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(Emittent)

Sammanfattning av Grundprospekt
ändrad genom tillägget daterat 2 oktober 2019, 29 januari 2020 och 8 maj 2020
för utfärdande, ökning eller återupptagande av erbjudandet om eller fortsättning av
publikt erbjudande av

Certifikat
relaterade till
aktier eller värdepapper som representerar aktier, aktieindex, växelkurser, råvaror, fonder,
börshandlade fonder, terminskontrakt
eller

en korg som består av
aktier eller värdepapper som representerar aktier, aktieindex, växelkurser, råvaror,
fonder, börshandlade fonder, terminskontrakt

Grundprospektets datum är den 5 juni 2019.

SVENSK SAMMANFATTNING
Följande Sammanfattning innehåller alternativ eller tomma utrymmen, markerade med klamrar eller kursiv stil, avseende
certifikat som kan komma att emitteras under det här grundprospektet. Sammanfattningarna för de enskilda emissionerna av
Certifikat kommer att inkluderas i de Slutliga Villkoren och kommer endast innehålla de alternativ som är relevanta för
respektive emission av Certifikat. Därutöver kommer information markerad med punkter ("●") som återfinns i
Sammanfattningen nedan och som är relevant för den specifika emissionen att fyllas i beträffande sammanfattningen för varje
enskild emission.
Sammanfattningar består av specifika uppgifter, benämnda som "faktorer ". Dessa faktorer är uppdelad på följande
avsnitt A – E och numrerade (A.1 – E.7).
Denna Sammanfattning innehåller alla faktorer som krävs för en sammanfattning för den här typen av värdepapper och
emittenter. Eftersom vissa faktorer inte behöver redovisas är numreringen inte i ordningsföljd på vissa ställen och det
kan också finnas luckor i numreringen. Även om en faktor måste inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av
värdepapper eller emittent är det möjligt att ingen relevant information kan lämnas för den aktuella faktorn. Om så är
fallet kommer sammanfattningen innehålla en kort beskrivning av nyckelinformationen och kommentaren "Inte
tillämpligt" på aktuell plats.
Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Varningar

A.2

Samtycke
användning
prospektet.

Denna Sammanfattning återger huvudsakliga egenskaper och risker som kan hänföras till
Citigroup Global Markets Europe AG ("Emittenten") och de Certifikat som emitterats i
enlighet med Grundprospektet från den 5 juni 2019 (som [kompletteras med [infoga
tillägg i förekommande fall: ●] och som] [vidare] kompletteras från tid till annan).
Sammanfattningen ska ses som en introduktion till Grundprospektet. Investerare ska
därför säkerställa att varje beslut att investera i Certifikaten baseras på en genomgång av
hela Prospektet, inklusive den information som införlivats genom hänvisning, tillägg och
de Slutliga Villkoren. Om krav hänförliga till information som finns i ett grundprospekt, i
information som införlivats genom hänvisning, tillägg och i de respektive Slutliga
Villkoren framställs inför en domstol, kan investeraren i egenskap av kärande och som ett
resultat av lagarna i varje enskild stat inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av
grundprospektet, information som införlivats genom hänvisning, tillägg och de Slutliga
Villkoren till domstolens språk innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten har tagit
på sig ansvaret för innehållet i denna Sammanfattning inklusive översättningar av
sammanfattningen. Emittenten eller personer som har sammanställt Sammanfattningen
kan komma att hållas ansvariga för innehållet i denna sammanfattning eller en
översättning därav, men endast för det fall Sammanfattningen är vilseledande, felaktig
eller oförenlig när den läses med de andra delarna av Prospektet, eller, om när den läses
med de andra delarna av Grundprospektet, inte innehåller all den nyckelinformation som
krävs.
till
av

[Emittenten samtycker till samtliga finansiella mellanhänders användning (generellt
samtycke): av Prospektet. Det generella samtycket för den efterföljande återförsäljningen
och slutliga placeringen av värdepapperen av de(n) finansiella mellanh[ä][a]nde[r]n[a]
lämnas beträffande [Tyskland][,] [och] [Portugal][,] [och] [Frankrike][,] [och]
[Nederländerna][,] [och] [Finland] [och] [Sverige] ("Erbjudandestate[r]n[a]").]
[Emittenten samtycker till användningen av Prospektet för följande finansiella
mellanhänder (enskilt samtycke): [●]. Enskilt samtycke till den efterföljande
återförsäljningen och slutliga placeringen av värdepapperen av de(n) finansiella
mellanh[ä][a]nde[r]n[a] lämnas beträffande [Tyskland][,] [och] [Portugal][,] [och]
[Frankrike][,] [och] [Nederländerna][,] [och] [Finland][,] [och] [Sverige]
("Erbjudandestate[r]n[a]").]

2

[Vidare ges detta samtycke under följande villkor: [●].]
[Den efterföljande återförsäljningen och slutliga placeringen av värdepapperen av
finansiella mellanhänder får äga rum [under perioden från [●] till [●]
("Erbjudandeperioden")] [under Grundprospektets giltighetstid i enlighet med § 9 i den
tyska värdepappersprospektlagen (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG")].]
Vid ett erbjudande från en finansiell mellanhand måste villkoren för erbjudandet
tillställas investerarna vid tidpunkten för erbjudandet från den finansiella
mellanhanden.
Avsnitt B – Emittent och eventuella garantigivare
B.1

Emittentens
registrerade firma och
handelsbeteckning.

Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning är Citigroup Global Markets Europe
AG.

B.2

Emittentens
bolagsform,
lagstiftning
vilken
verkar samt
vilket
bildades.

Säte

säte och
den
under
emittenten
det land i
emittenten

Frankfurt am Main; adressen för Citigroup Global Markets Europe AG är Frankfurter
Welle, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Förbundsrepubliken Tyskland (telefon
+49 (0)69-1366-0).
Bolagsform och jurisdiktion
Emittenten är ett aktiebolag (Aktiengesellschaft, "AG") under tysk lag.
Plats för registrering
Emittenten grundades i Tyskland och är registrerad i bolagsregistret hos den lokala
domstolen i Frankfurt am Main med beteckningen HRB 88301.

B.4b

B.5

Beskrivning av kända
trender som påverkar
emittenten samt den
bransch
emittenten
verkar inom.

På grund av utmaningar som MiFID II, Basel III, Brexit och andra utvecklingar inom
digitalisering kommer år 2019 och 2020 fortsatt vara mycket osäkra.

Om emittenten utgör en
del av en koncern, en
beskrivning
av
koncernen
och
emittentens
position
inom koncernen.

Utvecklingen av de ekonomiska, finansiella och framför allt kapitalmarknaderna står inför
en rad riskfaktorer och faror. Enligt Emittentens uppfattning påverkas de ekonomiska
utsikterna av betydande osäkerheter. Emittenten anser att orsaken till dessa osäkerheter
bland annat är en protektionistisk ekonomisk politik, en mindre dynamisk ekonomi samt
effekterna av coronaviruset som har spridits dramatiskt sedan början av år 2020. De
enskilda ekonomierna har blivit sköra på grund av den relativt långvariga räntefasen och, i
vissa fall, en brist på reformer och konsolideringsansträngningar samt en hög privat
skuldsättning. De fortsatt låga räntorna orsakar, enligt Emittentens uppfattning, bara en
ökning av den risk som finans- och kapitalmarknaderna är utsatta för.

Under 2019 och 2020 kommer bankerna att behöva kontrollera reglerande åtgärder, som
rapporteringsskyldigheter, implementering av MiFID II och nya digitala tjänster och
fintech-förbund.

Protektionistisk politik och protektionistiska åtgärder, som framför allt har sitt ursprung i
Förenta staterna, utgör ett hot mot den ekonomiska tillväxten i enskilda länder och på
finansmarknaderna. I detta avseende anser Emittenten att handelskonflikter och den
motsvarande minskningen av utbudet av varor och tjänster under innevarande år inte kan
uteslutas.
Dessutom innebär det politiska bakslaget för den europeiska sammanhållningen i
Europeiska unionen nu ytterligare risker. Ett tillbakadragande av Storbritannien från
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Europeiska unionen och vissa länders självständighetsrörelser i Central- och Östeuropa
skulle kunna inverka negativt på ekonomin i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
När det gäller effekterna av coronavirusepidemin för världsekonomin kan risken för en
recession inte längre allmänt uteslutas. Finansmarknaderna är också utsatta för de
ovannämnda riskerna och osäkerheterna under 2020. Sammantaget kan den instabilitet
som inleddes i början av 2020 öka ytterligare. Emittenten fortsätter att anta att det kommer
att
finnas
fortsatt
kapacitet
för
erbjudanden
till
allmänheten
och
refinansieringstransaktioner.
B.9

Om en resultatprognos
eller resultatberäkning
har gjorts, ange siffra.

Inte tillämpligt; Emittenten har beslutat att inte lämna några resultatprognoser eller
resultatberäkningar i Grundprospektet.

B.10

En beskrivning av arten
av
eventuella
anmärkningar
i
revisionsberättelsen
hänförlig
till
den
historiska
finansiella
informationen.

Inte tillämpligt; Emittentens årsbokslut för räkenskapsåren från 1 januari till 31 december
2019, från 28 april 2018 till 31 december 2018 (kort räkenskapsår) och från 1 januari till
27 april 2018 (kort räkenskapsår) reviderades av Emittentens lagstadgade revisor och
certifierades av en icke kvalificerad revisors yttrande.

B.12

Utvald
historisk
finansiell
nyckelinformation om
emittenten, framlagd
för varje räkenskapsår
för den period som
omfattas
av
den
historiska
finansiella
informationen och för
eventuella
senare
finansiella delperioder
åtföljd av jämförbara
uppgifter från samma
period
under
föregående
års
räkenskapsår, förutom
när det gäller kravet på
jämförbara
balansuppgifter då det
räcker
med
att
presentera
balansräkningen från
utgången av året. Ett
uttalande om att det
inte har skett några
väsentliga
negativa
förändringar
för
Emittentens
framtidsutsikter sedan
datumet
för

Finansiell Nyckelinformation för Citigroup Global Markets Europe AG
Utvecklingen för Citigroup Global Markets Europe AG framgår av nedanstående siffror
som är hämtade från de reviderade årsboksluten för Citigroup Global Markets Europe AG
(namnändring från och med den 15 juni 2018, tidigare Citigroup Global Markets
Deutschland AG) för räkenskapsåret från 1 januari 2019 till 31 december 2019, för det
korta räkenskapsåret från 28 april 2018 till 31 december 2018 och det korta räkenskapsåret
från 1 januari 2018 till 27 april 2018. Siffrorna är uppdelade enligt ekonomiska faktorer
jämfört med respektive föregående perioder:
31.12.2019
Balansomslutning totalt i milj. euro
Eget kapital i miljoner euro
Medelantalet anställda under
räkenskapsåret

31.12.2018

27.04.2018

16 317,9

5 695,7

6 808,4

1 252,8

575,7

590,5

409

227

262

01.01.2019
31.12.2019
i miljoner
euro

28.04.2018
31.12.2018
i miljoner
euro

01.01.2018
27.04.2018
i miljoner
euro

Ränteinkomst från lån och
transaktioner på finansmarknaden

18,9

3,1

0,2

Negativ ränteinkomst från lån och
transaktioner på finansmarknaden

10,3

2,9

0,1

Räntekostnad

18,8

4,6

0,0
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Emittentens
senaste
offentliggjorda
reviderade redovisning
eller en beskrivning av
en eventuell väsentlig
negativ förändring.
En beskrivning av
väsentliga förändringar
i
Emittentens
finansiella
situation
eller
ställning
på
marknaden som följer
den
period
som
omfattas
av
den
historiska
finansiella
informationen.

Positiv ränta från lån och
transaktioner på finansmarknaden

0,0

0,0

0,0

Provisionsintäkt

211,8

95,2

34,8

Provisionsutgift

34,5

7,4

1,5

Nettointäkt från finansiella
handelsverksamheter

29,0

25,0

24,9

151,2

36,7

18,2

Kostnad för socialförsäkringar,
pensioner och hälso- och sjukvård

10,3

6,8

3,6

Andra administrativa kostnader

99,9

55,6

31,4

Löner och arvoden

Per datumet för balansräkningen består det egna kapitalet i balansräkningen av följande
poster:
31.12.2019
i miljoner
euro

31.12.2018
i miljoner
euro

27.04.2018
i miljoner
euro

Aktiekapital

242,4

210,6

210,6

Bundna reserver

949,5

319,0

319,0

Legala reserver

33,0

33,0

33,0

Övriga vinstreserver

27,9

27,9

27,9

Emittenten uppger att det sedan datumet för det senaste reviderade årsbokslutet den
31 december 2019 inte har skett några väsentliga negativa förändringar beträffande
framtidsutsikterna för Emittenten.
Ej tillämpligt. Emittenten uppger att det sedan datumet för de senaste reviderade
årsboksluten från den 31 december 2019 inte har skett några väsentliga förändringar i den
finansiella situationen eller dess ställning på marknaden.
B.13

En beskrivning av
eventuella
händelser
som
nyligen
har
inträffat och som är
specifika för emittenten
i den utsträckning att
de har en väsentlig
inverkan
på
bedömningen
av
emittentens solvens.

Den 27 april 2018 ("Slutdatum") är Emittentens bankverksamhet (framför allt
affärsområdena Treasury & Trade Solutions (TTS), Corporate Lending, Treasury
Activities & Own Issuances and Issuer Services business units,) som hittills drivits av
Emittenten överförd till Citibank Europe plc. Emittentens affärverksamhet som fokuserar
på värdepapper har inte påverkats av åtgärderna. Den återstående verksamheten fortsätter
att genomföras i form av en värdepappershandelbank.
Vid utgången av dagen sålde och överlämnade Emittentens tidigare moderbolag Citigroup
Global Markets Fiance Corporation & Co. beschränkt haftende KG de aktier i Emittenten
som innehas av Citigroup Global Markets Limited med säte i London, Storbritannien.
Citigroup Global Markets Limited har således blivit moderbolaget för Emittenten. Från
och med kl. 24.00 på Slutdatumet upphörde det befintliga avtalet om överlämnade av
kontroll, vinst och (förlust) mellan Emittenten och det aktuella moderbolaget. Vid
upphörande av avtalet om överlämnande av kontroll, vinst och (förlust) gäller de särskilda
lagstadgade bestämmelserna om borgenärskydd i 303 § aktiekapitallagen (Aktiengesetz,
"AktG"). I enlighet med § 303 AktG, Emittentens nuvarande moderbolag, Citigroup
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Global Markets Finance Corporation och Co. beschränkt haftende KG måste tillhandahålla
säkerheter till Emittentens kreditorer för eventuella fordringar som uppkommit före
meddelandet om registrering av överlämnande av kontroll, vinst och (förlust) i
handelsregistret, förutsatt att kreditorerna begär Citigroup Global Markets Finance
Corporation & Co. beskränkt haftende KG att göra det inom en period av sex månader
efter meddelandet om avtal av överlämnande av kontroll, vinst och (förlust). När denna
period har löpt ut kommer kreditorerna inte att kunna hävda några ytterligare fordringar på
Emittentens moderbolag.
B.14

För det fall emittenten
är beroende av andra
enheter
inom
koncernen, ska detta
tydligt redogöras för.

Se B.5

B.15

En beskrivning
emittentens
huvudsakliga
verksamhet.

av

Emittenten är en handelsbank för värdepapper som erbjuder bolag, regeringar och
institutionella investerare omfattande finansiella strategier inom investment banking,
obligationshandel, valutahandel och aktie- och derivathandel. Därutöver är Emittenten en
stor utgivare av warranter och certifikat, av vilka de slutliga förvärvarna främst är
privatkunder. Vidare har Emittentens affärsområde också inkluderat Citi Private Bank –
Family Office Coverage Germany och Covered Bond Research.

B.16

I den utsträckning det
är känt för emittenten,
ange om emittenten
ägs eller kontrolleras
direkt eller indirekt
och av vem samt
beskriv typen av sådan
kontroll.

Emittenten är 100 % ägd av Citigroup Global Markets Limited med säte i London, vilket i
sin tur är ett indirekt helägt dotterbolag till Citigroup Inc. (USA).

Det finns inga avtal mellan företagen enligt 291 § AktG med Citigroup Global Markets
Limited eller andra företag i Citigroup-gruppen.

Avsnitt C – Värdepapper
C.1

En beskrivning av Typ/form av Certifikat
vilket
slag
och
Certifikat är finansiella derivatinstrument som innehåller en optionsrätt och som sålunda
kategori
av
har många likheter med optioner. Priset för ett Certifikat vid lösen eller förtida inlösen
värdepapper
som
beror på värdet på den Underliggande Tillgången vid den aktuella tidpunkten.
erbjuds och/eller tas
upp
till
handel, [Om Clearstream Banking Aktiengesellschaft är angiven som depåombud och Certifikaten
inklusive
eventuell är representerade av ett globalt innehavarcertifikat infogas:
identitetskod
för [Varje serie av] [Certifikat[en]] representeras av ett globalt innehavarcertifikat vilket
värdepapperen.
förvaras hos depåombudet. Pappersbaserade Certifikat kommer inte emitteras under hela
perioden.]
[Om Euroclear Nederland är angiven som depåombud och certifikaten emitteras i
registrerad form infogas:
Certifikaten kommer att emitteras i registrerad innehavarform och registreras i det
kontoförda systemet hos Euroclear Nederland (depåombudet) i enlighet med nederländsk
lag. Inga globala eller definitiva certifikat kommer att emitteras för Certifikaten.]
[För det fall Euroclear France S.A. är angiven som central värdepappersförvarare och
Certifikaten emitteras i dematerialiserad form infogas:
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Certifikaten kommer att vara i dematerialiserad innehavarform (au porteur) och bokföras
hos Euroclear France S.A. (depåombudet), vilken kommer att kreditera kontoinnehavarnas
konton. Inga fysiska äganderättsbevis (inklusive certificats représentatifs enligt artikel
R.211-7 i den franska monetära och finansiella lagen (Code monétaire et financier))
kommer att utfärdas vad gäller Certifikaten.]
[Om Interbolsa är angiven som depåombud och certifikaten emitteras i dematerialiserad
form infogas:
Certifikaten kommer ut i dematerialiserad form (forma escritural) och representeras av
bokförda poster (registos em conta) samt centraliseras av Central de Valores Mobiliários
("CVM") som leds av Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. ("Interbolsa") enligt portugisisk lag. Inga
globala eller definitiva värdepapper kommer att utfärdas med avseende på Certifikaten .]
[För det fall Euroclear Finland Ltd. är angiven som depåombud och Certifikaten
emitteras i dematerialiserad form, infoga:
Certifikaten kommer att emitteras i det finska kontobaserade systemet som hanteras av
Euroclear Finland Ltd. Inga globala eller definitiva värdepapper kommer att utfärdas med
avseende på Certifikaten.]
[Om Euroclear Sweden AB är angivet som depåombud och Certifikaten utfärdade i
dematerialiserad form infogas:
Certifikaten kommer att utfärdas i registrerad form och registreras i bokföringssystemet
Euroclear Sweden AB i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument(SFS 1998: 1479). Inga globala eller definitiva värdepapper kommer
att utfärdas med avseende på Certifikaten.]
Identitetskod för värdepapper
[ISIN: [●]]
[WKN (tyskt identifikationsnummer på värdepapper): [●]]
[infoga annan identifierare: ●]
[ISIN [och [WKN (tyskt identifikationsnummer för värdepapper)] [infoga annan
identifierare: ●] kommer att specificeras i tabellen i bilagan till Sammanfattningen.]
Valuta för emissionen
av värdepapper

[[För respektive serie av Certifikat ●] [infoga valuta: ●]]

C.5

En beskrivning av
eventuella
inskränkningar
i
rätten att fritt överlåta
värdepappren.

[Inte tillämpligt; varje Certifikat kan överlåtas fritt.] [Varje Certifikat [inom en serie av
Certifikat] är överlåtbart i enlighet med de lagar som gäller i varje enskilt fall och, där det
är aktuellt, i enlighet med tillämpliga regler och rutiner hos depåombudet i vars register
överlåtelsen är registrerad.]

C.8

En beskrivning av de
rättigheter
som
sammanhänger med
värdepappren
inbegripet
rangordning
och

Tillämplig lag för värdepapperen

C.2

[Avvecklingsvalutan (valutan för emissionen) kommer att specificeras i tabellen i bilaga
till Sammanfattningen.]

[Den respektive serien av Certifikat] [Certifikaten] regleras av tysk lagstiftning.
[Upprättandet av Certifikaten kan vara reglerat av de lagar som den centrala depåombudet
är underställd.]
Rättigheter som sammanhänger med Certifikaten
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begränsningar
dessa rättigheter.

av

Varje Certifikat ger innehavaren rätt till kontantbeloppet som beskrivs mer utförligt under
C.15.
Certifikatens status
[Respektive serie av Certifikat] [Certifikaten] skapar direkta, icke säkerställda och icke
efterställda skyldigheter för Emittenten som rankas pari passu sinsemellan och gentemot
samtliga övriga nuvarande och framtida icke säkerställda och icke efterställda
skyldigheter för Emittenten, med undantag för skyldigheter som har prioritet på grund av
tvingande lagstiftning.
Begränsningar i rättigheter
Emittenten har rätt att säga upp Certifikaten till upphörande och att göra tillägg i villkoren
i enlighet med de bestämmelser som anges i villkoren för Certifikaten.

C.11

C.15

En indikation på om
de
erbjudna
värdepapperen
är
eller kommer bli
föremål
för
en
ansökan
om
upptagande
till
handel
för
att
distribuera dem på en
reglerad
marknad
eller
liknande
marknadsplats med
indikering
av
marknadsplatsen
i
fråga.

[Ansökan har lämnats in för [upptagande][inkluderande] av Certifikaten [till handel] på
den [reglerade marknaden] [inofficiella marknaden] på [Frankfurt][och] [Stuttgart] [●]
börse[n][rna][, vilk[en][a] [inte] är [en] reglerad[e] marknad[er] i enlighet med
definitionen i direktiv 2004/39/EG] [med start från och med [●]]. [Certifikaten har
antagits på [den reglerade] [●] marknaden på [●] värdepappersbörsen, vilket inte är en
reglerad marknad i enlighet med definitionen i direktiv 2004/39/EG.]

En beskrivning av hur
värdet
på
investeringen
påverkas av värdet på
de(t) underliggande
instrumente(t/n)
såvida
inte
värdepapperen har ett
nominellt värde om
minst 100 000 euro.

[Beskrivning Bonus [Pro] Certifikat [(med kontantavräkning)][(med fysisk
leverans)]

[Inte tillämplig. Upptagande till handel av Certifikaten på en reglerad marknad eller på en
inofficiell marknad är inte planerad.]

För Bonus [Pro] Certifikat erhåller investeraren på slutdagen [antingen den underliggande

[bonusbelopp][kontantbelopp, varvid storleken beror på
prisutvecklingen på den underliggande tillgången].
tillgången eller] ett

a. Om mätpriset inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under
mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt],
motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat [referenspriset på värderingsdagen,
multiplicerat med multiplikatorn [och omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan], dock minst ett belopp motsvarande] bonusbeloppet. Bonusbeloppet
för varje Certifikat är lika med bonusnivån multiplicerad med multiplikatorn [och
omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] ][eller

referenspriser på värderingsdagen överskrider bonusnivån], [motsvarar
kontantbeloppet för varje Certifikat referenspriset på värderingsdagen, multiplicerat med
multiplikatorn [och [i förekommande fall] omräknat till avvecklingsvalutan][erhåller
investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som
bestäms av multiplikatorn samt betalningen av en del av kontantbeloppet om delar av den
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underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan]].]
[Beskrivning av Capped Bonus [Pro] Certifikat ([med kontantavräkning)][(med
fysisk leverans)]
För Capped Bonus [Pro] Certifikat erhåller investeraren på slutdagen [antingen den
underliggande tillgången eller] [bonusbelopp][ett kontantbelopp på slutdagen varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången].
a. Om mätpriset inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under
mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt],
motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat referenspriset på värderingsdagen,
multiplicerat med multiplikatorn [och omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan], dock minst ett belopp motsvarande bonusbeloppet och som högst det
maximala kontantbeloppet. Bonusbeloppet för varje Certifikat är lika med bonusnivån
multiplicerad med multiplikatorn [och omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan].
b. Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] [och om
referenspriset på värderingsdagen inte motsvarar eller överstiger taket], [motsvarar
kontantbeloppet för varje Certifikat referenspriset på värderingsdagen, multiplicerat med
multiplikatorn [och omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan], dock som
högst det maximala kontantbeloppet] [erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det
antal av den underliggande tillgången som bestäms av multiplikatorn samt en delsumma
om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat [i förekommande
fall] till avvecklingsvalutan]].
[c. Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] och om
referenspriset på värderingsdagen når eller överstiger taket erhåller investeraren det
maximala kontantbeloppet.]
Det maximala kontantbeloppet, det vill säga det maximala beloppet för varje Certifikat
motsvarar taket multiplicerat med multiplikatorn[, omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan].]
[Beskrivning av Discount Certifikaten [(med kontantavräkning) ] [(med fysisk
leverans)]
För Discount Certifikat är det initiala emissionspriset eller försäljningspriset för
Certifikaten typiskt sett lägre under löptiden jämfört med det rådande marknadspriset på
den underliggande tillgången med hänsyn tagen till multiplikatorn. På slutdagen erhåller
investerarna [antingen den underliggande tillgången eller] ett kontantbelopp varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
a. Om referenspriset på värderingsdagen är lika högt eller högre än taket erhåller
investeraren det maximala beloppet för varje Certifikat. Det maximala beloppet för varje
Certifikat motsvarar taket multiplicerat med multiplikatorn[, omräknat [i förekommande
fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om referenspriset på värderingsdagen är lägre än taket,[ erhåller investeraren för varje
Certifikat referenspriset på värderingsdagen multiplicerat med multiplikatorn [och
omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]][erhåller investeraren istället för
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kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn
samt en delsumma om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat
[i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]].]
[Beskrivning av Discount Plus [Pro] Certifikaten [(med kontantavräkning)][(med
fysisk leverans)]
För Discount Plus [Pro] Certifikat är det initiala emissionspriset eller försäljningspriset för
Certifikaten typiskt sett lägre under löptiden jämfört med det rådande marknadspriset på
den underliggande tillgången med hänsyn tagen till multiplikatorn. På slutdagen erhåller
investerarna [antingen den underliggande tillgången eller] ett kontantbelopp varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
a. Om referenspriset på värderingsdagen är lika högt eller högre än taket erhåller
investeraren det maximala beloppet för varje Certifikat. Det maximala beloppet för varje
Certifikat motsvarar taket multiplicerat med multiplikatorn[, omräknat [i förekommande
fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om mätpriset inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under
mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt] är
kontantbeloppet för varje Certifikat lika med det maximala beloppet.
c. Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] och om
referenspriset på värderingsdagen är lägre än taket, [erhåller investeraren för varje
Certifikat referenspriset på värderingsdagen multiplicerat med multiplikatorn [och
omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]][erhåller investeraren istället för
kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn
samt en delsumma om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat
[i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]].]
[Beskrivning av TwinWin Certifikat (med kontantavräkning)
För TwinWin Certifikat erhåller investeraren på slutdagen ett kontantbelopp varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
[för Certifikat utan nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen är
högre än lösenpriset, erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1
motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en deltagandefaktor] [och]
[omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
summan av (i) lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 2.
Tilläggsbelopp 2 motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan lösenpriset och
referenspriset på värderingsdagen och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en
deltagandefaktor] [och] [omräknad [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] motsvarar kontantbeloppet
referenspriset på värderingsdagen, multiplicerat med multiplikatorn[ och omräknat [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]]
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[för Certifikat med ett nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen
överstiger lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1 motsvarar den kvoten
erhållen att dividera (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset (som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det
nominella beloppet[ och med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) lösenpriset det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. Tilläggsbelopp 2
motsvarar kvoten erhållen genom att dividera (i) skillnaden mellan lösenpriset och
referenspriset på värderingsdagen (som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare),
multiplicerad med det nominella beloppet[ och med en deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar kontantbeloppet
produkten av det nominella beloppet och kvoten erhållen genom att dividera referenspriset
på värderingsdagen med lösenpriset.]]
[Beskrivning av TwinWin Certifikat (med fysisk leverans)
För TwinWin Certifikat erhåller investeraren på slutdagen antingen den underliggande
tillgången eller ett kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på den
underliggande tillgången.
[för Certifikat utan nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen är
högre än lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1
motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
summan av (i) lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 2.
Tilläggsbelopp 2 motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan lösenpriset och
referenspriset på värderingsdagen och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en
deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] erhåller investeraren istället för
kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn
samt en delsumma om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat
[i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]
[för Certifikat med ett nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen
överstiger lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1 motsvarar den kvoten
erhållen att dividera (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset (som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det
nominella beloppet[ och med en deltagandefaktor].
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b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) lösenpriset det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om
referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om referenspriset på
värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte motsvarar eller faller
under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt] motsvarar kontantbeloppet totalen av (i) det
nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. Tilläggsbelopp 2 motsvarar kvoten erhållen
genom att dividera (i) skillnaden mellan lösenpriset och referenspriset på värderingsdagen
(som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det nominella
beloppet[ och med en deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], erhåller investeraren istället för
kontantbeloppet den underliggande tillgången till det antal bestämt av multiplikatorn
tillsammans med betalningen av en del av kontantbeloppet om delar av den underliggande
tillgången inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]]
[Beskrivning av Capped TwinWin Certifikat (med kontantavräkning)
För Capped TwinWin Certifikat erhåller investeraren på slutdagen ett kontantbelopp,
varvid storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
[för Certifikat utan nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen är
högre än lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1
motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
summan av (i) lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 2.
Tilläggsbelopp 2 motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan lösenpriset och
referenspriset på värderingsdagen och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en
deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar kontantbeloppet
referenspriset på värderingsdagen, multiplicerat med multiplikatorn.
I samtliga tre varianter (a., b. och c.) motsvarar det maximala kontantbeloppet, det vill
säga det maximala beloppet för varje Certifikat, taket multiplicerat med multiplikatorn[,
omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]
[för Certifikat med ett nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen
överstiger lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1 motsvarar den kvoten
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erhållen att dividera (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset (som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det
nominella beloppet[ och med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) lösenpriset det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om
referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om referenspriset på
värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte motsvarar eller faller
under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt] motsvarar kontantbeloppet totalen av (i) det
nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. Tilläggsbelopp 2 motsvarar kvoten erhållen
genom att dividera (i) skillnaden mellan lösenpriset och referenspriset på värderingsdagen
(som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det nominella
beloppet[ och med en deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar kontantbeloppet
produkten av det nominella beloppet och kvoten erhållen genom att dividera referenspriset
på värderingsdagen med lösenpriset.
I samtliga tre varianter (a., b. och c.) motsvarar det maximala kontantbeloppet för varje
Certifikat det maximala beloppet.]]
[Beskrivning av Capped TwinWin Certifikat (med fysisk leverans)
För Capped TwinWin Certifikat erhåller investeraren på slutdagen antingen den
underliggande tillgången eller ett kontantbelopp, varvid storleken beror på
prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
[för Certifikat utan nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen är
högre än lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1
motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn och (ii) tilläggsbelopp 2.
Tilläggsbelopp 2 motsvarar produkten av (i) skillnaden mellan lösenpriset och
referenspriset på värderingsdagen och (ii) multiplikatorn[, multiplicerad med en
deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] och inte överstiger taket, erhåller
investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som
bestämts av multiplikatorn samt en delsumma om delar av den underliggande tillgången
inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
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I samtliga tre varianter (a., b. och c.) motsvarar det maximala kontantbeloppet, det vill
säga det maximala beloppet för varje Certifikat, taket multiplicerat med multiplikatorn[,
omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]
[för Certifikat med ett nominellt belopp, infoga: a. Om referenspriset på värderingsdagen
överstiger lösenpriset erhåller investeraren ett kontantbelopp motsvarande totalen av (i)
det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 1. Tilläggsbelopp 1 motsvarar den kvoten
erhållen att dividera (i) skillnaden mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset (som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det
nominella beloppet[ och med en deltagandefaktor].
b. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
inte motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) lösenpriset det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om
referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
totalen av (i) det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. b. Om referenspriset på
värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset inte motsvarar eller faller
under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt] motsvarar kontantbeloppet totalen av (i) det
nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp 2. Tilläggsbelopp 2 motsvarar kvoten erhållen
genom att dividera (i) skillnaden mellan lösenpriset och referenspriset på värderingsdagen
(som täljare) med (ii) lösenpriset (som nämnare), multiplicerad med det nominella
beloppet[ och med en deltagandefaktor].
c. Om referenspriset på värderingsdagen når eller faller under lösenpriset och mätpriset
motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] erhåller investeraren istället för
kontantbeloppet den underliggande tillgången till det antal bestämt av multiplikatorn samt
en delsumma om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
I samtliga tre varianter (a., b. och c.) motsvarar det maximala kontantbeloppet för varje
Certifikat det maximala beloppet.]]
[Beskrivning av Outperformance Certifikat [(med kontantavräkning)][(med fysisk
leverans)]
För Outperformance Certifikat erhåller investeraren på slutdagen [antingen den
underliggande tillgången eller] ett kontantbelopp, varvid storleken beror på
prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
a. Om referenspriset på värderingsdagen är högre än lösenpriset, erhåller investeraren ett
kontantbelopp för varje Certifikat motsvarande summan av lösenpriset och skillnaden,
multiplicerad med deltagandefaktorn, mellan referenspriset på värderingsdagen och
lösenpriset, där resultatet vidare multipliceras med multiplikatorn [och omräknas [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om referenspriset på värderingsdagen motsvarar eller faller under lösenpriset,
[kontantbeloppet motsvarar referenspriset på värderingsdagen, multiplicerat med
multiplikatorn[ och omräknat [, i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].] [erhåller
investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som
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bestämts av multiplikatorn samt en delsumma om delar av den underliggande tillgången
inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]].]
[Beskrivning av Sprint Certifikat [(med kontantavräkning)][med fysisk leverans)]
För Sprint Certifikat erhåller investerare på slutdagen [antingen den underliggande
tillgången eller] ett kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på den
underliggande tillgången.
a. Om referenspriset på värderingsdagen är högre än lösenpriset och lägre än taket
motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat summan av, multiplicerad med
multiplikatorn, lösenpriset och produkten av (i) skillnaden mellan referenspriset på
värderingsdagen och lösenpriset och (ii) deltagandefaktorn[, omräknat [i förekommande
fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om referenspriset på värderingsdagen är högre än lösenpriset och lika med eller högre
än taket motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat summan av, multiplicerad med
multiplikatorn, lösenpriset och produkten av (i) skillnaden mellan taket och lösenpriset
och (ii) deltagandefaktorn [, omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
c. Om referenspriset på värderingsdagen motsvarar eller är lägre än lösenpriset,
[kontantbeloppet för varje Certifikat motsvarar referenspriset på värderingsdagen,
multiplicerat med multiplikatorn[ och omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan].] [erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den
underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn samt en delsumma om delar av
den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan]].]
[Beskrivning av Express Bonus Certifikat
För Express Bonus Certifikat och förutsatt att inte en tidig inlösen har inträffat erhåller
investerare på slutdagen ett kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på
den underliggande tillgången.
Om referenspriset för den underliggande tillgången på en värderingsdag före den slutliga
värderingsdagen motsvarar eller är högre än inlösennivån hänförlig till värderingsdagen
(en så kallad ”förtida inlösen”) erhåller investeraren motsvarande tidigt inlösenbelopp för
respektive Certifikat. Om en förtida inlösen inträffar avslutas Certifikatets löptid i förtid
vid utbetalningen av det förtida inlösenbeloppet.
Om en förtida inlösen inte inträffar motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat,
a. om referenspriset på värderingsdagen är lika med eller högre än en specificerad
inlösennivå, summan av (i) det nominella beloppet och (ii) tilläggsbelopp [1].
b. Om referenspriset på värderingsdagen är lägre än inlösennivån och mätpriset inte är lika
med eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag]
inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet [summan
av (i)] det nominella beloppet [och (ii) tilläggsbelopp 2, vilket även kan vara lika med
noll].
c. Om referenspriset på värderingsdagen faller under inlösennivån och mätpriset är lika
med eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag]
inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] motsvarar kontantbeloppet produkten av
det nominella beloppet och kvoten erhållen genom att dividera referenspriset på
värderingsdagen med lösenpriset.
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[Beskrivning av Reverse [Cap] Bonus [Pro] Certifikat
För Reverse [Cap] Bonus [Pro] Certifikat erhåller investerare på slutdagen ett
kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande
tillgången, där investerare agerar på omvänt sätt i den underliggande tillgångens
prisutveckling.
a. Om mätpriset inte är lika med eller överstiger barriären [vid någon tid [under
mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt],
motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat produkten av lösenpriset och två (2), minus
referenspriset på värderingsdagen, där resultatet multipliceras med multiplikatorn [och
omräknas [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan], dock minst ett belopp
motsvarande bonusbeloppet [och som högst det maximala kontantbeloppet].
Bonusbeloppet för varje Certifikat motsvarar produkten av lösenbeloppet och två (2),
minus bonusnivån, där resultatet multipliceras med multiplikatorn[ och omräknas [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om mätpriset är lika med eller överstiger barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar
kontantbeloppet för varje Certifikat produkten av lösenpriset och två (2), minus
referenspriset på värderingsdagen, där resultatet multipliceras med multiplikatorn[, dock
som högst ett belopp motsvarande det maximala kontantbeloppet,] [omräknat [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan], dock minst ett belopp motsvarande noll.
[För Reverse Bonus Certifikat är det maximala kontantbeloppet begränsat till två gånger
lösenpriset multiplicerat med multiplikatorn.]
[Det maximala kontantbeloppet, det vill säga det maximala beloppet för varje Certifikat,
motsvarar produkten av lösenpriset och två (2), minus taket, där resultatet multipliceras
med multiplikatorn[ och omräknas [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]]
[Beskrivning av Tracker Certifikat
För Tracker Certifikat erhåller investerare på slutdagen ett kontantbelopp, varvid storleken
beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
Kontantbeloppet motsvarar referenspriset på värderingsdagen multiplicerat med
multiplikatorn[ och omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]
[Beskrivning av Open End Tracker Certifikat
För Open End Tracker Certifikat erhåller investerare ett kontantbelopp – normalt inom
[fem][●] bankdagar efter respektive inlösentidpunkt eller uppsägningsdagen – varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången.
Kontantbeloppet motsvarar referenspriset på värderingsdagen multiplicerat med
multiplikatorn[ och omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]. [Emittenten
kan ta ut en förvaltningsavgift [under Certifikatets löptid] [eller] [vid lösen av
Värdepappersinnehavaren] [eller] [vid uppsägning av Emittenten] [genom justering av
multiplikatorn [dagligen] [,] [månatligen] [eller] [årligen]].]]
[Beskrivning av [Capped] Multi Bonus [Pro] Certifikat
För [Capped] Multi Bonus [Pro] Certifikat erhåller investerare på slutdagen ett
kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande
tillgången.
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a. Om respektive mätpris av minst en korgandel inte motsvarar eller faller under barriären
hänförlig till respektive korgandel [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en
mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt], motsvarar kontantbeloppet
för varje Certifikat det nominella beloppet multiplicerat med kvoten erhållen genom att
dividera (i) det initiala priset av aktuell korgandel med (ii) referenspriset av aktuell
korgandel på värderingsdagen, dock minst ett belopp motsvarande bonusbeloppet [och
som högst ett belopp motsvarande det maximala kontantbeloppet]. Bonusbeloppet för
varje Certifikat motsvarar bonusbeloppet.
b. Om mätpriset för en korgandel motsvarar eller faller under barriären hänförlig till
respektive korgandel [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat
det nominella beloppet multiplicerat med kvoten erhållen genom att dividera (i) det
initiala priset av aktuell korgandel med (ii) referenspriset av aktuell korgandel på
värderingsdagen [, dock som högst ett belopp motsvarande det maximala
kontantbeloppet].
[Det maximala kontantbeloppet motsvarar det maximala beloppet.]
Den aktuella korgandelen är korgandelen med den [högsta] [eller] [lägsta] utvecklingen
under löptiden för Certifikaten.]
[Beskrivning av Multi Express Certifikat
För Multi Express Certifikat, förutsatt att inte en tidig inlösen har inträffat, erhåller
investerare på slutdagen ett kontantbelopp, varvid storleken beror på prisutvecklingen på
den underliggande tillgången.
Om referenspriset för samtliga korgandelar på en värderingsdag före den slutliga
värderingsdagen motsvarar eller är högre än inlösennivån hänförlig till den
värderingsdagen och till respektive korgandel (en så kallad ”tidig inlösen”) erhåller
investeraren motsvarande förtida inlösenbelopp för respektive Certifikat. Om en förtida
inlösen inträffar avslutas Certifikatets löptid i förtid vid utbetalningen av det förtida
inlösenbeloppet.
Om en förtida inlösen inte inträffar motsvarar kontantbeloppet för varje Certifikat,
a. om referenspriset för samtliga korgandelar på värderingsdagen är lika med eller högre
än en specificerad inlösennivå, summan av (i) det nominella beloppet och (ii)
tilläggsbelopp [1].
b. Om referenspriset för minst en korgandel på värderingsdagen är lägre än inlösennivån
hänförlig till den korgandelen och om mätpriset på en korgandel inte är lika med eller
faller under barriären hänförlig till respektive korgandel [vid någon tid [under
mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid någon mättidpunkt]
motsvarar kontantbeloppet [summan av (i)] det nominella beloppet [och (ii) tilläggsbelopp
2, vilket även kan vara lika med noll].
c. Om referenspriset för minst en korgandel på värderingsdagen är lägre än inlösennivån
för den korgandelen och om mätpriset på minst en korgandel är lika med eller faller under
barriären hänförlig till respektive korgandel [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på
en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], motsvarar kontantbeloppet
produkten av det nominella beloppet och kvoten erhållen genom att dividera referenspriset
för aktuell korgandel på värderingsdagen med dess lösenpris.
Den aktuella korgandelen är korgandelen med den [högsta] [eller] [lägsta] (i enlighet med
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definitionen i respektive villkor) utvecklingen under löptiden för Certifikaten.]
[Beskrivning av [Factor][Leverage & Short][●infoga certifikatets
marknadsbeteckning] Certifikat
För [Factor] [Leverage & Short] [●infoga certifikatets marknadsbeteckning] Certifikat
erhåller investerare ett kontantbelopp, normalt inom [fem][●]bankdagar efter respektive
inlösentidpunkt eller uppsägningsdagen, varvid storleken beror på prisutvecklingen på den
underliggande tillgången.
Kontantbeloppet motsvarar referenspriset på värderingsdagen multiplicerat med
multiplikatorn[ och omräknat [i förekommande fall] till avvecklingsvalutan]. [Emittenten
kan ta ut en [förvaltningsavgift] [och][/][eller][gap][avgift][under Certifikatets löptid]
[eller] [vid lösen av Värdepappersinnehavaren] [eller] [vid uppsägning av Emittenten]
[genom justering av multiplikatorn [dagligen] [,] [månatligen] [eller] [årligen]].]
[Factor] [Leverage & Short][●infoga certifikatets marknadsbeteckning] Certifikat är
enbart kopplade till index som kan bestå av flera indexkomponenter som t.ex. aktier, men
som också kan kopiera enstaka indexkomponenter såsom enstaka terminspriser, enstaka
aktiepriser eller enstaka råvarupriser. Till skillnad från andra Open End Certifikat är
sådana index förenade med hävstång.
[Beskrivning
av
[Minimum
Amount][MinMax][●infoga
certifikatets
marknadsbeteckning] Certifikat [(med kontantavräkning)][(med fysisk leverans)]
För [Minimum Amount][MinMax][●infoga certifikatets marknadsbeteckning] Certifikat
är den initiala emissionskursen eller säljkursen för Certifikatet generellt högre under dess
löptid än gällande marknadspris för den underliggande tillgången med hänsyn tagen till
multiplikatorn. På slutdagen erhåller investerarna [antingen leverans av den underliggande
tillgången eller] ett kontantbelopp varvid storleken beror på prisutvecklingen på den
underliggande tillgången.
a. Om referenspriset på värderingsdagen motsvarar eller är högre än taket erhåller
investeraren det maximala beloppet för varje Certifikat. Det maximala beloppet för varje
Certifikat motsvarar taket multiplicerat med multiplikatorn[, omräknat [i förekommande
fall] till avvecklingsvalutan].
b. Om referenspriset på värderingsdagen är lägre än taket, men högre än
minimibeloppsnivån, [erhåller investeraren för varje Certifikat referenspriset per
värderingsdagen multiplicerat med multiplikatorn [och omräknat [i förekommande fall]
till avvecklingsvalutan]][erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den
underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn samt en delsumma om delar av
den underliggande tillgången inte kan levereras[, omräknat [i förekommande fall] till
avvecklingsvalutan]].
c. Om referenspriset på värderingsdagen är lika med eller lägre än minimibeloppsnivån,
erhåller investeraren ett minimibelopp för varje Certifikat. Minimibeloppet för varje
Certifikat är lika med minimibeloppsnivån multiplicerat med multiplikatorn[ omräknat [i
förekommande fall] till avvecklingsvalutan].]
C.16

Stängningsdagen eller
slutdagen
för
derivatinstrumenten lösendagen eller den
sista referensdagen.

[Slutdag: [●]]
[Lösendagar: [●]]
[Lösendag: [●]]
[Värderingsdagar: [●]]
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[Värderingsdag: [●]]
[Slutdagen [och lösendagarna] [och lösendagen] [och värderingsdagarna] [och
värderingsdagen] kommer att specificeras i tabellen i bilagan till Sammanfattningen.]
C.17

En beskrivning av
avvecklingsförfarand
et
för
derivatinstrumenten.

Emittenten kommer tillse att kontantbeloppet betalas [eller, om tillämpligt, att den
underliggande tillgången kommer att levereras till ett antal bestämt av multiplikatorn och
del av kontantbeloppet kommer att betalas om delar av den underliggande tillgången inte
kan levereras,] via depåombudet till respektive värdepappersinnehavares konto [eller
värdepapperskonto]
Depåombudet har
vidareöverföring.

åtagit

sig

gentemot

Emittenten

att

göra

en

motsvarande

C.18

En beskrivning av hur
avkastningen
av
derivatinstrumenten
hanteras.

Emittenten kommer att tillse att kontantbeloppet betalas [eller, om tillämpligt, att den
underliggande tillgången kommer att levereras till ett antal bestämt av multiplikatorn och
del av kontantbeloppet kommer att betalas om delar av den underliggande tillgången inte
kan levereras,] senast [den [[femte][●] bankdagen efter värderingsdagen eller
valutaomvandlingstidpunkten, beroende på vilken av dessa som är den senaste]]
[slutdagen].

C.19

Lösenpriset eller det
sista
referenspriset
för den underliggande
tillgången.

[Referenspris: [●]]

En beskrivning av
vilket
slag
av
underliggande
tillgång det gäller
samt var information
om
den
underliggande
tillgången finns.

[Typ av Underliggande tillgång:

C.20

[Referenspriset kommer att specificeras i tabellen i bilagan till Sammanställningen.]

[aktie]

[värdepapper

som

[aktieindex] [valutakurs] [råvara] [fond] [börshandlad

representerar

aktier]

fond] [terminskontrakt]

[WKN (tyskt identifikationsnummer på värdepapper) avseende den Underliggande
tillgången: ●]
[ISIN avseende den Underliggande tillgången: ●]
[infoga annan identifierare avseende den Underliggande tillgången: ●]
[Bolag: ●]
[Underliggande tillgång: ●]
[Tillämplig börs: ●]
[[Tillämplig] referensmarknad: ●]
[Tillämplig indexberäkning: ●]
[Referensombud: ●]
Information om den Underliggande tillgången finns tillgängligt på
[Reuters sida: ●]
[Webbsida: ●]
[infoga annan källa med information om den underliggande tillgången: ●]]
[Typ av Underliggande tillgång, [WKN (tyskt säkerhets-ID)] [och] [ISIN] [infoga annan
identifierare avseende den Underliggande tillgången: ●] [bolaget] [underliggande
tillgång] och [tillämplig börs] [[tillämplig] referensmarknad] [tillämplig indexberäkning]
[referensombudet] kommer att specificeras i tabellen i bilagan till Sammanfattningen.
Information om den Underliggande tillgången finns tillgängligt på [Reuters
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sida][webbsida][infoga annan källa med information om den Underliggande tillgången:
●] såsom specificerats i tabellen i bilagan till Sammanfattningen.]
Avsnitt D – Risker
D.2

Nyckelinformation
om de huvudsakliga
risker
som
är
specifika
för
emittenten.

Kreditrisk
Emittenten är utsatt för risk att tredje man som är skyldig Emittenten pengar, värdepapper
eller andra tillgångar inte kommer att fullgöra sina skyldigheter. Det kan handla om
Emittentens klienter, motparter, clearingagenter, börser, clearingorganisationer och andra
finansiella institutioner. Dessa parter kan begå avtalsbrott gentemot Emittenten på grund
av bristande likviditet, operativa misstag, konkurs eller av andra skäl.
Marknadsprisrisk
Marknadsprisrisk är risk för förlust till följd av förändringar av marknadspriser i synnerhet
till följd av förändringar i valutakurser, räntor, aktie- och råvarupriser samt
prisförändringar i varor och derivat. Marknadsrisk uppstår främst som en följd av negativ
och oförutsedd utveckling av ekonomin, konkurrenssituation, räntor, aktie- och
valutakurser samt priser för råvaror. Prisförändringar kan även uppstå till följd av att vissa
marknader upphör vilket leder till att det inte längre går att fastställa marknadspris för en
viss produkt.
Likviditetrisk
Likviditet är förmågan hos ett finansinstitut att finansiera ökningar i tillgångar och
uppfylla skyldigheter. Likviditetsrisk är risken att företaget inte kommer att kunna möta
både förväntade och oförutsedda, nuvarande och framtida kassaflöde och säkerhetsbehov.
Om Emittenten står inför likviditetsproblem, kan det hända att Emittenten inte kan
fullgöra sina skyldigheter enligt de emitterade värdepapperena i tid eller alls.
Risk för avsaknad av eller icke-fungerande clearing, avveckling eller börshandel
För att en investerare ska kunna köpa eller sälja värdepapper eller ta emot betalning av
inlösen från Emittenten, behövs tillgång till tjänster från andra finansiella institutioner
såsom clearingbanker, börser, depåförmedlare, investerarens depåbank eller flera andra
institutioner som hanterar finansiella transaktioner. Om de av någon anledning inte kan
tillhandahålla sina tjänster för en viss period, kan Emittenten under denna period inte
acceptera en optionsrätt eller rätten till certifikat, leverera i enlighet med
värdepapperstransaktioner eller betala på slutdagen.
Emittentrisk på grund av rekonstruktion i bankverksamheten
Den 27 april 2018 ("Slutdatum") är Emittentens bankverksamhet (framför allt
affärsområdena Treasury & Trade Solutions (TTS), Corporate Lending, Treasury
Activities & Own Issuances and Issuer Services business units hädanefter kallade
"bankverksamheter") som hittills har drivits av Emittenten, överförts till Citibank
Europe plc. Emittentens warranter och certifikatverksamhet påverkades inte av dessa
åtgärder. Bankverksamheten överfördes genom en rekonstruktion och omorganisering
(Ausgliederung zur Neugründung) enligt § 123 (3) nr. 2 i den tyska German Corporate
Transformation Act (Umwandlungsgesetz, "UmwG") till ett nystartat tyskt aktiebolag
(Kommanditgesellschaft), vars kommanditdelägare (Kommanditist) var Emittent och vars
komplementär (Komplementär; personligt ansvarig partner) var Citibank Europe plc. När
rekonstruktionenträdde i kraft genom registrering i handelsregister har Emittenten sålt och
överlåtit sitt aktiebolag i rekonstruktionsenheten till komplementären. Därför överfördes
alla partnerskapstillgångar (inklusive eventuella närstående skulder) av Hive-Down
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Vehicle (framför allt tillgångarna i den tidigare bankverksamheten) automatiskt och enligt
lag till Citibank Europe plc genom generell övergång ("Tillväxt").
Skyddet av Emittentens kreditorer med avseende på de överförda skulderna som en del av
omstruktureringen el hive- rekonstruktionen och de kvarstående skulderna hos Emittenten
regleras av § 125 UmwG tillsammans med §§ 22, 133 UmwG. Enligt dessa bestämmelser
är Emittenten och rekonstruktionsenheten i förhållande till tredje part solidariskt ansvariga
för kreditorerna och för eventuella skulder hos Emittenten som har skapats före
slutdatumet ("Tidigare skulder"). Emittenten är i princip solidariskt ansvarig för en
period om fem år. Perioden för pensionsskulder enligt lagen om tyska tjänstepensioner
(Betriebsrentengesetz) är tio år. Mellan Emittenen och Hive- Down Vehicle kommer
ersättningskraven vara mot varandra om de hålls ansvariga. I avvikelse från gällande
lagbestämmelse kom Emittenten och rekonstruktionsenheten överens om att (i)
rekonstruktionsenheten kommer att vara ansvarig för äldre skulder relaterade till
bankverksamheten och (ii) Emittenten är endast ansvarig för äldre skulder relaterade till
någon av de affärsenheter som återstår hos Emittenten. Följaktligen kommer de att ha
ömsesidiga kontraktsanspråk för ersättning.
Från och med datumet för Tillväxt är eventuella avtalsenliga krav på ersättning mot
Citibank Europe plc, som utgår från rekonstruktionsenheten rättsliga ställning.
Om Emittenten hålls ansvarig av en kreditor, kommer Emittenten att utsättas för risken att
Citibank Europe plc inte kommer eller kan uppfylla sin ersättningsskyldighet på grund av
bristande likviditet, operativ brist, insolvens eller andra skäl. I det här fallet kommer
Emittenten självständigt stå ekonomiskt ansvarig för kreditorer för motsvarande äldre
skulder med de tillgångar som återstår hos Emittenten.
Vidare fortsätter Emittenten även efter utträdet och som kommanditdelägare i
rekonstruktionsenheten under en period av fem år att vara ansvarig för eventuella skulder i
rekonstruktionsenheten som har skapats före datumet för utträdet. I det här fallet är
Emittentens ansvar begränsat till det belopp om avgiftskyldighet (Haftsumme) som är
registrerat i handelsregistret (1 000 euro).
Om Emittenten hålls ansvarig för Tidigare skulder och om Citibank Europe plc inte
uppfyller sin ersättningsskyldighet på grund av bristande likviditet, operativ brist,
insolvens eller andra skäl eller inte kan uppfylla dem, kan det väsentligt påverka det
finansiella läget för Emittenten negativt.
Risk till följd av direktivet för återhämtning och resolution av kreditinstitut och
värdepappersföretag samt den tyska lagen om omstrukturering och upplösning
På EU-nivå har EU:s institutioner antagit ett EU-direktiv om definierande av en ram för
återhämtning och resolution av kreditinstitut (det så kallade Direktivet om inrättande av en
ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, "BRRD")
samt förordningen (EU) nr. Europaparlamentets och rådets 806/2014 av den 15 juli 2014
(den gemensamma resolutionsmekanismen - SRM), som trädde i kraft i väsentliga delar
den 1 januari 2016 som etablerar en likformig avslutningsprocedur inom euro-området.
BRRD har implementerats i Förbundsrepubliken Tyskland genom lagen om
omstrukturering och resolution (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - "SAG"). SAG
trädde i kraft den 1 januari 2015 och beviljar betydande rättigheter för intervention av
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen - "BaFin" och andra behöriga myndigheter i
händelse av kris hos kreditinstitut eller värdepappersföretag, inklusive Emittent.
SAG ger behörig nationell resolutionsmyndighet möjlighet att tillämpa beslutsfattande
åtgärder. BaFin har varit den nationella resolutionsmyndighet i Tyskland sedan den 1
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januari 2018. BaFin har tagit över uppgiften från den tidigare ansvariga myndigheten för
stabilisering av finansmarknaden (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung "FMSA").
Med vissa villkor och undantag har BaFin befogenhet att permanent nedskriva
institutionernas skulder, inklusive warranter och certifikat emitterade av Emittenten, eller
att omvandla dem till aktiekapitalinstrument. Dessutom kan gäldenären för Warranter och
Certifikat (d.v.s. Emittenten) få en annan riskprofil än ursprungligen eller den
ursprungliga gäldenären kan ersättas av en annan gäldenär (som kan ha en grundläggande
annan riskprofil eller annan solvens än Emittenten) efter beslut av BaFin med avseende på
SAG. Dessutom kan vissa rättigheter begränsas, till exempel utövande rättigheter, eller
inlösen kan komma att skjutas upp. En sådan regleringsåtgärd kan väsentligt påverka
warranternas och certifikatens marknadsvärde samt deras volatilitet och öka riskfaktorerna
för investerarens investeringsbeslut. Investerare i Warranter och Certifikat kan förlora hela
eller en del av sitt investerade kapital i en pre-insolvensscenario (risk för totalförlust).
Risker på grund av Federal Deposit Insurance Act och Dodd-Frank Wall Street
Reform och Consumer Protection Act (konsumenträtt)
Under hösten 2017 utfärdade styrelsen för Federal Reserve System, Federal Deposit
Insurance Corporation och Office of the Comptroller of the Currency regler ("QFC Stay
Rules") som syftar till att förbättra möjligheten till resolution och motståndskraften hos
amerikanska globalt systemviktiga banker ("G-SIB") och den amerikanska verksamheten
av utländska G-SIB:er, genom att mildra risken för att destabilisera avslutningen av
kvalificerade finansiella kontrakt ("QFC") i samband med resolution. Citigroup, Inc. och
dess dotterbolag, inklusive Emittenten, är "täckta enheter" som omfattas av QFC Stay
Rules. Certifikat kan kvalificera sig som QFC.
QFC Stay Rules syftar till att eliminera hinder för en ordnad upplösning av en G-SIB,
både i ett scenario där resolutionsförfaranden inleds av de amerikanska
tillsynsmyndigheterna enligt Federal Deposit Insurance Act eller Order Liquidation
Authority enligt avdelning II i Dodd Frank Act ("OLA") (tillsammans "US Special
Resolution Regimes") samt i ett scenario där G-SIB löses upp genom vanliga
insolvensförfaranden. För att uppnå detta kräver QFC Stay Rules täckta enheter
säkerställer att deras QFC som omfattas av QFC Stay Rules (i) innehåller ett uttryckligt
avtalsmässigt erkännande av de lagstadgade bestämmelserna om "stay-and-transfer" i US
Special Resolution Regim och (ii) inte innehåller cross-defaultvillkor som kan göras
gällande mot den täckta enheten till följd av att ett bolag i samma koncern som den täckta
enheten (tillsammans och var för sig "koncernbolag") blir föremål för någon form av
resolutions- eller insolvensförfaranden eller restriktioner för överföring av eventuella
relaterade kreditvärdighetsstärkande åtgärder (inklusive garanti) som utfärdats av ett av
den täckta enhetens koncernbolag efter det att resolutions- eller insolvensförfarande
påbörjats avseende koncernbolaget.
Bekräftelse av US Special Resolution Regimes
För att möta dessa krav erhåller Certifikaten ett uttryckligt avtalsmässigt erkännande av att
om Emittenten blir föremål för ett förfarande enligt US Special Resolution Regim
kommer överlåtelsen av Certifikaten att ha verkan i samma utsträckning som överlåtelsen
skulle han verkan under US Special Resolution Regime. Dessutom innehåller Certifikaten
ett uttryckligt avtalsmässigt erkännande av att om Emittenten eller något bolag i samma
koncern som Emittenten (tillsammans och var för sig "koncernbolag") blir föremål för ett
förfarande enligt US Special Resolution Regim, får "standardrättigheter" inte utövas i
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större utsträckning än de kan utövas under US Special Resolution Regim. I detta
sammanhang omfattar "standardrättigheter" rätten att säga upp, likvidera eller accelerera
en QFC eller kräva betalning eller leverans därunder, och kan därför innehålla rätten för
en värdepappersinnehavare att lösa in ett Certifikat vid valfri tidpunkt (för Open End
Certifikat).
Under gällande lagstiftning kan Emittenten, som en icke amerikansk enhet, inte bli
föremål för förfaranden i enlighet med US Special Resolution Regimes.
Förmedling av transaktioner för andra Koncernföretag och fördelning av arbete
inom Citigroup-gruppen
Den övervägande delen av Emittentens mäklarprovisionsinkomst är intäkter från
överenskommelser
om
överlåtelsepriser
som
Emittenten
erhåller
för
förmedlingstransaktioner mellan Emittentens kunder och de olika Citigroup-företagen.
Emittenten är ersatt med en global avvecklingsmodell. (Global Revenue Allocation,
"GRA"), vilket i första hand ger en inkomstdelning. Detta gäller för alla större
affärsområden. Emittenten samarbetar med alla områden, främst med Citigroup Global
Markets Limited, London, Citibank Europe plc, Dublin och Citibank, N.A.
Om man inom Citigroup-gruppen beslutar att omfördela de aktuella verksamheterna till
andra Koncernbolag skulle Emittenten kunna förlora en viktig inkomstkälla.
Risker kopplade till handel i derivatinstrument utställda av Emittenten
Om Emittentens motpart begår avtalsbrott och motparten samtidigt är en av Emittentens
viktiga försäljningspartner som clearar och avvecklar ett stort antal kundtransaktioner med
Emittenten varje dag, då föreligger det risk att hedgingtransaktioner som Emittenten har
ingått innan den aktuella transaktionen har slutförts för att täcka en riskposition som
uppstått till följd av transaktioner i egna instrument som redan genomförts med en sådan
part, inte kan stängas eller måste stängas och därmed senare avvecklas till följd av
motpartens avtalsbrott.
Emittenten kan även utsättas för likviditetsproblem om en av dess motparter med vilken
Emittenten har ingått ett stort antal hedgingtransaktioner begår avtalsbrott, om det orsakar
ytterligare kostnader för att ersätta de ursprungliga kontrakten.
Pensionsfondrisker
Pensionsfondrisker är risker där en förlust som beror på en ekonomisk förlust i någon av
Emittentens ansvariga pensionsfonder måste täckas. Om Emittenten måste göra några
efterföljande tillskott, kan det påverka den finansiella ställningen för Emittenten negativt.
Operativa risker


Outsourcing-risk
Emittenten har outsourcat många viktiga funktioner för en sund styrning och kontroll
av sin verksamhet samt de risker som är förknippade med dem till andra företag
inom och utanför Citigroup-gruppen. Om de företag dessa områden har outsourcats
till inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalen i rätt tid eller inte alls skulle det
även kunna påverka Emittenten förmåga att på förfallodagarna uppfylla sina
skyldigheter med de värdepapper som givits ut.



Avvecklingsrisk
Det finns risk för att för att en affärstransaktion är felaktigt genomförd eller att en
transaktion är genomförd på ett sätt som skiljer sig från avsikter och förväntningar
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från Emittentens ledning.


Informationsrisk
Det finns risk för att för att den information som framställts, tagits emot, överförts
eller lagrats inom eller utanför Emittentens driftställe, inte längre finns tillgänglig.
Sådan information kan dessutom vara av dålig kvalitet eller ha hanterats eller
erhållits felaktigt. Informationsrisken inkluderar även risker som orsakats av system
och använts för att bearbeta information.



Personalrisk
Emittentens efterfrågan på kvalificerad och specialutbildad personal och ledning är
hög. Personalrisk innebär risk för hög personalomsättning och risk för att Emittenten
inte kommer att kunna behålla tillräckligt med kvalificerad personal samt även risken
för att Emittentens anställda medvetet eller av oaktsamhet bryter mot etablerade
regler eller företagets standarder för affärsetik.



Risk för bedrägeri
Det finns risker för bedrägeri som omfattar både interna och externa risker för till
exempel mutor, insiderhandel och stöld av data.



Reputationsrisk
Det finns en reputationsrisk som härrör från skador i kundrelationer som ett resultat
av otillräckliga tjänster eller felaktigt utförande av affärstransaktioner. Det finns
också risken att ingå affärsrelationer med motparter vars affärsmetoder inte
överensstämmer med Emittentens normer eller affärsetik.

Riskerna som beskrivs ovan kan påverka kundrelationen negativt eller förhållandet med
de lokala tillsynsmyndigheterna.
Skatterisker
De taxeringsberäkningar som lämnats till Emittenten är i typfallet provisionsbaserade och
föremål för efterföljande granskning av de tyska skattemyndigheterna eller genom ett
beslut i enskilda frågor av de berörda domstolarna. Detta är ett normalt förfarande som
innebär att skattemyndigheten - i samband med en skatterevision eller till följd av ett
allmänt taxeringsbeslut från en skattedomstol - kan besluta om upptaxering flera år efter
det ursprungliga taxeringsbeslutet.
Ytterligare skattefordringar kan få en väsentlig negativ inverkan på den finansiella
ställningen för Emittenten.
Legala och regulatoriska risker
Emittenten bedömer legala risker som samtliga risker som följer av bindande avtal och
tillämplig lagstiftning. Regulatoriska risker avser de risker som uppkommer i den rättsliga
miljö i vilken Emittenten driver sin verksamhet.
Förverkligandet av juridiska risker eller en ökning av lagstadgade krav kan innebära en
betydande ökning av Emittentens rörelsekostnader och få negativa effekter på Emittentens
finansiella ställningen.
D.6

Nyckelinformation
om de huvudsakliga
risker
som
är
specifika
för

Generella riskfaktorer relaterade till Certifikaten
Följande generella risker gäller för samtliga typer av Certifikat:


Certifikat kan medföra risk för förlust av investerat kapital uppgående till en
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värdepapperna. Detta
måste inkludera en
risk som varnar för
att en investerare kan
förlora delar av eller
hela värdet av sin
investering och/eller,
om
investerarens
ansvar
inte
är
begränsat till värdet
på investeringen, ett
uttalande
avseende
detta,
tillsammans
med en beskrivning
av de omständigheter
under vilka ett sådant
utvidgat ansvar kan
uppkomma och dess
troliga
finansiella
följder.

totalförlust (risk för totalförlust).


Transaktionskostnader kan påverka vinst eller förlust negativt.



Kreditfinansiering av förvärv av Certifikat ökar betydligt förlustrisken för
investerare.



Certifikat ger inte någon löpande avkastning och innebär inte någon rätt att erhålla
ränta eller utdelning.



Förlustrisk finns redan under Certifikatets löptid.



Investerare bär risken för att Emittenten av Certifikat kan begå avtalsbrott.
Certifikaten är varken säkerställda eller garanterade av en insättningsgarantifond
eller en statlig institution.



Emittentens hedgingtransaktioner kan ha en betydande inverkan på priset på den
underliggande tillgången och kan därmed påverka hur inlösen utformas och det
belopp som betalas ut negativt.



Investerare kanske inte kan undvika riskerna med Certifikat.



Andrahandsmarknaden för Certifikat kan vara begränsad och Certifikat kan sakna
likviditet, vilket kan påverka Certifikatens värde och investerarens möjligheter att
avyttra dem negativt.



Emittenten fastställer köp- och säljkurser för Certifikat genom interna prismodeller
med beaktande av faktorer som påverkar marknadspriset. Detta innebar att, till
skillnad från vad som gäller för handel i aktier, är priset inte härlett direkt av utbud
och efterfrågan. Emittenten bestämmer priset som därmed kan skilja sig från det
matematiska värdet av Certifikat eller från det förväntade ekonomiska priset.



Tillgången till Emittentens elektroniska handelssystem kan vara begränsad på ett sätt
som negativt påverkar möjlighet till handel med Certifikat.



Investerare bör vara medvetna om att möjlighet till handel med Certifikat på
andrahandsmarknaden kommer att upphöra omedelbart före slutdagen och att
relevanta faktorer fortfarande kan ändras till investerarens nackdel mellan den sista
handelsdagen och slutdagen.



Priset på den underliggande tillgången måste ibland uppskattas om Certifikat
handlas när handel inte äger rum på den lokala marknad där den underliggande
tillgången handlas. Om Emittenten angett ett pris på Certifikat vid tidpunkt utanför
handelstider på den lokala marknaden för den underliggande tillgången, kan detta
pris visa sig vara för högt eller för lågt.



Ju lägre likviditet av den underliggande tillgången desto högre hedgingkostnader för
Emittenten av Certifikaten. Emittenten kommer att ta dessa hedgingkostnader i
beaktande vid prissättningen och överföra dem till värdepapperstinnehavarna.



Man kan inte dra några slutsatser avseende Certifikatens likviditet på
andrahandsmarknaden baserat på erbjudandets storlek enligt Slutliga Villkor.



Investerare som vill skydda sig mot marknadsrisker förknippade med en investering
i den underliggande tillgången genom att köpa erbjudna Certifikat, bör vara
medvetna om att priset på Certifikat inte behöver röra sig parallellt med priset på
respektive underliggande tillgång.
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Händelser som påverkar marknadens funktionssätt kan ha en negativ påverkan på
Certifikats värde.



Om Emittenten eller de relevanta mäklarna vid inlösen varken i praktiken eller enligt
lag kan uppfylla sina skyldigheter enligt Certifikaten på lagligt sätt ska tidpunkten
för att uppfylla dessa skyldigheter flyttas fram till tidpunkten då det återigen blir
möjligt att fullgöra respektive skyldigheter.



Justeringar kan leda till utbyte av den underliggande tillgången och till betydande
prisförändringar för Certifikaten. Emittenten har rätt att tillämpa extraordinära
uppsägningsgrunder för Certifikaten om det inte är möjligt att genom justeringen
göra en anpassning till den underliggande tillgången. I så fall kommer Certifikaten
att förtidsinlösas till ett skäligt marknadsvärde som Emittenten bestämmer.
Investerare kommer att lida förlust om detta marknadsvärde är lägre än inköpspriset.



I fall av extraordinär eller ordinär uppsägning av Certifikat av Emittenten, bär
investerare risken att dennes förväntningar avseende ökning av Certifikatens värde
inte uppfylls till följd av tidig uppsägning (avkastningsrisk). Därutöver bär
investeraren risken att denne endast kan ha möjlighet att återinvestera erhållet
belopp på mindre förmånliga villkor (återinvesteringsrisk).



En värdeminskning i Certifikaten kan inträffa till följd av andra faktorer som
påverkar värdet såsom penningmarknadsräntor, förväntade utdelningar och storleken
på Emittentens refinansieringskostnader.



Rättelser, ändringar eller justeringar av villkor kan ha negativa effekter för
värdepappersinnehavare.



Det föreligger risk för avdrag för amerikansk källskatt och överföring av
information till USA:s skattemyndighet.



Det föreligger risk för att amerikansk källskatt kan vara tillämpligt för
"utbetalningsekvivalenter" och om denna källskatt är tillämplig erhåller investeraren
mindre än den summa som denne skulle ha erhållit utan tillämpning av källskatten.



Det finns risk för att Certifikaten sägs upp med omedelbar verkan om det vid något
tillfälle efter att Certifikaten givits ut uppstår omständigheter som gör att Emittenten
blir eller förmodligen kommer att bli skyldig att betala eller redovisa källskatt enligt
avsnitt 871 (m) i the U.S. Internal Revenue Code of 1986 för berörda Certifikat.



Det föreligger risk för implementering av finansiell transaktionsskatt som skulle leda
till att framtida försäljning, anskaffning eller utbyte av Certifikat kan beskattas.
Detta kan ha en negativ påverkan på värdet på Certifikaten.

[Följande riskfaktorer måste infogas endast om de är relevanta för den enskilda typen av
Certifikat:
Specifika riskfaktorer för vissa Certifikat
Följande specifika risker gäller för samtliga typer av Certifikat:


[infoga i fall av Bonus eller Capped Bonus eller Bonus Pro eller Capped Bonus Pro
Certifikat, Discount Plus eller Discount Plus Pro Certifikat, TwinWin eller Capped
TwinWin Certifikat, Express Bonus Certifikat, Reverse Bonus eller Reverse Bonus
Pro eller Reverse Cap Bonus eller Reverse Cap Bonus Pro Certifikat, Multi Bonus
Certifikat och Multi Express Certifikat: Särskilda risker i fråga om Certifikat med
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barriär:
o För Certifikat med barriär och ett villkorat lägsta belopp för inlösen finns risk att
investerare kan förlora rätt till det lägsta inlösenbeloppet om barriärshändelse
inträffar.
o Det föreligger en risk för snabbare prisnedgång om den underliggande tillgången
närmar sig barriären.
o Ökning av implicit volatilitet av den underliggande tillgången har en negativ
påverkan på Certifikatets pris om priset på den underliggande tillgången är nära
barriären.
o Risk för snabba prisförändringar avseende den underliggande tillgången (gap
risk) blir oftast överförd till investeraren genom prissättningen på
andrahandsmarknaden och kommer under vissa förutsättningar att ha en negativ
påverkan på Certifikatets avkastning.
o Det kan inte uteslutas att Emittentens agerande avseende hedgingpositioner kan
förstärka prisrörelser i den underliggande tillgången för Certifikaten i en sådan
utsträckning att barriärshändelse inträffar och priset på Certifikat faller snabbare
till följd av detta.]
o [Det finns risk för att barriärshändelse även kan inträffa utanför tidpunkt för
normal handel med Certifikat.]]


[Om betalning enligt Certifikat kommer att ske i en annan valuta än valutan för den
underliggande tillgången beror investerares risker även på valutan för den
underliggande tillgången, något som inte går att förutse.]



[Vad avser Certifikat med valuta hedging (Quanto Certifikat) kan pris för Certifikat
svara på ändringar i valutakursen innan värderingstidpunkten så att investerare som
säljer Certifikat under deras löptid även kan bli exponerade mot en motsvarande
valutakursrisk.]



[I fall av valutastörningsevent är Emittenten berättigad till extraordinär uppsägning
av Certifikat och till förtidsinlösen till rätt marknadspris enligt Emittentens skäliga
bedömning. Investerare kommer att lida förlust om detta marknadsvärde är lägre än
inköpspriset.



[Om betalningen enligt Certifikat sker i en valuta som skiljer sig från valutan för
investerares konto (kontovalutan) beror investerarens förlustrisk även på
kontovalutans utveckling, något som inte går att förutse.]



[För Certifikat med en högsta inlösen (tak eller högsta belopp) är kontantbeloppet
begränsat.]



För Reverse Certifikat med en högsta inlösen (tak eller högsta belopp) är
kontantbeloppet begränsat.]



[För av Certifikat med deltagandefaktor har värdeändringar i den underliggande
tillgången en oproportionerlig påverkan på Certifikatens värde när deltagandefaktor
tillämpas.



[För Certifikat med villkorad fysisk leverans föreligger risk för att investerare inte
kommer att erhålla ett monetärt belopp och att den levererade underliggande
tillgången endast har ett väldigt lågt eller inget värde alls. Då finns risk för förlust –
och även risk för totalförlust av det investerade kapitalet och därtill hörande
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transaktionskostnader. Investerare bär även de emittent- och värdepappersrisker som
är kopplade till den underliggande tillgången.]]
Produktspecifika riskfaktorer
[Produkt nummer 1: Specifika riskfaktorer avseende Bonus eller Capped Bonus eller
Bonus Pro eller Capped Bonus Pro Certifikat:
Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], är Certifikatet
föremål för en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på
den underliggande tillgången. I värsta fall kan detta innebära en totalförlust av det
investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på
den underliggande tillgången uppgår till noll.
[Om mätpriset, avseende Bonus Certifikat med fysisk leverans, motsvarar eller faller
under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] [och om referenspriset, avseende Capped Bonus
Certifikat, på värderingsdagen bedöms vara lägre än taket] erhåller investeraren istället för
kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn
samt i vissa fall en delsumma av beloppet om delar av den underliggande tillgången inte
kan levereras. Marknadsvärdet på den underliggande tillgången plus i vissa fall
delsumman kan vara lägre än Certifikatets förvärvspris. Då kommer investerarna att lida
en förlust. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir
fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången
är noll.]]
[Produkt nummer 2: Specifika riskfaktorer avseende Discount eller Discount Plus
eller Discount Plus Pro Certifikat:
[Specifika risker avseende Discount Certifikat
Om det aktuella referenspriset är lägre än taket är Certifikatet föremål för en förlustrisk
beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande
tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir
fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången
är noll.
[Om referenspriset, avseende Discount Certifikat med fysisk leverans, på värderingsdagen
är lägre än taket erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den
underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn samt i vissa fall en delsumma
om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras. Marknadsvärdet på den
underliggande tillgången plus en ev. delsumma kan vara lägre än Certifikatets
förvärvspris. I detta fall kommer investeraren att lida en förlust. I värsta fall innebär det en
totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Specifika risker avseende Discount Plus eller Discount Plus Pro Certifikat
Om det relevanta referenspriset är lägre än taket är Certifikatet föremål för en förlustrisk,
beroende på det relevanta referenspriset hos underliggande tillgång på värderingsdagen. I
värsta fall innebär det total förlust av det investerade kapitalet. Detta är fallet om det
relevanta referenspriset på underliggande tillgång på värderingsdagen är noll.
Om mätpriset motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] och om det aktuella
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referenspriset på den underliggande tillgången är lägre än taket är Certifikatet föremål för
en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade
kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången är noll.
[Om mätpriset, avseende Discount Plus eller Discount Plus Pro Certifikat med fysisk
leverans, motsvarar eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller]
[på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] och om det aktuella
referenspriset på den underliggande tillgången är lägre än taket erhåller investeraren
istället för kontantbeloppet det antal av den underliggande tillgången som bestämts av
multiplikatorn samt i vissa fall en delsumma om delar av den underliggande tillgången
inte kan levereras. Marknadsvärdet på den underliggande tillgången plus en ev. delsumma
kan vara lägre än Certifikatets förvärvspris. I detta fall kommer investeraren att lida en
förlust. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet
om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är
noll.]]
[Produkt nummer 3: Specifika riskfaktorer avseende TwinWin eller Capped
TwinWin Certifikat:
Om det aktuella referenspriset når eller faller under lösenpriset och mätpriset motsvarar
eller faller under barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], är Certifikatet föremål för en förlustrisk
beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande
tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir
fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången
är noll.
[Om det aktuella referenspriset, avseende TwinWin eller Capped TwinWin Certifikat med
fysisk leverans, når eller faller under lösenpriset och mätpriset motsvarar eller faller under
barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna]
[eller] [vid mättidpunkten] erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal av
den underliggande tillgången som bestämts av multiplikatorn och i vissa fall en delsumma
om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras. Marknadsvärdet på den
underliggande tillgången plus en ev. delsumma kan vara lägre än Certifikatets
förvärvspris. I detta fall kommer investeraren att lida en förlust. I värsta fall innebär det en
totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Produkt nummer 4: Specifika riskfaktorer avseende Outperformance Certifikat:
Om det aktuella referenspriset når eller faller under lösenpriset är Certifikatet föremål för
en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade
kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången är noll.
[Om det aktuella referenspriset, avseende Outperformance Certifikat med fysisk leverans,
når eller faller under lösenpriset erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal
av den underliggande tillgången som bestäms av multiplikatorn och i vissa fall en
delsumma om delar av den underliggande tillgången inte kan levereras. Marknadsvärdet
på den underliggande tillgången plus en ev. delsumma kan vara lägre än Certifikatets
förvärvspris. I detta fall kommer investeraren att lida en förlust. I värsta fall innebär det en
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totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Produkt nummer 5: Specifika riskfaktorer avseende Sprint Certifikat:
Om det aktuella referenspriset når eller faller under lösenpriset är Certifikatet föremål för
en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade
kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången är noll.
[Om det aktuella referenspriset, avseende Sprint Certifikat med fysisk leverans, når eller
faller under lösenpriset erhåller investeraren istället för kontantbeloppet det antal av den
underliggande tillgången som bestäms av multiplikatorn och i vissa fall en delsumma om
delar av den underliggande tillgången inte kan levereras. Marknadsvärdet på den
underliggande tillgången plus en ev. delsumma kan vara lägre än Certifikatets
förvärvspris. I detta fall kommer investeraren att lida en förlust. I värsta fall innebär det en
totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Produkt nummer 6: Specifika riskfaktorer avseende Express Bonus Certifikat:
Express Bonus Certifikat representerar Certifikat som under vissa förutsättningar kan blir
föremål för tidig inlösen. Om referenspriset för den underliggande tillgången på en
värderingsdag före den slutliga värderingsdagen motsvarar eller är högre än inlösennivån
hänförlig till värderingsdagen (en så kallad "förtida inlösen") erhåller investeraren
motsvarande förtida inlösenbelopp för respektive Certifikat. Om en förtida inlösen
inträffar avslutas Certifikatets löptid i förtid när inlösenbeloppet betalas ut.
Vid förtida inlösen bär investeraren återinvesteringsrisken i förhållande till det förtida
inlösenbeloppet. Detta innebär att investeraren eventuellt endast kan återinvestera det
förtida inlösenbeloppet på mindre fördelaktiga marknadsvillkor än de som förelåg när
Certifikatet förvärvades.
Vid förtida inlösen deltar inte investeraren i någon efterföljande prisutveckling i den
underliggande tillgången. I detta fall är den maximala förväntade avkastningen begränsad
till skillnaden mellan det erlagda förvärvspriset för Certifikatet och respektive tidigt
inlösenbelopp.
Om en tidig inlösen inte inträffar och det aktuella referenspriset på den slutliga
värderingsdagen är lägre än inlösennivån och mätpriset motsvarar eller faller under
barriären [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom mättimmarna]
[eller] [vid mättidpunkten], är Certifikatet föremål för en förlustrisk beroende på det på
värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången. I värsta fall
innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på
värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Produkt nummer 7: Specifika riskfaktorer avseende Reverse Bonus eller Reverse
Bonus Pro eller Reverse Cap Bonus eller Reverse Cap Bonus Pro Certifikat:
Avseende dessa Certifikat erhåller investerare ett kontantbelopp på slutdagen, varvid
storleken beror på prisutvecklingen på den underliggande tillgången, där investerare
agerar på omvänt sätt i utvecklingen av den underliggande tillgången. Detta innebär att
investerare i dessa Certifikat deltar positivt vid negativ prisutveckling i den underliggande
tillgången och negativt vid positiv prisutveckling (omvänt deltagande). Med andra ord: Ju
lägre det aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är på värderingsdagen,
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desto högre är kontantbeloppet (upp till visst tak). Men ju högre referenspriset på den
underliggande tillgången är på värderingsdagen, desto lägre är kontantbeloppet. Vid
proportionellt deltagande om 100 procent i prisutvecklingen på den underliggande
tillgången innebär det att om priset på den underliggande tillgången stiger med 100
procent eller mer, att inget kontantbelopp betalas ut på slutdagen och investerare lider en
totalförlust. Vidare är den potentiella avkastningen från dessa Certifikat föremål i
allmänhet begränsad, då den negativa utvecklingen på den underliggande tillgången inte
kan överstiga 100 procent.
Om mätpriset motsvarar eller överstiger barriären [vid någon tid [under mätperioden]
[eller] [på en mätdag] inom mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten], är Certifikatet
föremål för en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på
den underliggande tillgången. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade
kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den
underliggande tillgången överstiger lösenpriset med 100 procent eller mer].
[Produkt nummer 8: Specifika riskfaktorer avseende Tracker Certifikat:
Tracker Certifikat är föremål för en förlustrisk beroende på det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången. I värsta fall innebär det en
totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det på värderingsdagen
aktuella referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]]
[Produkt nummer 9: Specifika riskfaktorer avseende Open End Tracker Certifikat:
Risk att löptiden avslutas som ett resultat av lösen av värdepappersinnehavaren eller
uppsägning av Emittenten
Open End Tracker Certifikat är Certifikat som inte har någon bestämd löptid i motsats till
Certifikat med en bestämd löptid (så kallade Closed End Certifikat). Avseende Open End
Tracker Certifikatet finns det däremot en risk att löptiden oväntat avslutas. Löptiden på
Certifikaten avslutas antingen genom lösen av Certifikaten i enlighet med respektive
villkor och anvisningar (endast de Certifikat som verkligen löses in), eller genom
Emittentens uppsägning av alla Certifikaten. Certifikaten kan lösas av
värdepappersinnehavaren med effekt per specifika lösendagar definierade i villkoren.
Värdepappersinnehavarnas rätt till lösen är föremål för vissa villkor för lösen definieras i
detalj i villkoren. I syfte att räkna ut det aktuella kontantbeloppet ska respektive lösendag
där villkoren för lösen har uppfyllts anses vara värderingsdagen.
Emittenten har rätt att säga upp alla Certifikat i en serie i enlighet med villkoren.
Meddelande om sådan uppsägning av Certifikaten lämnas i förväg till
värdepappersinnehavarna i enlighet med villkoren. I syfte att räkna ut det aktuella
kontantbeloppet ska uppsägningsdagen som anges i meddelandet anses vara
värderingsdagen. I ljuset av Emittentens rätt att säga upp Certifikaten ska investerare inte
förutsätta att de kommer att kunna lösa Certifikaten med effekt per en viss lösendag.
Konsekvensen av värdepappersinnehavarens lösen eller Emittentens uppsägning är att
värdepappersinnehavaren enbart deltar i utvecklingen på den underliggande tillgången
fram till inlösen- eller uppsägningsdagen. I sådant fall är det inte möjligt för
värdepappersinnehavaren att delta i någon ytterligare potentiell utveckling i den
underliggande tillgången.
Vid vanlig uppsägning av Emittenten bär investeraren återinvesteringsrisken i förhållande
till lösenbeloppet. Detta innebär att investeraren eventuellt endast kan återinvestera ett
lösenbelopp som betalats ut av Emittenten vid händelse av uppsägning på mindre
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fördelaktiga marknadsvillkor än de som förelåg när Certifikatet förvärvades.
Risk för oförutsägbarhet av kontantbeloppet vid lösen
För det fall att certifikaträtter löses in kan intäkterna från lösen inte exakt förutsägas då
referenspriset på den underliggande tillgången som utgör basen för uträkningen av
kontantbeloppet bestäms först när alla villkor för lösen har uppfyllts. Ju längre den
tekniska avvecklingen är för Certifikaten och ju högre volatilitet i den underliggande
tillgången, desto större är risken att den underliggande tillgången kommer att utvecklas
negativt under den tid värdepappersinnehavaren bestämmer sig för att lösa Certifikaten
och tidpunkten då referenspriset för lösen fastställs. En ytterligare förlust kan uppkomma
under samma period som ett resultat av ofördelaktiga rörelser i valutakurser.
Rätt till lösen får endast utnyttjas för det antal certifikat som motsvarar minsta
lösenvolym eller en heltalsmultipel av denna.
Rätt till lösen får endast utnyttjas för det antal certifikat som motsvarar minsta lösenvolym
eller en heltalsmultipel av denna. Om värdepappersinnehavaren innehar mindre än minsta
lösenvolym certifikat kan innehavaren inte utnyttja sin rätt till lösen, utan måste endera
köpa differensen till den minsta lösenvolymen för att kunna utnyttja sin rätt till lösen eller
sälja certifikaten.
Risk för det fall förvaltningsavgift tas ut
Emittenten kan ta ut en förvaltningsavgift under Certifikatets löptid eller vid lösen av
värdepappersinnehavaren eller vid uppsägning av Emittenten. En sådan avgift kan minska
kontantbeloppet eller den aktuella utvecklingen av den underliggande tillgången i enlighet
med avgiften. Emittenten kan ha rätt att justera nivån på förvaltningsavgiften under
Certifikatens löptid.
I värsta fall kan en investering i Open End Tracker Certifikat innebära en totalförlust av
det investerade kapitalet. Detta blir ofta fallet om det på värderingsdagen aktuella
referenspriset på den underliggande tillgången är noll.]
[Produkt nummer 10: Specifika riskfaktorer avseende Multi Bonus Certifikat:
Om mätpriset på en korgandel motsvarar eller faller under barriären hänförlig till
respektive korgandel [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] är Certifikatet föremål för en förlustrisk
beroende på det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den aktuella korgandelen. I
värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir fallet om det
på värderingsdagen aktuella referenspriset på den aktuella korgandelen är noll.]
[Produkt nummer 11: Specifika riskfaktorer avseende Multi Express Certifikat:
Multi Express Certifikat representerar Certifikat som under vissa förutsättningar kan blir
föremål för tidig inlösen. Om referenspriset för samtliga korgandelar på en värderingsdag
före den slutliga värderingsdagen motsvarar eller är högre än inlösennivån hänförlig till
den värderingsdagen och till respektive korgandel (en så kallad ”förtida inlösen”), erhåller
investeraren motsvarande tidigt inlösenbelopp för respektive Certifikat. Om en förtida
inlösen inträffar avslutas Certifikatets löptid i förtid vid utbetalningen av det tidiga
inlösenbeloppet.
Vid förtida inlösen bär investeraren återinvesteringsrisken i förhållande till det tidiga
inlösenbeloppet. Detta innebär att investeraren eventuellt endast kan återinvestera det
tidiga inlösenbeloppet på mindre fördelaktiga marknadsvillkor än de som förelåg när
Certifikatet förvärvades.
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Vid förtida inlösen deltar inte investeraren i någon efterföljande prisutveckling i den
underliggande tillgången eller på korgandelarna. I detta fall är den maximala förväntade
avkastningen begränsad till skillnaden mellan det erlagda förvärvspriset för Certifikatet
och respektive tidigt inlösenbelopp.
Om en förtida inlösen inte inträffar och det på den slutliga värderingsdagen aktuella
referenspriset på minst en korgandel är lägre än inlösennivån hänförlig den korgandelen
och om mätpriset på minst en korgandel motsvarar eller faller under barriären hänförlig
till respektive korgandel [vid någon tid [under mätperioden] [eller] [på en mätdag] inom
mättimmarna] [eller] [vid mättidpunkten] är Certifikatet föremål för en förlustrisk
beroende på det på den slutliga värderingsdagen aktuella referenspriset på den aktuella
korgandelen. I värsta fall innebär det en totalförlust av det investerade kapitalet. Detta blir
fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den aktuella korgandelen är
noll.]
[Produkt nummer 12: Specifika riskfaktorer avseende [Factor] [Leverage & Short]
[infoga certifikatets marknadsföringsbeteckning] Certifikat:
Risk för investering i underliggande tillgångar med hävstång
[Factor] [Leverage & Short][infoga certifikatets marknadsföringsbeteckning] Certifikat är
enbart kopplade till till index som kan bestå av flera indexkomponenter som t.ex. aktier,
men som också kan kopiera enstaka indexkomponenter såsom enstaka terminspriser,
enstaka aktiepriser eller enstaka råvarupriser. Till skillnad från Open End Certifikat har
dessa index hävstång. Det bör noteras att under en period på flera dagar kan ett
hävstångsindex utveckling skilja sig från utvecklingen av indexkomponenter multiplicerad
med belåningsfaktor. På grund av hävstångsfaktorn, kan fluktueringar i kapitalmarknader
ha betydande påverkan på priset av Certifikaten. Till följd av detta kan [Factor]
[Leverage & Short][infoga certifikatets marknadsföringsbeteckning] Certifikat vara dåligt
anpassade för långsiktiga investeringar och är olämpliga som alternativ för
direktinvesteringar.
Risk att löptiden avslutas som ett resultat av lösen av värdepappersinnehavaren eller
uppsägning av Emittenten
[Factor] [Leverage & Short][infoga certifikatets marknadsföringsbeteckning] Certifikat är
Certifikat utan någon fastställd löptid, till skillnad från Certifikat med fastställd löptid
(Closed-End Certifikat). För [Factor] [Leverage & Short] [infoga certifikatets
marknadsföringsbeteckning] föreligger det risk att de oväntat sägs upp. Löptiden på
Certifikaten avslutas antingen genom lösen av Certifikaten i enlighet med respektive
villkor och anvisningar (endas om Certifikaten verkligen löses in), eller genom
Emittentens uppsägning av alla Certifikaten. Certifikaten kan lösas av
värdepappersinnehavaren med effekt per specifika lösendagar definierade i villkoren.
Värdepappersinnehavarnas rätt till lösen är föremål för vissa villkor för lösen definierade i
detalj i villkoren. I syfte att räkna ut det aktuella kontantbeloppet ska respektive lösendag
där villkoren för lösen har uppfyllts anses vara värderingsdagen.
Emittenten har rätt att säga upp alla Certifikat i en serie i enlighet med villkoren.
Meddelande om sådan uppsägning av Certifikaten lämnas i förväg till
värdepappersinnehavarna i enlighet med villkoren. I syfte att räkna ut det aktuella
kontantbeloppet ska uppsägningsdagen som anges i meddelandet anses vara
värderingsdagen. I ljuset av Emittentens rätt att säga upp Certifikaten ska investerare inte
förutsätta att de kommer att kunna lösa Certifikaten med effekt per en viss lösendag.
Konsekvensen av värdepappersinnehavarens lösen eller Emittentens uppsägning är att
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värdepappersinnehavaren enbart deltar i utvecklingen på den underliggande tillgången
fram till inlösen- eller uppsägningsdagen. I sådant fall är det inte möjligt för
värdepapperssinnehavaren att delta i någon ytterligare potentiell utveckling i den
underliggande tillgången.
Vid vanlig uppsägning av Emittenten bär investeraren återinvesteringsrisken i förhållande
till lösenbeloppet. Detta innebär att investeraren eventuellt endast kan återinvestera ett
lösenbelopp som betalats ut av Emittenten vid händelse av uppsägning på mindre
fördelaktiga marknadsvillkor än de som förelåg när Certifikatet förvärvades.
Risk för oförutsägbarhet av kontantbeloppet vid lösen
För det fall att certifikaträtter löses in kan intäkterna från lösen inte exakt förutsägas då
referenspriset på den underliggande tillgången som utgör basen för uträkningen av
kontantbeloppet bestäms först när alla villkor för lösen har uppfyllts. Ju längre den
tekniska avvecklingen är för Certifikaten och ju högre volatilitet i den underliggande
tillgången, desto större är risken att den underliggande tillgången kommer att utvecklas
negativt under den tid värdepappersinnehavaren bestämmer sig för att lösa Certifikaten
och tidpunkten då referenspriset för lösen fastställs. En ytterligare förlust kan uppkomma
under samma period som ett resultat av ofördelaktiga rörelser i valutakurser.
Rätt till lösen får endast utnyttjas för det antal certifikat som motsvarar minsta
lösenvolym eller en heltalsmultipel av denna.
Rätt till lösen får endast utnyttjas för det antal certifikat som motsvarar minsta lösenvolym
eller en heltalsmultipel av denna. Om värdepappersinnehavaren innehar mindre än minsta
lösenvolym certifikat kan innehavaren inte utnyttja sin rätt till lösen, utan måste endera
köpa differensen till den minsta lösenvolymen för att kunna utnyttja sin rätt till lösen eller
sälja certifikaten.
Risk för det fall förvaltningsavgift och/eller andra liknande avgifter tas ut
Emittenten kan ta ut en förvaltningsavgift och/eller andra liknande avgifter (t.ex. gapavgift) under Certifikatets löptid eller vid lösen av värdepappersinnehavaren eller vid
uppsägning av Emittenten. En sådan avgift och/eller provision kan minska
kontantbeloppet eller den aktuella utvecklingen av den underliggande tillgången i nivå
med avgiften och/eller provisionen, och kan på grund av detta ha en betydande påverkan
på Certifikatens prisutveckling. Emittenten kan ha rätt att justera nivån på
förvaltningsavgiften och/eller provisionen under Certifikatens löptid.
I värsta fall kan en investering i [Factor] [Leverage & Short] [infoga certifikatets
marknadsbeteckning] Certifikat innebära en totalförlust av det investerade kapitalet. Det
är oftast fallet om det på värderingsdagen aktuella referenspriset på den underliggande
tillgången är noll.]
[Produkt nummer 13: Specifika riskfaktorer avseende Amount][MinMax][infoga
certifikatets marknadsföringsbeteckning] Certifikat:
I fall det relevanta referenspriset understiger taket blir Certifikatet föremål för förlustrisk
beroende på det relevanta referenspriset för den underliggande tillgången på
värderingsdagen. I värsta fall innebär det en förlust av en väsentlig del av investerat
belopp. Detta blir fallet om det relevanta referenspriset på den underliggande tillgången på
värderingsdagen motsvarar eller faller under den lägsta beloppsnivån. I detta fall kommer
investeraren endast att erhålla det lägsta beloppet.
[I fall av [Minimum Amount][MinMax][infoga certifikatets marknadsbeteckning]
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Certifikat med fysisk leverans, om referenspriset på värderingsdagen bestäms vara lägre
än taket, men högre än minimibeloppsnivån, kommer investeraren istället för
kontantbeloppet att erhålla det antal av den underliggande tillgången som bestämts av
multiplikatorn och i vissa fall en delsumma om delar av den underliggande tillgången inte
kan levereras. Marknadsvärdet på den underliggande tillgången plus en ev. delsumma kan
vara lägre än Certifikatets förvärvspris. I detta fall kommer investerare att lida en förlust.]
I fall av [Minimum Amount][MinMax][infoga certifikatets marknadsföringsbeteckning]
Certifikat erhåller investerare ett kontantbelopp på slutdagen som motsvarar minst
minimibeloppet och som är oberoende av utvecklingen av den underliggande tillgången.
Investerarens förlustrisk blir därmed i allmänhet begränsad till skillnaden mellan det
kapital som investeras för förvärv av Certifikaten (inklusive tillhörande
transaktionskostnader) och det lägsta beloppet. [Om den underliggande tillgångens valuta
inte motsvarar avvecklingsvalutan och Certifikaten inte innehåller valutahedging kan
utvecklingen av den relevanta valutakursen ha betydande negativa effekter på
minimibeloppet.]
I fall av extraordinär uppsägning av Emittenten kan uppsägningsbeloppet bli lägre än
minimibeloppet.
Investerare är även utsatta för risk för Emittentens avtalsbrott. Det kan inträffa en
totalförlust av det hela kapitalbelopp som investerats i Certifikaten (inklusive
transaktionskostnader). Det är bl.a. av detta skäl möjligt att handeln med [Minimum
Amount][MinMax][infoga certifikatets marknadsbeteckning] Certifikat sker till ett pris
som är under minimibeloppet under deras löptid. Investerare kan därför inte utgå ifrån att
de kan sälja Certifikaten under deras löptid för minimibeloppet.]
[För tydlighetens skull vill vi påpeka att presentationen av specifika riskfaktorer som
återfinns i Final Terms kan – beroende på ordningsföljden – skilja sig från den
presentation som valts här.]
[Specifika riskfaktorer avseende den underliggande tillgången
Risk i samband med reglering och reformering av referensvärden ("Benchmarks"),
inklusive LIBOR, EURIBOR och andra räntesatser, eget kapital, varuhandel, valutasatser
och andra typer av referensvärden. London Interbank Offered Rate ("LIBOR"), Euro
Interbank Offered Rate ("EURIBOR") och andra räntesatser, eget kapital, varuhandel,
valutasatser och andra typer av referenser som anses vara så kallade "Benchmarks"
omfattas av nya nationella och internationella regler och andra bestämmelser och förslag
på reformer. Vissa av dessa är redan verksamma, medan andra ännu inte implementerats.
Dessa reformer kan få sådana benchmarks att fungera annorlunda än tidigare eller
försvinna helt eller få andra konsekvenser som inte kan förutses. Alla sådana
konsekvenser som beror på dessa benchmarks kan påverka alla Certifikaten materiella
värde negativt.
[Specifika riskfaktorer avseende den underliggande tillgången
[Risk i samband med index som den underliggande tillgången
Om Certifikaten relateras till index är nivån på kontantbeloppet beroende av indexets
utveckling. Risker hänförliga till indexet representerar därmed även risker hänförliga till
Certifikaten. Utvecklingen av indexet beror i sin tur på de individuella indexkomponenter
som ingår i respektive index. Under Certifikatens löptid kan emellertid deras
marknadsvärde även avvika ifrån utvecklingen av indexet eller indexkomponenterna.]
[Risk avseende hävstångsindex som underliggande tillgång
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Om ett hävstångsindex (även kallat faktorindex) utgör den underliggande tillgången för
Certifikaten, bör investerare vara medvetna om att den dagliga utvecklingen av
indexkomponenterna är föremål för tillämplig hävstångsfaktor, d.v.s. att positiva och
negativa ändringar av indexkomponenter har en oproportionerlig påverkan på indexet.
Detta innebär att valet av hävstångsfaktor även påverkar risken. Ju högre faktor desto
högre risk. Det bör noteras att under en period på flera dagar kan ett hävstångsindex
utveckling skilja sig från utvecklingen av indexkomponenter multiplicerad med
belåningsfaktor. Detta kan leda till negativ påverkan på utvecklingen för
Certifikaten. Som en följd av detta kan Certifikat med hävstångsindex vara mindre
lämpliga för långsiktiga investeringar och är ett olämpligt alternativ för
direktinvesteringar.]]
[Risk avseende aktier som den underliggande tillgången
I fall av Certifikat som relateras till aktier är kontantbeloppet beroende av utvecklingen av
aktien. Risk som är knuten till aktien är därför knuten till Certifikaten. Utveckling av
aktiepriset kan inte förutses och bestäms av makroekonomiska faktorer så som räntan och
prisnivåer på kapitalmarknader, valutautveckling, politiska förhållanden och
företagsspecifika faktorer som intjäning, marknadsposition, risksituation, aktieägarstruktur
och utdelningspolicy. Dessa risker kan leda till delförlust eller totalförlust av aktiens
värde. Realisation av dessa risker kan leda till att värdepappersinnehavare där sådana
aktier utgör den underliggande tillgången förlorar del av eller hela det investerade
kapitalet. Även under Certifikatens löptid kan marknadsvärdet på Certifikaten skilja sig
från utvecklingen av aktierna.
Certifikaten medför varken någon rätt till den underliggande aktien eller till rösträtt, rätt
till utdelning, ränta eller någon annan rättighet avseende aktien.]
[Risk avseende värdepapper som representerar aktier som den underliggande
tillgången
Om Certifikaten är relaterade till värdepapper som representerar aktier (främst i form av
Amerikanska Depåbevis (En. American Depositary Receipts) ("ADR") eller Globala
Depåbevis (En. Global Depositary Receipts ("GDR"), gemensamt benämnda
"Depåbevis") bör investerare uppmärksammas på att sådana värdepapper som
representerar aktier kan medföra ytterligare risker jämfört med direktinvestering i aktier.
Kontantbeloppet som utbetalas för Certifikat som är knutna till Depåbevis behöver inte
motsvara avkastning som värdepappersinnehavaren skulle erhålla om han hade ägt de
relevanta aktierna som utgör den underliggande tillgången för Depåbevisen och erhållit
utdelning för dessa aktier, eftersom utdelning som betalats ut för de underliggande
aktierna inte behöver påverka priset för Depåbevisen per en viss värderingsdag.
Den legala aktieägaren avseende de underliggande Depåbevisen är den depåbank som
samtidigt är emissionsinstitut för Depåbevisen. Beroende på vilken lag som tillämpas på
depåavtalet, är det möjligt att detta rättssystem inte erkänner köparen av Depåbevisen som
den rätte ägaren till de underliggande aktierna. Det kan framför allt vara fallet om
depåbanken blir insolvent eller blir föremål för verkställighetsåtgärder, eftersom ett beslut
kan begränsa fri förfoganderätt över aktierna som utgör den underliggande tillgången för
Depåbevis eller så kan dessa aktier säljas inom ramen för verkställighetsåtgärder mot
depåbanken. Om detta sker kommer förvärvaren av Depåbevisen att förlora sina
rättigheter till de underliggande aktierna som säkerställs genom Depåbevisen. I sådant fall
blir värdepappersinnehavaren utsatt för risk för totalförlust.]
[Risk i samband med valutakurser som den underliggande tillgången
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Valutakurser uttrycker förhållandet mellan värdet av en särskild valuta och värdet av en
annan valuta. Valutakurser är föremål för en mycket omfattande rad av påverkansfaktorer.
Exempel som bör nämnas här innefattar inflationstakt i det aktuella landet, skillnaden i
räntesatser jämfört med andra länder, uppskattningen av utvecklingen av respektive
ekonomi, den globala politiska situationen, konvertibiliteten av en valuta till en annan och
säkerheten av en finansiell investering i respektive valuta. I tillägg till dessa faktorer som
är möjliga att uppskatta kan det finnas andra faktorer för vilka en uppskattning är praktisk
omöjlig.]
[Risk i samband med råvaror som den underliggande tillgången
Prisrisker hänförliga till råvaror är ofta komplexa. De faktorer som påverkar priset på
råvaror är många och komplicerade. Som en illustration är några av de typiska faktorer
som reflekteras i råvarupriser listade nedan:
 Utbud och efterfrågan
 Direkta investeringskostnader, lagerkostnader
 Likviditet
 Väder och naturkatastrofer
 Politiska risker
 Beskattning]
[Risk i samband med fonder som underliggande tillgång
Utvecklingen av fonden påverkas bland annat av avgifter debiterade indirekt eller direkt
på fondtillgångarna (innefattande ersättning till fondens förvaltning, normala bankavgifter
för värdepapperskonton, försäljningskostnader etc.). Prisfall eller värdeminskning på de
investeringar som fonden förvärvat reflekteras i priset på de individuella fondandelarna
och därmed i priset på Certifikaten. Om fonden investerar i icke likvida tillgångar kan
väsentliga förluster uppkomma för det fall dessa tillgångar överlåts, särskilt vid en
försäljning som sker under tidspress, vilka förluster kommer att reflekteras i värdet på
fondandelarna och därmed i värdet på Certifikaten. Det finns även en möjlighet att fonden
likvideras under Certifikatens löptid. I sådant fall har Emittenten rätt att göra justeringar i
förhållande till Certifikaten, i enlighet med respektive villkor och anvisningar, särskilt för
att ersätta respektive fond med en annan fond.]
[Risker i samband med börshandlade fonder som den underliggande tillgången
Syftet med börshandlade fonder (exchange traded funds, "ETF") är att så nära som
möjligt replikera utvecklingen av ett index, en korg eller ett visst enskilt värde, såsom
exempelvis guld. Som en konsekvens av detta beror värdet på en ETF särskilt på
prisutvecklingen hos de enskilda komponenterna i ett index eller en korg eller hos de
andra enskilda värdena. Det kan inte uteslutas att skillnader i prisutvecklingen mellan en
ETF och prisutvecklingen för ett index, en korg eller andra enskilda värden kan uppstå (så
kallad "aktiv risk").]
[Risk i samband med terminskontrakt som underliggande tillgång
a) Allmänt
Terminskontrakt är standardiserade terminsaffärer relaterade till finansiella instrument.
I allmänhet finns det en nära korrelation mellan utvecklingen av priset på en
underliggande tillgång på spotmarknaden och på den motsvarande terminsmarknaden. Då
Certifikaten är kopplade till det noterade priset på det underliggande terminskontraktet är
kunskap om hur terminsaffärer går till och de faktorer som påverkar deras värdering
nödvändiga för att korrekt kunna uppskatta riskerna knutna till köpet av dessa Certifikat, i
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tillägg till kunskap om marknaden för den underliggande tillgången som respektive
terminskontrakt är baserat på.
b) Övergång
Då terminskontrakt alltid har en specifik slutdag byts kan Emittenten ersätta den
underliggande tillgången för Certifikat med längre löptid vid en viss tidpunkt som
fastställs i de slutliga villkoren mot ett senare kontrakt som, förutom att ha ett senare
slutdatum, har exakt samma villkor som det terminskontrakt som ursprungligen gällde för
den underliggande tillgången.
Efter att en Övergång har genomförts justeras Certifikatens egenskaper (till exempel
lösenkursen, barriär).]
[Risk i samband med korgar som underliggande tillgång
En korg som underliggande tillgång kan vara sammansatt av en eller flera olika
korgandelar som även kan innefatta de underliggande tillgångarna specificerade i det
Grundprospektet, till exempel index, aktier, råvaror, fonder, börshandlade fonder,
valutakurser eller terminskontrakt. De individuella korgdelarna kan viktas lika eller ha
olika vikt. Ju lägre vikt en individuell korgandel har, desto lägre effekt har dess
prisutveckling på korgens prisutveckling i sin helhet. Respektive korgs värde beräknas
utifrån priset på de individuella korgandelarna och av den vikt som tilldelats respektive
korgandel. Under vissa omständigheter kan Emittenten ha rätt att senare korrigera
sammansättningen av korgen såsom specificerat vid tidpunkten för emissionen av
Certifikaten. Om Emittenten har rätt att göra detta kan investerare inte förutsätta att
sammansättningen av korgen kommer att vara densamma under Certifikatens löptid.]]
Avsnitt E – Erbjudande
E.2b

Motiven
till
erbjudandet
och
användningen av de
medel
erbjudandet
förväntas tillföra om
det
inte
avser
lönsamhet och/eller
skydd mot vissa
risker.

Inte tillämpligt; motiven till erbjudandet avser lönsamhet och/eller skydd mot vissa risker
och nettointäkterna från utgivande av Certifikat som presenteras i detta Grundprospekt
kommer att användas av Emittenten för allmänna affärsändamål.

E.3

En beskrivning av
villkoren
för
erbjudandet.

Erbjudandemetod, erbjudaren och emissionsdag för Certifikaten
[Certifikaten erbjuds löpande over-the-counter [i [en] [eller] [flera] serier [, med olika
egenskaper]].
Erbjudande om Certifikat i [Tyskland] [,] [och] [Portugal] [,] [och] [Frankrike] [,] [och]
[Nederländerna] [,] [och] [Finland] [och] [Sverige] börjar den [●].]
[Om erbjudandet om Certifikaten inte börjar gälla samtidigt i alla länder infogas
Erbjudande om Certifikat i [Tyskland][,] [och] [Portugal][,]
[och] [Frankrike][,] [och] [Nederländerna][,] [och] [Finland] [och] [Sverige] börjar den
[●].]
[Certifikaten erbjuds under en teckningstid [i [en] [eller] [flera] serier [, med olika
egenskaper,]] till ett fast pris plus en emissionspremie. När respektive teckningstid har
upphört kommer Certifikaten att säljas over-the-counter.
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Teckningstiden börjar den [●] och slutar den [●].]
Emittenten förbehåller sig rätten, oavsett anledning, att [säga upp] [teckningstiden]
[erbjudandet] i förtid. [Om en total teckningsvolym på [●] har uppnåtts för Certifikaten på
en affärsdag före utgången av teckningstiden kommer Emittenten utan föregående
meddelande att avsluta teckningsperioden för värdepappren vid den aktuella tidpunkten på
denna affärsdag.]
[Emittenten förbehåller sig rätten, oavsett anledning, att avbryta emissionen av
Certifikaten.]
[Emissionen av Certifikaten beror framför allt, tillsammans med andra omständigheter, på
huruvida Emittenten vid utgången av teckningstiden har erhållit en total volym på minst
[●] giltiga teckningsanmälningar för värdepappren. Om detta villkor inte är uppfyllt har
Emittenten rätt att vid utgången av teckningstiden avbryta emissionen av Certifikaten.]
Erbjudare av Certifikaten är: [●].
[Emissionsdagen är: [●] [tidigast [●], i varje fall på eller innan det första
avvecklingsdatumet då transaktionen har ägt rum [på en handelsplats i enlighet med Art. 4
(1) Nr. 24 Direktiv 2014/65/EU].]]
Certifikaten får erbjudas eller säljas endast om alla tillämpliga värdepapperslagar och
regler gällande i den jurisdiktion där ett köp, erbjudande, försäljning eller leverans av
Certifikat sker eller där detta dokument cirkuleras eller hålls för inspektion har följts, och
om alla tillstånd eller godkännanden som krävs för köp, erbjudande, försäljning eller
leverans av Certifikat i enlighet med de rättsliga normer som gäller i den jurisdiktionen
har erhållits.
I synnerhet kan Certifikaten inte köpas eller innehas av eller överföras till en Investerare
med en förmånsplan eller plan som omfattas av liknande lag såvida köpet eller innehavet
av Certifikaten inte, för en Investerare med en förmånsplan, ger upphov till en ickeundantagen förbjuden transaktion enligt Section 406 i the U.S. Employee Retirement
Income Security Act of 1974 med ändringar ("ERISA") eller Section 4975 i den
amerikanska skattelagen the U.S. Internal Revenue Code of 1986 ("Code"), eftersom
sådant köp eller innehav uppfyller kriterierna för befrielse under ett tillämpligt undantag
för förbjuden transaktion eller, i fallet med en plan som lyder under liknande lag,
resulterar i ett brott mot liknande lagstiftning. Med en "Investerare med en
förmånsplan" avses (a) en anställningsförmånsplan såsom definierad i ERISA § 3(3),
som är föremål för Title I i ERISA, (b) en plan beskriven under § 4975 i Code, (c) varje
bolag som anses inneha plantillgångar i form av sådan anställningsförmånsplan eller plan
och "liknande lag" avser en lag som liknar bestämmelserna om förvaltaransvar eller
förbjudna transaktioner i ERISA eller Section 4975 i Code eller (d) en
anställningsförmånsplan eller plan som omfattas av liknande lag.
Certifikaten har inte varit och kommer inte heller att bli registrerade under United States
Securities Act 1933 med ändringar ("Securities Act") eller hos någon annan
värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, Emittenten har inte
registrerats och kommer inte heller att bli registrerad som "investment company" U.S.
Investment Company Act från 1940 med ändringar med tillämpning av § 3(c)(7) och
ingen person har registrerats eller kommer att bli registrerad som Emittentens "commodity
pool operator" under U.S. Commodity Exchange Act med ändringar ("CEA") och
anknutna föreskrifter från Commodity Futures Trading Commission ("CFTCföreskrifter"). Certifikaten kan därmed aldrig erbjudas, säljas, pantsättas, återförsäljas,
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levereras eller på något annat sätt överföras med undantag för om detta sker genom (a)
"offshore transactions" (såsom definierade under Regulation S av Securities Act
("Regulation S") och (b) till personer som är både "Non-United States persons" (såsom
enligt definitionen i CFTC-föreskrift 4.7(a)(1)(iv), kommissionens förordning 23.160
(Commission regulation 23.160) och CFTC:s Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding compliance with Certain Swap Regulations, 78 Fed. Reg. 45292 (26 juli 2013),
men utan tillämpning av undantaget i avsnitt (D) för kvalificerade berättigade personer
som inte är "Non-United States persons" ), och (2) som inte är "U.S. Persons" (som dessa
definieras enligt regel 902(k)(l) i Regulation S (personer som anses vara både (1) och (2) i
det omedelbart föregående benämns nedan "Tillåten Köpare")). Om en Tillåten Köpare
förvärvar Certifikaten för annan persons räkning, denna person måste också vara en
Tillåten Köpare. Certifikaten utgör inte och har inte marknadsförts som
försäljningskontrakt för råvara för framtida leverans (eller option för densamma) under
CEA, och handel med Certifikaten har inte godkänts av U.S. Commodity Futures Trading
Commission enligt CEA.
Emissionspriset och kostnader och skatter på förvärvet
Det initiala emissionspriset är [●].
[Inte tillämpligt med anledning av att förvärvet av Certifikaten inte medför några
kostnader eller skatter för Emittenten hänförliga till förvärvare eller tecknare.] [Förvärvet
av Certifikaten medför kostnader eller skatter uppgående till: [infoga kostnader och
skatter: [●].] [Emittenten tillåter en säljprovision på [upp till] [●] procent avseende dessa
Certifikat. Säljprovision är baserad på den initiala emissionskursen eller, om högre, på
säljpriset av Certifikaten på andrahandsmarknaden.]
E.4

En beskrivning av
eventuella intressen
som har betydelse för
emissionen/erbjudand
et
inbegripet
intressekonflikter.

Emittenten, dess närstående bolag eller andra bolag som hör till Citigroup, Inc. eller är
närstående till Citigroup, Inc., agerar generellt som beräkningsagent för Certifikaten.
Denna verksamhet kan leda till intressekonflikter eftersom beräkningsagentens ansvar
inkluderar vissa bedömningar och beslut som kan ha en negativ inverkan på priset på
Certifikaten eller nivån på kontantbeloppet.
Emittenten, dess närstående bolag eller andra bolag som hör till Citigroup, Inc. eller är
närstående till Citigroup, Inc., kan aktivt ägna sig åt handel i den underliggande
tillgången, andra instrument, eller derivat, börshandlande optioner eller börshandlande
terminskontrakt kopplade till den, eller kan utfärda andra värdepapper och derivat
baserade på den underliggande tillgången. Företagen kan även vara inblandade i förvärv
av nya aktier eller andra värdepapper i den underliggande tillgången eller, när det gäller
aktieindex, av enskilda företag som är inkluderade i indexet eller agera som finansiell
rådgivare till sådana företag eller arbeta med dem i den kommersiella bankverksamheten.
Företagen är skyldiga att fullgöra sina skyldigheter som uppstår i detta sammanhang
oavsett dess konsekvenser för värdepappersinnehavarna och, om nödvändigt, vidta
åtgärder som de anser nödvändiga eller lämpliga för att skydda sig eller skydda sina
intressen som uppkommer i samband med dessa affärsrelationer. Den verksamhet som
avses ovan kan leda till intressekonflikter och ha en negativ inverkan på priset på den
underliggande tillgången eller värdepapper som är kopplade till den, som till exempel
Certifikaten.
Emittenten, dess närstående bolag eller andra bolag som hör till Citigroup, Inc. eller är
närstående till Citigroup, Inc., kan ge ut ytterligare derivatinstrument baserade på
respektive underliggande tillgång eller delar av den underliggande tillgången, däribland
värdepapper vars egenskaper är desamma som eller liknar de avseende Certifikaten.
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Lanseringen av sådana produkter som konkurrerar med Certifikaten kan påverka priset på
den underliggande tillgången eller delarna i den underliggande tillgången och därmed
även priset på Certifikaten. Emittenten, dess närstående bolag eller andra bolag som hör
till Citigroup, Inc. eller är närstående till Citigroup, Inc., kan erhålla icke-offentlig
information om den underliggande tillgången eller delarna av den underliggande
tillgången, men utan några skyldigheter att vidarebefordra sådan information till
värdepappersinnehavarna. Vidare kan företag som tillhör Citigroup, Inc. eller är
närstående bolag till Citigroup, Inc., publicera rapporter om den underliggande tillgången
eller delar i den underliggande tillgången. Dessa typer av aktiviteter kan medföra vissa
intressekonflikter och påverka priset på Certifikaten.
[Investerare bör notera att intressekonflikter till nackdel för investeraren kan uppstå vid
betalning av säljprovision till återförsäljare på ett sådant sätt att återförsäljarna
rekommenderar Certifikat som ger en högre avgift på grund av incitamentet avseende
säljprovisionen. Investerare bör därför alltid söka råd från sin bank, finansiella rådgivare
eller andra rådgivare avseende förekomsten av eventuella intressekonflikter innan de
köper Certifikat.]
[Infoga potentiella intressekonflikter som avser den specifika emissionen: ●]
E.7

Beräknade kostnader
som ska åläggas
investeraren
av
emittenten
eller
erbjudaren.

[Ej tillämpligt, då inga sådana kostnader tas ut från investeraren av Emittenten eller
återförsäljaren-arna.][De uppskattade kostnaderna för Certifikaten[, inklusive kostnad för
tillträde till värdepappershandel,] är inkluderade i emissionspriset eller försäljningspriset,
beroende på vilket som är tillämpligt i fallet. De beräknade kostnaderna för Certifikaten[,
inklusive kostnader för upptagande till handel på börsen] är inkluderade i emissionskursen
eller säljpriset, såsom tillämpligt: ●]

[Bilaga till Sammanfattningen
[WKN
] [/][●]
[ISIN]
(C.1)

Avvecklings
-valutan
(valutan vid
utställande)
C.2

Slutdagen
[/]
[Utnyttjande
dagen[arna]]
[/]
[Värderingsdagen[arna]]
(C.16)

[●]

[●]

[●]

Referens
-pris
(C.19)

[Typ av
Underliggand
e
tillgång
]
(C.20)

[WKN för
[Företaget]
den Under[Den
liggande
Underliggand
tillgången]
e tillgången]
[/] [ISIN för
(C.20)
den Underliggande
tillgången]
[/]
[infoga
annan
identifierare
: ●]
(C.20)
[●]
[●]
[●]
[●]
[vid flera serier infoga ytterligare rader: ●]

]
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[Det relevanta utbytet]
[[Den
relevanta ]Referensmar
knaden] [Den relevanta
index-beräkningen]
[Referensombudet]
(C.20)

[Reuters
sida]
[webbsida]
(C.20)

[●]

[●]

