stämpelskatt, emissions-, registerings-, 
värdepappersöverföring och/eller andra skatter eller avgifter som 
uppkommer i samband med betalning av förfallna belopp avseende 
sådana Värdepapper. 

  Slutlig Valutakurs: mid-Valutakursen, beräknad som ett belopp i 
Avvecklingsvalutan per 1 USD, så som fastställs av Beräkningsagenten 
på eller omkring 16:00 Londontid på Bloombergsidan WMCO, eller 
genom referens till någon annan källa som Beräkningsagenten rimligen 
kan fastställa som lämplig vid sådan tidpunkt; 

  Slutlig Valutakurs: den Slutliga Valutakursen på den Handelsdag som 
omedelbart infaller efter den slutliga Värderingsdagen; 

  Initial Valutakurs: den Slutliga Valutakursen på Kurssättningsdagen; 
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  Initial Referenskurs: avseende respektive Aktie, kursen för sådan 
Aktie som beräknas av Börsen vid Värderingstidpunkten på 
Kurssättningsdagen, så som fastställs av eller på uppdrag av 
Beräkningsagenten, med förbehåll för justering; 

  Nominellt Belopp: avseende respektive Värdepapper är SEK10,000; 

  Deltagandegrad: 

(a) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, en deltagandegrad som fastställs av 
Beräkningsagenten på eller före den 11 juli 2013, med 
förbehåll för lägsta nivå om 80 procent. Den indikativa 
deltagandegraden är 120 procent; och  

(b) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Amerikansk Korg, en deltagandegrad som fastställs av 
Beräkningsagenten på eller före den 11 juli 2013, med 
förbehåll för lägsta nivå om 70 procent. Den indikativa 
deltagandegraden är 110 procent; 

  Kurssättningsdag: 25 juli 2013, med förbehåll för justering; 

  Aktie betyder respektive aktie som finns angiven som sådan i 
respektive Korg, med förbehåll för justering och Aktier ska 
följaktligen tolkas i enlighet därmed; 

  Fastställelsekurs: 100 procent; 

  Handelsdag: någon relevant dag som är (eller som skulle ha varit) en 
handelsdag på vilken varje Börs eller Närstående Börs, med undantag 
för en dag på vilken handel på Börsen eller den Närstående Börsen är 
planerad att stänga före dess normala stängningstid på en veckodag; 

  Underliggande Valuta: betyder avseende respektive Aktie, valutan 
som anges som sådan i respektive Korg; 

  Deltagandegrad vid Uppgång: avseende Icke kapitalskyddade 
Obligationer relaterade till en Global Aktiekorg en deltagandegrad som 
fastställs av Beräkningsagenten på eller före den 11 juli 2013, med 
förbehåll för lägsta nivå om 70 procent. Den indikativa 
deltagandegraden är 100 procent; 

  Värderingsdag är: 

(a) avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, den 25:e dagen varje månad från och med 
den 25 september 2016 till och med den 25 juli 2017; 

(b) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, den 25:e dagen varje månad från och med 
den 25 juli 2017 till och med den 25 juli 2018; och 

(c) avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Amerikansk Korg, den 25:e dagen varje månad från och med 
den 25 juli 2017 till och med den 25 juli 2018, 

i samtliga fall med förbehåll för justering; 

  Värderingstidpunkt: är stängningstiden för den relevanta Börsen 
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avseende en Aktie eller sådan annan tid som Emittenten kan fastställa 
enligt dennes absoluta bestämmanderätt; och  

  Vikt: avseende varje Aktie, den fraktion som anges som sådan i 
respektive Korg, med förbehåll för justering. 

C19 Slutlig referenskurs: Den Slutliga Referenskursen för Värdepapperen (genom referens till 
vilket Kontantbeloppet beräknas) är, avseende respektive Aktie, ett 
belopp som är lika med det aritmetiska genomsnittet av kurser för 
Aktien beräknat på Börsen vid Värderingstidpunkten på respektive 
Värderingsdag, så som fastställs av eller på uppdrag av 
Beräkningsagenten. 

C20 Beskrivning av typ av 
underliggande och var 
information kan 
erhållas: 

De relevanta korgarna (var för sig en Korg) med Aktier som 
Värdepapperen relaterar till, finns angivna i den bifogade tabellen. 

Information om respektive Aktie kan erhållas från den Bloombergsida 
som finns angiven under rubriken ”Aktiebolag” i den bifogade tabellen. 

 AVSNITT D: RISKER 

D2 Huvudsakliga risker 
avseende Emittenten: 

Emittenten kan gå i konkurs eller på annat sätt vara förhindrad att 
företa betalning av belopp som förfallit till betalning under 
Värdepapperen. Om så inträffar kommer du inte ha något skydd från 
några insättningsgarantier och dina Värdepapper kommer inte vara 
säkerställda och du kan förlora delar av eller hela det belopp som du 
investerade 

  Som en del av en ledande global finansiell tjänstekoncern är Emittenten 
föremål för ett antal huvudsakliga risker för RBS-Koncernen 

  • RBS-Koncernens verksamhet och utveckling kan påverkas 
negativt av de faktiska eller uppfattade förhållandena på de 
globala ekonomiska och finansiella marknaderna. 

  • RBS-Koncernen har betydande exponering mot den fortlöpande 
ekonomiska krisen i Europa. 

  • RBS-Koncernen är verksam på marknader som är starkt 
konkurrensutsatta och dess verksamhet och rörelseresultat kan 
påverkas i negativ riktning. 

  • RBS-Koncernen är föremål för politisk risk. 

  • RBS-Koncernen och dess brittiska bankdotterföretag kan komma 
att utsättas för risken att helt och hållet förstatligas. 

  • HM Treasury (eller UK Financial Investments Limited (UKFI) på 
dess vägnar) kan utöva betydande inflytande över RBS-
Koncernen och varje förslag om erbjudande eller försäljning av 
sina intressen kan negativt påverka marknadspriset på 
Värdepapperen och relaterade värdepapper emitterade av RBS-
Koncernen. 

  • RBS-Koncernen är föremål för andra globala risker; 

  • RBS-Koncernens intäkter och finansiella ställning har påverkats 
väsentligt, och dess framtida intäkter och finansiella ställning kan 
fortsatt påverkas väsentligt, av att värderingen av tillgångar ställs 
under press på grund av dåliga marknadsförhållanden. 
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  • RBS-Koncernens finansiella resultat har väsentligt påverkats och 
fortsätter väsentligt att påverkas av låntagares och andra 
motparters försämrade kreditvärdighet och ytterligare 
försämringar kan uppkomma på grund av förhärskande 
ekonomiska och marknadsförutsättningar jämte rättslig och 
tillsynsrelaterad utveckling. 

  • Värdet eller effektiviteten av olika kreditskydd som RBS-
Koncernen har köpt är beroende av värdet för de underliggande 
tillgångarna samt finansiella ställningar hos försäkringsgivarna 
och motparterna. 

  • Ändrade räntor, valutakurser, kreditriskdifferenser, obligations-, 
aktie- och råvarupriser, grund-, volatilitets- och korreleringsrisker 
och andra marknadsfaktorer har i väsentlig mån påverkat och 
kommer att påverka RBS-Koncernens verksamhet och 
rörelseresultat. 

  • I Storbritannien och i andra länder ansvarar RBS-Koncernen för 
att bidra till ersättningsordningar avseende banker och andra 
auktoriserade finansiella tjänsteföretag som inte är förmögna att 
uppfylla sina åtaganden gentemot kunder. 

  • Koncernen kan bli tvungen att lämna ytterligare bidrag till sin 
pensionsordning om värdet på pensionsfondens tillgångar inte är 
tillräckligt för att täcka potentiella åtaganden. 

  • RBS-Koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden inklusive 
dess finansieringsåtaganden är beroende av RBS-Koncernens 
möjligheter att få tillgång till likviditetskällor och finansiering. 

  • RBS-Koncernens verksamhet kan påverkas negativt om dess 
kapital inte hanteras på ett effektivt sätt eller till följd av ändrade 
krav avseende eget kapital eller likviditet. 

  • RBS-Koncernens upplåningskostnader, tillgång till marknader för 
upplåning och dess likviditet är i hög grad beroende av dess och 
den brittiska statens kreditbetyg. 

  • Om inte RBS-Koncernen kan emittera de Villkorade B-aktierna 
till HM Treasury kan det ha betydande negativ påverkan på RBS-
Koncernens kapitalposition, likviditet, verksamhetsresultat och 
framtidsutsikter. 

  • Den näringsrättsliga behandlingen av vissa uppskjutna 
skattefordringar som RBS-Koncernen identifierat är beroende av 
det inte sker några försämringar av dessa ur ett näringsrättsligt 
perspektiv. 

  • RBS-Koncernens förmåga att genomföra sin strategiska plan är 
avhängig av hur framgångsrika RBS-Koncernens förnyade 
fokusering på sina starka kärnverksamheter och planen för att 
begränsa balansräkningen är. 

  • RBS-Koncernen är föremål för olika risker som en följd av 
implementeringen av den statsstödda omstruktureringsplanen. 

  • Samtlig av RBS-Koncernens verksamhet är föremål för 
omfattande reglering och översyn. Betydande juridiska 
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förändringar och förändringar i vilken position de viktigaste 
tillsynsmyndigheterna intar, skulle kunna påverka hur RBS-
Koncernen bedriver sin verksamhet samt dess rörelseresultat och 
finansiella ställning. 

  • RBS-Koncernen är föremål för implementering av aktuella och 
föreslagna åtgärder och återbetalningsplaner som kan leda till att 
olika åtgärder företas avseende RBS-Koncernens värdepapper, 
vilket inkluderar avskrivningar, nedskrivningar eller 
omvandlingar av RBS-Koncernens värdepapper. 

  • RBS-Koncernen är föremål för ett antal tillsynsrelaterade 
utredningar som på ett betydande sätt kan påverka dess 
verksamhet. Den oberoende granskningskommissionen (The 
Independent Commission on Banking) har offentliggjort sin 
slutliga rapport om konkurrens och möjliga strukturreformer inom 
bankbranschen i Storbritannien som har godkänts av den brittiska 
regeringen som avser att implementera rekommendationerna till 
största del. Vidare finns ytterligare förslag om att avskilja vissa 
verksamhetsområden och US Federal Reserves förslag om att 
tillämpa amerikanska kapitalkrav, likviditetskrav och anta 
enhetliga standarder avseende vissa av RBS-Koncernens 
amerikanska verksamheter tillsammans med vissa brittiska 
reformer kan kräva strukturella förändringar av RBS-Koncernens 
verksamhet. Var för sig av dessa förändringar kan få betydande 
negativ inverkan på RBS-Koncernen. 

  • RBS-Koncernen är föremål för ett antal tvister och 
tillsynsrelaterade utredningar. Ofördelaktiga resultat av dessa 
tvister och tillsynsrelaterade utredningar kan på ett betydande 
negativt sätt påverka RBS-Koncernens verksamhetsresultat eller 
renommé. 

  • Värdet på vissa finansiella instrument som redovisas till verkligt 
värde fastställs med hjälp av finansiella modeller som innefattar 
antaganden, bedömningar och uppskattningar som kan ändras 
över tiden eller i slutänden visa sig inte vara riktiga. 

  • RBS-Koncernens resultat kan påverkas i negativ riktning om dess 
goodwill skadas. 

  • Möjligheterna att utnyttja vissa av RBS-Koncernen bokförda 
uppskjutna skattefordringar är beroende av Koncernens förmåga 
att generera tillräcklig framtida beskattningsbar vinst. 

  • RBS-Koncernens affärsverksamheter medför inneboende 
operativa risker. 

  • RBS-Koncernens affärsverksamheter är starkt beroende av dess 
informationstekniksystem. 

  • RBS-Koncernen kan lida förlust om anställda missköter sig. 

  • RBS-Koncernens verksamhet medför inneboende renommérisk. 

  RBS-Koncernen kanske inte lyckas locka eller behålla högre ledning, 
vilket kan inbegripa styrelseledamöter, och andra viktiga anställda och 
den kan bli lidande om den inte lyckas upprätthålla goda relationer till 
sina anställda. 
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D6 Huvudsakliga risker 
avseende 
Värdepapperen och 
riskvarning: 

Det följande utgör nyckelinformation om huvudsakliga risker som är 
tillämpliga på Värdepapperen: 

  • Värdet på Värdepapperen är föremål för marknadsrisk och 
andra faktorer, och kan vara lägre än förvärvskursen: Värdet på 
Värdepapperen kan gå upp och ner mellan datumet för förvärv av 
Värdepapperen och dess förfallodag. Ett antal faktorer kommer 
påverka värdet på Värdepapperen, varav många som ligger 
utanför Emittentens kontroll. Dessa inkluderar (bland annat) 
förändrade värden på Aktierna, volatiliteten för Aktierna, 
fluktuationer avseende växelkurs mellan valutor som relaterar till 
Värdepapperen och/eller Aktierna, räntenivåer och 
kreditvärderingen avseende Emittenten.  

  • Värdepappersinnehavare kommer inte ha några rättigheter 
avseende Aktierna: Emittentens åtaganden är inte säkerställda 
och Emittenten har ingen skyldighet att inneha Aktierna. 
Värdepappersinnehavare kommer inte ha några rättigheter varken 
direkt eller indirekt till Aktierna eller andra intressen i Aktierna.  

  • Beräkningsagentens användande av dess diskretionära 
möjligheter under Värdepapperen kan ha betydande negativ 
effekt på värdet för Värdepapperen: Beräkningsagenten har 
diskretionära möjligheter att potentiellt företa betydande beslut 
under Värdepapperen. Vid utövande av sådana diskretionära 
möjligheter agerar Beräkningsagenten enkom som en agent för 
Emittenten och ikläder sig inga skyldigheter eller åtaganden i 
förhållande till, eller i egenskap av någon agent eller förvaltare 
för, Innehavarna. Sådana beslut kan ha betydande negativ 
inverkan på värdet för Värdepapperen.  

  • Värdepapperen kan vara en olämplig investering beroende av 
investerarens förhållanden: Värdepapperen behöver inte vara en 
lämplig investering för alla investerare och potentiella investerare 
måste fastställa lämpligheten mot bakgrund av sina egna 
personliga förhållanden. 

  • Det kanske inte finns någon andrahandsmarknad för 
Värdepapperen: Det kanske inte finns någon andrahandsmarknad 
för Värdepapperen. Följaktligen kanske investerare inte kan sälja 
sina Värdepapper eller endast kan sälja sina Värdepapper till ett 
avsevärt reducerat pris.  

  • Emissionsvolymen utgör inte någon indikation om likviditet: 
Som en del av dess emissionsarrangemang, market making 
arrangemang och/eller handelsarrangemang kan Emittenten 
komma att emittera fler Värdepapper än de som har tecknats eller 
köpts av tredjeparts investerare. Emissionsvolymen är därför inte 
indikativ för djupet eller likviditeten på marknaden eller på 
efterfrågan av Värdepapper.  

  • Det kan förekomma en fördröjning vid avveckling: Det kan 
föreligga en fördröjning mellan Förfallodagen för Värdepapperen 
och fastställande av det belopp som förfaller till betalning efter 
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sådan Förfallodag. Sådan fördröjning kan minska (eller öka) 
avkastningen på Värdepapperen.  

  • Värdepapperen kan bli inlösta i förtid eller justeras pga. 
oförutsedda händelser: Emittenten eller Beräkningsagenten (så 
som tillämpligt) kan välja att lösa in Värdepapperen i förtid pga. 
olaglighet eller av amerikanska källskatteskäl eller om det 
sammanlagda utestående Nominella Beloppet avseende 
Värdepapperen är lägre än motvärdet i SEK till 500 000 euro eller 
om den procentandel av sammanlagt utestående Nominellt Belopp 
avseende Värdepapperen är lägre än 5 procent av det 
ursprungligen emitterade Nominella Beloppet eller till följd av en 
Force Majeure Händelse. Vidare kan Emittenten justera villkoren 
eller lösa in Värdepapperen i förtid vid uppkomsten av vissa 
händelser. I sådana situationer kan Innehavare realisera en 
reducerad avkastning jämfört med om Värdepapperen inte hade 
blivit inlösta i förtid eller justerade, och Innehavare kanske inte 
kan återinvestera sitt kapital i investeringar som erbjuder 
motsvarande avkastning.  

  • Händelser avseende Emittentens hedgningspositioner kan 
resultera i förtida inlösen eller justeringar av Värdepapperen: 
Emittentens hedgningsposition (om någon) kan påverkas av 
utländsk valutakontroll, insolvens för en hedgningsmotpart, 
svårigheter att företa relaterade hedgningstransaktioner eller andra 
händelser som påverkar Emittentens hedgningsposition. I sådana 
situationer kan Emittenten välja att lösa in Värdepapperen i förtid 
eller justera villkoren för att beakta inverkan på dess 
hedningspositioner. Sådana beslut kan betydande negativt påverka 
värdet på Värdepapperen.  

  • En Betalningsavbrottshändelse kan resultera i senarelagd 
betalning och om den består, resultera i betalning i någon 
alternativ valuta: Om Emittenten fastställer att 
Avvecklingsvalutan inte är (eller inte förväntas vara) tillgänglig 
för Emittenten för erläggande av förfallna betalningar, eller 
betalningar som förfaller till betalning inom kort, under 
Värdepapperen så ska en Betalningsavbrottshändelse anses ha 
uppkommit och sådan betalning kommer att flyttas fram till dess 
att händelsen inte längre är pågående. Ingen ränta ska utgå pga. av 
sådant framflyttande. Om Betalningsavbrottshändelsen är 
pågående 180 kalenderdagar efter dagen på vilken meddelande 
om sådan Betalningsavbrottshändelse först lämnades ska 
Emittenten erlägga betalning i en alternativ valuta (till den 
valutakurs som fastställs av Emittenten, efter avdrag för kostnader 
som uppkommer för upplösande av Betalningsavbrottshändelsen).  

  • Emittenten, Beräkningsagenten och Dealern är föremål för 
intressekonflikter: 

  • Vid företagande av beräkningar och fattande av beslut 
avseende Värdepapperen kan det föreligga olika intressen 
mellan investerare, Emittenten och Beräkningsagenten. 
Emittenten och dess närstående enheter kan ha intressen i 
andra kapaciteter (så som andra affärsrelationer och 
aktiviteter). Sådana beslut som fattas av Emittenten eller 
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Beräkningsagenten kan negativt påverka värdet på 
Värdepapperen.  

  • Emittenten och/eller dess närstående kan ingå transaktioner 
eller företa andra åtgärder avseende Aktierna som kan 
påverka marknadspriset, likviditeten eller värdet på den 
Underliggande eller Värdepapperen på ett sätt som 
betydande negativt kan påverka Innehavarnas intressen. 

  VAD GÄLLER ICKE-KAPITALSKYDDADE VÄRDEPAPPER 
SÅ INNEBÄR EN INVESTERING I SÅDANA VÄRDEPAPPER 
ATT DU RISKERAR HELA DET INVESTERADE BELOPPET. 
DU KAN FÖRLORA DELAR AV ELLER HELA DIN 
INVESTERING. 

 AVSNITT E: ERBJUDANDE 

E2b Motiv till erbjudandet 
och användande av 
intäkter: 

Nettointäkterna från emissionen av Värdepapperen kommer användas 
till vinst och/eller hedgning av vissa risken. 

E3 Villkor för erbjudandet: Värdepapperen som erbjuds är föremål för följande villkor: 

 Erbjudandets totala 
belopp: 

Det totala beloppet av erbjudandet avseende varje Serie av 
Värdepapper är upp till SEK 100 000 000. 

 Tidsperiod under vilket 
erbjudandet kommer att 
vara öppet: 

Från och med den 28 maj 2013 till och med den 28 juni 2013 kommer 
Värdepapperen av relevant Serie att erbjudas av Emittenten för 
teckning till potentiella investerare men Emittenten förbehåller sig 
rätten att förkorta teckningsperioden.  

 Information om lägsta 
och/eller högsta belopp 
som kan tecknas: 

Investerare måste som minimum teckna ett (1) Värdepapper och 
därefter teckna Värdepapper i multiplar om ett (1) Värdepapper 
avseende den relevanta Serien av Värdepapper. Det finns ingen 
begränsning avseende maximalt belopp att teckna sig för gällande 
någon Serie.  

  Emittenten och/eller Dealern förbehåller sig rätten fram till 
Emissionsdagen enligt dess absoluta bestämmanderätt att: 

  • avslå som helhet eller delvis en ansökan om Värdepapper vilket 
innebär att en potentiell köpare av Värdepapper, under vissa 
omständigheter, inte tilldelas det antal av (eller några) 
Värdepapper som sådan potentiell köpare har tecknat sig för; eller 

  • ta tillbaka, ställa in eller justera erbjudandet av Värdepapperen. 

 Metod för betalning och 
tidsgränser för betalning 
av Värdepapperen samt 
för leverans av 
Värdepapperen: 

Varje potentiell köpare ska inhämta uppgifter från Dealern eller den 
Auktoriserade Erbjudaren om när Dealern eller den Auktoriserade 
Erbjudaren, var för sig, ska erhålla medel från sina kunder för betalning 
av tecknade Värdepapper och det sätt på vilket betalning ska företas till 
Dealern eller den Auktoriserade Erbjudaren.  

 På vilket sätt och på 
vilken dag som resultatet 
av erbjudandet kommer 
att offentliggöras: 

Emittenten kommer, så snabbt som praktiskt möjligt efter slutet av 
Erbjudandeperioden att lämna meddelande på webbplatsen för 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) som kommer innehålla 
uppgift om det totala beloppet för erbjudandet avseende varje Serie av 
Värdepapper i enlighet med Artikel 8 i Prospektdirektivet.  

 Olika kategorier av 
potentiella investerare 

Värdepapperen kommer att erbjudas till båda privata investerare och 
kvalificerade investerare.  

http://www.bourse.lu/
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som Värdepapperen 
erbjuds till: 

 Metod för meddelande till 
tecknare om tilldelat 
belopp: 

En potentiell investerare som tecknat sig för köp av Värdepapper 
kommer meddelas av Emittenten, antingen direkt eller indirekt genom 
Dealern eller den Auktoriserade Erbjudaren, om godkännande eller 
annat avseende sådan teckning på eller före Emissionsdagen.  

 Prissättning: Emissionskursen för Värdepapperen är enligt följande: 

• avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Global Aktiekorg, 11 procent; 

• avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Global 
Aktiekorg, 100 procent; och 

• avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en 
Amerikansk Korg, 100 procent. 

Det finns inga förväntade utgifter som Emittenten tar ut från 
investerare. För ytterligare information om skatter, vänligen se avsnittet 
med rubriken ”Skatt”. 

E4 Betydande intressen i 
emissionen / 
erbjudandet inklusive 
intressekonflikter 

Avgifter ska betalas till Dealern avseende Värdepapperen. Emittenten 
och dess dotterföretag är föremål för intressekonflikter mellan sina 
egna intressen och intressena för Värdepappersinnehavarna, så som 
finns angivet i ”Huvudsakliga risker förknippade med Värdepapperen” 
ovan.  

E7 Uppskattade avgifter 
som tas ut av 
Emittenten från 
investeraren: 

Ej tillämpligt; det finns inga förväntade avgifter som kommer tas ut 
från investeraren av Emittenten. 
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Tabell: Korg 

Korgen avseende Icke kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Global Aktiekorg och Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Global Aktiekorg är som följer  
i Aktie Aktiebolag Börs Vikt Underliggande Valuta 

1 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: GB0009895292) AstraZeneca PLC (Bloomberg Code: AZN LN <EQUITY>)) London Stock Exchange 1/10 GBp 

2 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: CH0012005267) Novartis AG (Bloomberg Code: NOVN VX <EQUITY>)) SIX Stock Exchange 1/10 CHF 

3 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: GB0009252882) GlaxoSmithKline PLC (Bloomberg Code: GSK LN <EQUITY>) London Stock Exchange 1/10 GBp 

4 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US00206R1023) AT&T Inc. (Bloomberg Code: T UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

5 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: JP3463000004) Takeda Pharmaceutical Company Limited (Bloomberg Code: 4502 JT 
<EQUITY>) 

Tokyo Stock Exchange 1/10 JPY 

6 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: FR0000133308) France Telecom SA (Bloomberg Code: FTE FP <EQUITY>) Paris Stock Exchange 1/10 EUR 

7 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: CNE1000001Z5) Bank of China Ltd (Bloomberg Code: 3988 HK <EQUITY>) Hong Kong Stock Exchange 1/10 HKD 

8 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US1567001060) CenturyLink Inc. (Bloomberg Code: CTL UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

9 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: IT0003132476) Eni S.p.A. (Bloomberg Code: ENI IM <EQUITY>) Borsa Italiana S.p.A. 1/10 EUR 

10 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: SG1L01001701) DBS Group Holdings Limited (Bloomberg Code: DBS SP <EQUITY>) Singapore Stock Exchange 1/10 SGD 

Korgen avseende Kapitalskyddade Obligationer relaterade till en Amerikansk Aktiekorg är som följer: 
i Akite Aktiebolag Börs Vikt Underliggande Valuta 

1 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US0028241000) Abbott Laboratories (Bloomberg Code: ABT UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

2 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US1567001060) CenturyLink Inc.  (Bloomberg Code: CTL UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

3 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN:US1912161007) The Coca-Cola Company (Bloomberg Code: KO UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

4 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US92343V1044) Verizon Communications Inc. (Bloomberg Code: VZ UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

5 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US8425871071) Southern Company (Bloomberg Code: SO US <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

6 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US00206R1023) AT & T Inc. (Bloomberg Code: T UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

7 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US0255371017) American Electric Power Company, Inc. (AEP)  (Bloomberg Code: AEP 
UN <EQUITY>) 

New York Stock Exchange 1/10 USD 

8 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US4781601046) Johnson & Johnson (Bloomberg Code: JNJ UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

9 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US30161N1019) Exelon Corporation (Bloomberg Code: EXC UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

10 De ordinarie aktierna i Aktiebolaget (ISIN: US4878361082) Kellogg Company (Bloomberg Code: K UN <EQUITY>) New York Stock Exchange 1/10 USD 

i samtliga fall, med förbehåll för Produktvillkor 4; 


