SAMMANFATTNING
[Om den här Sammanfattningen relaterar till mer än en serie av Värdepapper, i den utsträckning som något villkor skiljer sig för en eller
flera serier, för in för det relevanta objektet, vilket är markerat med "att föras in för varje Serie av Värdepapper", "Beträffande varje
serie"]
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är numrerade i Avsnitten A - E (A.1 - E.7).
Sammanfattningen i detta Prospekt innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och
Emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt så kan det förekomma luckor i Punkternas numrering.
Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och Emittent, är det möjligt att ingen
relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med
angivelsen "ej tillämplig".

Punkt
A.1

A.2

Avsnitt A – Introduktion och varningar
Varning

Finansiella mellanhänder

Punkt

•

Denna Sammanfattning ska läsas som en inledning till Prospektet;

•

varje investeringsbeslut rörande Produkterna bör baseras på en
bedömning av Prospektet i sin helhet av investeraren;

•

om ett anspråk gällande informationen i Prospektet anförs vid domstol,
kan den investerare som framställer anspråket, i enlighet med
medlemsstaternas nationella lagstiftning, bli tvungen att svara för
kostnaderna för översättningen av Prospektet innan de rättsliga
förfarandena inleds; och

•

civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram denna
Sammanfattning, inklusive översättningar därav, men endast om denna
Sammanfattning är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar
av Prospektet, eller om den inte tillsammans med övriga delar av
Prospektet ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när dessa
beaktar huruvida de ska investera i Värdepapperen.

•

[[Emittenten samtycker till att finansiella mellanhänder får nyttja
Prospektet för återförsäljning eller slutlig placering av Värdepapperen
(generellt samtycke).]

•

Emittenten samtycker till att följande finansiella [mellanhänder]
[mellanhand] får nyttja Prospektet för återförsäljning eller slutlig placering
av Värdepapperen (individuellt samtycke): [för in namn och adress[er]].]

•

Erbjudandeperioden inom vilken finansiella mellanhänder kan genomföra
återförsäljning eller slutlig placering av Värdepapperen kommer att vara
[perioden [från och med [för in erbjudandets startdatum] till [för in
erbjudandets slutdatum]] [så länge som Prospektet är giltigt i enlighet
med artikel 9 i Prospektdirektivet].

•

[Sådant samtycke omfattas av och lämnas under villkor [ ].] [Sådant
samtycke omfattas inte av och lämnas inte under något villkor.]

•

Om ett erbjudande lämnas av en finansiell mellanhand skall den
finansiella mellanhanden tillhandahålla information till investerare
om de villkor som gäller för erbjudandet vid tidpunkten för
erbjudandet.]

•

[Ej tillämplig. Emittenten samtycker inte till att en finansiell mellanhand
nyttjar Prospektet för återförsäljning eller slutlig placering av
Värdepapperen.]

Avsnitt B – Emittent

B.1

Registrerad
Firma
Handelsbeteckning för Emittenten

och

Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning är Deutsche Bank
Aktiengesellschaft (("Deutsche Bank", "Deutsche Bank AG" eller "Banken").

B.2

Säte, Bolagsform, Lag under vilken
Emittenten bedriver sin verksamhet samt
Land i vilket Emittenten bildats

Deutsche Bank är ett aktiebolag (Aktiengesellschaft) under tysk lag. Banken har sitt
säte i Frankfurt am Main, Tyskland. Banken har sitt huvudkontor på adress
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Tyskland.

[Om Värdepapperen är emitterade av Deutsche Bank AG, London Branch, för in:
Deutsche Bank AG, genom sin filial i London ("Deutsche Bank AG, London
Branch") har sitt säte på adress Winchester House, 1 Great Winchester Street,
London EC2N 2DB, Storbritannien.]
[Om Deutsche Bank AG, Milano Branch är Emittenten, för in:
Deutsche Bank AG, genom sin filial i Milano ("Deutsche Bank AG, Milano Branch")
har sitt säte på adressen Via Filippo Turati 27, 20121 Milano, Italien.]
[Om Deutsche Bank AG, Sucursal em Portugal är Emittenten, för in:
Deutsche Bank AG, genom sin portugisiska filial ("Deutsche Bank AG, Sucursal
em Portugal") har sitt säte på adressen Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisabon,
Portugal.]
[Om Deutsche Bank AG, Sucursal en España är Emittenten, för in:
Deutsche Bank AG, genom sin spanska filial ("Deutsche Bank AG, Sucursal en
España") har sitt säte på adressen Paseo De La Castellana, 18, 28046 Madrid,
Spanien.]
B.4b

Kända trender som påverkar Emittenen
och dess verksamhetsområden

Med undantag för effekterna av de makroekonomiska förhållandena och den
makroekonomiska marknadsmiljön, riskerna för rättstvister associerade med
finanskrisen samt effekterna av lagar och föreskrifter tillämpliga på finansiella
institutioner i Tyskland och Europeiska Unionen, finns det inga kända trender,
osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som rimligen kan antas ha en materiell
effekt på Emittentens framtidsutsikter under nuvarande räkenskapsår.

B.5

Koncernbeskrivning och
position inom koncernen

Deutsche Bank är moderbolag och det bolag i Deutsche Bank-koncernen av störst
materiell vikt, en koncern bestående av banker, kapitalmarknadsbolag,
fondförvaltningsbolag,
fastighetsfinansieringsbolag,
finansieringsinstitut
för
avbetalning, forsknings- och konsultbolag samt andra nationella och utländska bolag
("Deutsche Bank-koncernen")

B.9

Resultatprognos eller uppskattning

B.10

Eventuella
anmärkningar
revisionsberättelse

B.12

Historisk finansiell nyckelinformation

Emittentens

Ej tillämplig. Ingen resultatprognos eller uppskattning är gjord.
i

Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen.
Följande tabell visar en översikt från balansräkningen för Deutsche Bank AG, som
hämtats från respektive reviderade och konsoliderade årsbokslutet, som
sammanställts i enlighet med IFRS, från 31 december 2017 och 31 december 2018,
samt från de oreviderade konsoliderade delårsboksluten, från 31 mars 2018 och 31
mars 2019. Informationen om aktiekapital (i EUR) och antalet stamaktier baseras på
Deutsche Banks interna bokföring och är inte reviderad.
31 december

31 mars 2018

1

31 december

31 mars 2019

2018

2017

Aktiekapital (EUR)

5,290,939,215.36

5,290,939,215.36

5,290,939,215.36

5,290,939,215.36

Antal stamaktier

2,066,773,131

2,066,773,131

2,066,773,131

2,066,773,131

Totala tillgångar
(miljoner euro)

1,474,732

1,477,735

1,348,137

1,437,179

Totala skulder
(miljoner euro)

1,406,633

1,409,710

1,279,400

1,367,985

Totalt kapital
(miljoner euro)

68,099

68,025

68,737

69,194

Kapitaltäckningskvo
t för
kärnprimärkapital1

14.8%

13.4%

13.6%

13.7%2

Kapitaltäckningsgrader är baserade på övergångsbestämmelser för Kapitaltäckningsförordningen/CRD 4-

direktivet.

2

3

Kärnprimärkapitalet per den 31 mars 2019 på basis av Kapitaltäckningsförordningen/CRD 4-direktivet vid full

effekt var 13.7 %.

Ingen materiell negativ förändring i
framtidsutsikterna

Inga materiella negativa förändringar har ägt rum i framtidsutsikterna för Deutsche
Bank-koncernen sedan den 31 december 2018.

Väsentliga förändringar i den finansiella
ställningen eller handelsposition

Ej tillämplig. Ingen väsentlig förändring i Deutsche Banks finansiella ställning eller
handelsställning sedan den 31 mars 2019.

B.13

Händelser som påverkar solvens

Ej tillämplig. Det har inte nyligen inträffat några händelser i relation till Emittenten i
den utsträckningen att de har en väsentlig inverkan på bedömningen av Emittentens
solvens.

B.14

Koncernberoende

Vänligen läs följande information tillsammans med Avsnitt B.5.
Ej tillämplig. Emittenten är inte beroende av andra företag inom Deutsche Bankkoncernen.

B.15

Enligt bolagsordningen utgörs Deutsche Banks verksamhet av transaktioner med
varje form av bankverksamhet, tillhandahållandet av finansiella och andra tjänster
samt främjandet av internationella ekonomiska relationer. Banken kan bedriva sådan
verksamhet själv eller genom dotterbolag eller andra närstående bolag. I den
utsträckning det är tillåtet enligt lag är Banken berättigad att bedriva verksamhet och
vidta alla åtgärder som sannolikt kommer att främja Bankens verksamhet, särskilt: att
förvärva och avyttra fast egendom, att bilda filialer hemma och utomlands, att
förvärva, förvalta och avyttra andelar i andra företag, och att ingå entreprenadavtal.

Huvudsaklig verksamhet

Deutsche Bank-koncernens affärsverksamhet är organiserad i följande tre
företagsavdelningar:
•

Corporate & Investment Bank (CIB);

•

Kapitalförvaltning (AM); och

•

Privat & Företagsbank (PCB).

De tre företagsavdelningarna stöds av infrastrukturfunktioner. Dessutom har
Deutsche Bank-koncernen ett lokalt och regionalt organisationsskikt som förenklar
implementering av globala strategier.
Banken har verksamhet eller affärer med befintliga eller potentiella kunder i de flesta
länder i världen. Dessa verksamheter och affärer inkluderar:

B.16

Direkt eller indirekt ägande/kontroll

B.17

Kreditbetyg
för
Värdepapperen

Emittenten

•

Dotterbolag och filialer i flera länder;

•

representationskontor i andra länder; och

•

en eller flera representanter utsedda att betjäna kunder i ett stort antal
ytterligare länder.

Ej tillämplig. Baserat på stora aktieinnehav i enlighet med tysk lag gällande handel
med värdepapper (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG), finns endast sex aktieägare
som äger mer än 3 men mindre än 10 procent av Emittentens aktier eller till vilka mer
än 3 men mindre än 10 procent av rösträtten tillskrivs. Så vitt Emittenten vet finns
inga andra aktieägare som äger mer än 3 procent av aktierna eller rösträtten.
Emittenten är därför inte direkt eller indirekt majoritetsägd.
och

Deutsche Bank är kreditvärderat av Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"),
S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"), Fitch Deutschland GmbH ("Fitch") och
DBRS, Inc. ("DBRS", tillsammans med Fitch, S&P och Moody's,
"Värderingsinstituten").
S&P, Fitch och DBRS är etablerade i Europeiska Unionen och har registrerats i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den
16 september 2009, i dess ändrade lydelse, om kreditvärderingsinstitut ("CRAförordningen"). Vad gäller Moody's så är kreditbetygen godkända av Moody's
kontor i Storbritannien (Moody's Investors Service Ltd.) i enlighet med artikel 4(3) i
CRA-förordningen.
Från och med den 19 juni 2019 tilldelades Deutsche Bank följande kreditbetyg för
sina långsiktiga icke-prioriterade efterställda skulder (och, i förekommande fall, för
sina långsiktiga prioriterade icke-efterställda skulder) och sina kortsiktiga ickeefterställda skulder:
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Moody’s

S&P

Fitch

DBRS

Långfristiga
oprioriterade
efterställda skulder:

icke-

Baa3

Långfristiga
prioriterade
efterställda skulder

icke-

A3 (negative)

Kortfristiga icke-efterställda skulder:

P-2

Långfristiga
oprioriterade
efterställda skulder:

icke-

BBB-

Långfristiga
prioriterade
efterställda skulder

icke-

BBB+

Kortfristiga icke-efterställda skulder:

A-2

Långfristiga
oprioriterade
efterställda skulder:

BBB

icke-

Kortfristiga icke-efterställda skulder:

F2

Långfristiga
oprioriterade
efterställda skulder:

BBB (high) (negative)

icke-

Kortfristiga icke-efterställda skulder:

R-1 (low) (stable)

[Moody's][,] [och] [S&P] [och] [Fitch][för in annat Värderingsinstitut] [förväntas att
lämna] [har lämnat] följande betyg för Värdepapperen: ●] [Värdepapperen är inte
värderade.]

Avsnitt C – Värdepapper 1/ 2

Punkt
C.1

Typ av värdepapper

Typ av värdepapper
Värdepapperen är [Certifikat][Optioner][Skuldebrev] ("Värdepapperen"). Se Avsnitt
[C.9 and C.10][C.15] för en närmare beskrivning.
ISIN-kod för Värdepapperen
ISIN:

[]*

WKN:

[]*

[Gemensam kod:

[ ]*]

[Beträffande Värdepapper med flera serier, för in följande översiktstabell med
relevant information och fyll i för varje Serie av Värdepapper:]

C.2

Valuta

ISIN

WKN

[Gemensam
kod]

[]

[]

[]

[För varje Serie av Värdepapper] [ ]*
[Beträffande Värdepapper med flera serier, om så krävs, för in följande
översiktstabell med relevant information och fyll i för varje Serie av Värdepapper:]

1

ISIN

Valuta

[]

[]

Användande av symbolen "*" I följande Avsnitt C – Värdepapper indikerar att den relevanta informationen för varje serie av
Värdepapper kan presenteras i en tabell avseende Multi-Serie Värdepapper där det är lämpligt.
2
I följande Avsnitt C – Värdepapper för vilka definitionen ger valmöjlighet mellan ett antal eller belopp som bestäms av Emittenten, kan
denna möjlighet bara utnyttjas när Värdepapperena erbjudits till allmänheten och sådant antal eller belopp inte är bestämt vid
erbjudandeperiodens start.
4

C.5

Eventuella
inskränkningar
värdepapperens fria överlåtbarhet

i

Inga erbjudanden, försäljningar eller leveranser av Värdepapperen, eller distribution
av erbjudandematerial avseende Värdepapperen, får ske i eller från någon
jurisdiktion förutom i de fall det sker i enlighet med varje tillämplig lag och
förordning.
Med förbehåll för ovanstående är varje Värdepapper [i en Serie av Värdepapper] för
närvarande överlåtbar i enlighet med tillämplig lag och andra regler och förfaranden
för varje clearingagent genom sådant Värdepapper överlåts.

C.8

Rättigheter kopplade till värdepapperen
inbegripet värdepapperens rangordning
och begränsningar av rättigheter

Rättigheter kopplade till Värdepapperen
Värdepapperen ger innehavare av Värdepapperen, vid inlösen eller vid utnyttjande,
föremål för en total förlust, en rätt till [betalning med ett kontantbelopp] [och/eller]
[leverans av ett fysiskt leveransbelopp]. [Värdepapperen [kan] ge innehavare rätt till
betalning av en kupong.]
Tillämplig lag för Värdepapperen
[Varje Serie av Värdepapperen] Värdepapper[en] kommer att regleras av, och
tolkas i enlighet med, [engelsk rätt] [tysk rätt] [italiensk rätt] [portugisisk rätt] [spansk
rätt]. Upprättandet av Värdepapperen kan regleras av lagarna i Clearingagentens
jurisdiktion.
Värdepapperens status
[Varje Serie av Värdepapperen] [Värdepapperen] (...) kommer att ge upphov till
direkta förpliktelser, förpliktelser [med/utan] säkerhet och icke-efterställda
förpliktelser för Emittenten, rangordnade pari passu sinsemellan och pari passu
med Emittentens övriga förpliktelser [med/utan] säkerhet och icke-efterställda
förpliktelser, dock underkastade lagstadgade prioriteringar för vissa förpliktelser
utan säkerhet och icke-efterställda förpliktelser vid upplösningsåtgärder som ålagts
Emittenten eller vid händelse av upplösning, likvidation, insolvens, ackord eller
andra förfaranden för att undvika insolvens av, eller mot, Emittenten.
[Vid utfärdandet utgör Värdepapperena, enligt Emittentens bedömning, icke
efterställda skuldinstrument i den mening som avses i Sektion 46f(6) första
meningen i den tyska bankrörelselagen (Kreditwesensgesetz).]
[Ingen Värderpappersinnehavare får kvitta krav som uppkommer med anledning av
Värdepapperen mot något krav från Emittenten. Inga säkerheter eller garantier ska
vid någon tidpunkt tillhandahållas när Värdepappersinnehavarnas krav säkerställs
under Värdepapperena; framtida säkerheter eller garantier som redan erbjudits eller
beviljats i samband med andra förpliktelser tillhörande Emittenten kan inte
ianspråktagas för krav som grundar sig på Värdepapperena.]
[Inlösen, återköp eller uppsägning av Värdepapperen innan planenlig förfallodag
måste godkännas i förhand av behörig myndighet om så är stadgat i lag. Om
Värdepapperen löses in eller återköps i annat fall måste erlagda belopp returneras
till Emittenten även om avtal stadgar annat.]
[Om Värdepapperen är Värdepapper för vilka säkerhet ställs, för in:
Värdepapperen kommer att vara värdepapper för vilka säkerhet ställts, och för
dessa har Emittenten ställt säkerheter genom vissa säkerställda tillgångar, till
förmån för BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited i sin roll som
Värdepappersförvaltare för Värdepappersinnehavarna och vissa andra parter med
förmånsrätt. Förfallen betalning under Värdepapperen kommer säkerställas i form
av en fast avgift över de säkerställda tillgångarna som uppbevaras i ett separat
konto vid Bank of New York Mellon London Branch som depotbank. Tillgångar som
säkerställer Värdepapperen kommer att omfatta USD, EUR, JPY, GBP, CHF
och/eller tillgångar som uppfyller kriterierna i en av raderna i tabellen nedan:
Kvalificeringskriterier
[Infoga kort beskrivning]

Marginalpro
cent
[]

[Upprepa rader om nödvändigt]
Bestämmelser om Säkerheter och Övervakning av Säkerheter
På utfärdandedagen av Värdepapperen, kommer Emittenten deponera tillräckligt
med säkerställda tillgångar på ett separat konto som tillfredsställer Säkerhetstestet
på samma dag. Emittenten kan uppmanas att deponera ytterligare tillgångar för att
säkerställa att Säkerhetstestet uppfylls på varje efterföljande säkerhetstestdag.
Bank of New York Mellon London Branch i sin roll som Triparty Säkerhetsagent
kommer bekräfta att Säkerhetstestet är uppfyllt och kommer underrätta Emittenten
om Säkerhetstestet inte är uppfyllt.
Definierade begrepp som används ovan:
5

"Säkerhetstest" betyder (och Säkerhetstestet är uppfyllt om) att Triparty
Säkerhetsagenten avgör att Marginalvärdet av de säkerställda tillgångarna som
deponeras på säkerhetskontot på den specificerade säkerhetstestdagen överstiger
eller motsvarar det Krävda Säkerhetsvärdet i förhållande till specificerade
säkerhetstestdagen.
"Marginalvärdet" betyder, i förhållande till en säkerställd tillgång, ett belopp
motsvarande till kvoten av (a) marknadsvärdet av sådana säkerställda tillgångar på
säkerhetstestdagen, dividerad med (b) Marginalprocenten som anges i tabellen
ovan för sådana säkerställda tillgångar, som fastställts av Triparty
Säkerhetsagenten.
"Ej lagerförda värdepapper för vilka säkerhet ställts" betyder i relation till en
serie av Värdepapper och relevant dag, de Värdepapper som inte innehas av
Emittenten eller dess närstående denna dag.
"Krävda Säkerhetsvärdet" betyder, i förhållande till en särskild säkerhetstestdag,
produkten av (i) [infoga säkerställd procentandel] och (ii) marknadsvärdet av
Värdepapperet [subtraherad med Emittentens direkta och indirekta kostnaderna för
avveckling eller justering av relaterade underliggande hedgin-avtal], och (iii) antalet
utestående ej lagerförda värdepapper för vilka säkerhet ställts av en sådan serie.
Verkställighet av säkerhet
Värdepappersförvaltaren kommer att verkställa säkerheten för de säkerställda
tillgångarna vid mottagandet av meddelande (en "instruktion för
tidigareläggande av förfallodagen") från den relevanta agenten som bekräftar att
denne har mottagit meddelande om tidigareläggande som anger att en
betalningsinställelse (som inte har avståtts ifrån av Värdepapparinnehavare eller
härdats eller bestridits av Emittenten) har inträffat och är pågående av
Värdepapperinnehavare och utgör minst 33 procent av det samlade påkallade
beloppet eller antal (om tillämpligt) av sådana Värdepapper (exklusive sådana
Värdepapper som innehas av Emittenten eller dess närstående).
Vid verkställande av säkerhet av de säkerställda tillgångarna kommer
Värdepapperen att annulleras och varje Värdepappersinnehavare kommer ha rätt
till att motta ett belopp motsvarande marknadsvärdet av Värdepapperen
[subtraherad med Emittentens direkta och indirekta kostnaderna för avveckling eller
justering av relaterade underliggande hedgin-avtal], förutsatt att det finns tillräcklig
avkastning från de säkerställda tillgångarna som kvarstår efter utbetalning till vissa
parter med säkerhet, med högre prioritet än Värdepappersinnehavarna. Om
avkastningen på de realiserade säkerställda tillgångarna är otillräcklig för att
säkerställa anspråk av en Värdepappersinnehavare, kommer denna
Värdepappersinnehavare ha rätt att kräva resterande utestående belopp från
Emittenten, på osäkrad grund.
Begränsningar av rättigheter kopplade till Värdepapperen
[Om Kvalificerade Skuldformat ska tillämpas enligt Produktvillkoren, för in:
Värdepapperen är avsedda att kvalificera sig som kvalificerade skulder för
minimikravet på egna medel och Emittentens kvalificerade skulder som är föremål
för tillsynsbegränsningar vilket återspeglas Värdepapperens kännetecken. Detta
resulterar
i
att
de
kvalificerade
skulderna
begränsar
rätten
för
Värdepappersinnehavaren och en tidig inlösen av Emittenten eller Emittentens och
dess närstående bolags market making.
Ingen Värderpappersinnehavare får kvitta krav som uppkommer med anledning av
Värdepapperen mot något krav från Emittenten. Inga säkerheter eller garantier ska
vid någon tidpunkt tillhandahållas när Värdepappersinnehavarnas krav säkerställs
under Värdepapperena; framtida säkerheter eller garantier som redan erbjudits eller
beviljats i samband med andra förpliktelser tillhörande Emittenten kan inte
ianspråktagas för krav som grundar sig på Värdepapperena. Inga efterföljande avtal
kan förbättra prioriteten för skulden eller förkorta Värdepappersperioden eller någon
motsvarande meddelandeperiod.
Värdepapperen inkluderar inte de omständigheter som ger dess innehavare rätt att
omedelbart lösa in Värdepapperen. Före konkurs eller likvidation av Emittenten, vid
för Emittenten var tid gällande regler för avveckling av banker, kan behörig
myndighet skriva ner Emittentens skulder (inklusive till noll) enligt Värdepapperen,
konvertera dem till kapital (t.ex. vanliga aktier i Emmittenten), eller andra aktuella
avvecklingsåtgärder, inklusive (men inte begränsat till) överlåtelse av skulder till en
annan enhet, ändring av villkoren för Värdepapperen eller tillbakadragande av
Värdepapperen.
Varje inlösen, återköp eller hävning av Värdepapperen före planerad förfallodag är,
om tillåtet, föremål för godkännande på förhand från behörig myndighet, om ett
sådant legalt krav finns. Om Värdepapperen löses in eller återköps, utöver vad som
framgår av dessa villkor om inlösen och återköp, ska de belopp som betalats till
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Värdepappersinnehavare återlämnas till Emittenten även om det står i strid med
tidigare avtal.
Enligt villkoren för [varje Serie av Värdepapperen] [Värdepapperen] har Emittenten
rätt att säga upp och dra in Värdepapperen [av sådana Serier] och att ändra
villkoren för [varje Serie av Värdepapperen] [Värdepapperen].
C.9

Rättigheter kopplade till Värdepapperen
inbegripet
den
nominella
räntan,
startdag
för
ränteberäkning,
ränteförfallodagar, eventuell räntebas,
förfallodag, avkastning, datumet från
vilket
ränta
ska
betalas
och
förfallodagen för ränta, när räntesatsen
inte är fastställd, beskrivning av den
Underliggande som den baseras på,
förfallodag och arrangemanget för
amorteringen
av
lånet,
inklusive
återbetalningsrutinerna, indikation på
avkastning, namn på representant för
innehavare av skuldebrev

[För in C.9 om Bilaga V eller Bilaga XIII är tillämplig]
Vänligen se även Punkt C.8 ovan.
[Värdepapperena ger inte investeraren rätt till några räntebetalningar.]
[Kupong:

[ ]* [Ett antal som kommer att bestämmas av
Emittenten på den [Ursprungliga Värderingsdagen][ ]
och som inte kommer att understiga [för in antal] eller
överstiga [för in antal].]
[Beträffande Kupongbetalningsdagen för varje
Kupongperiod som börjar på eller efter den [för in
Slutdatum eller Utfärdande datum för relevant
Kupongperiod] men som slutar före den [för in
Slutdatum för relevant Kupongperiod], [[ ] procent.
per år].
Beträffande Kupongbetalningsdagen för varje
Kupongperiod som börjar på eller efter den [för in
Slutdatum för relevant Kupongperiod], [[ ] procent.
per år]] [ ]* [[och multiplicerat] med [ ]].]

[Kupongbelopp:

Beträffande varje Kupongbetalningsdag ska det
betalningsbara
Kupongbeloppet
för
varje
Värdepapper beräknas genom att multiplicera
Kupongen för Kupongperioden som slutar [på,] [men
exklusive,]
[
]
[sådan
Kupongbetalningsdag][Slutdatumet
för
Kupongperioden
på
vilket
sådan
Kupongbetalningsdag är planerad att infalla] [[och
multiplicerad] med [ ],] [och vidare multiplicerad] med
det Nominella Beloppet[, och vidare multiplicera
produkten med den dagräkningsfraktion som
tillämpas på [sådan Kupongperiod] [Kupongperioden
slutar [på,] [men exklusive,] [ ] [sådan
Kupongbetalningsdag]
[Slutdatumet
för
Kupongperioden
på
vilket
sådan
Kupongbetalningsdag är planerad att infalla.]]]

Kupongbestämmandedag:

[Beträffande en Kupongperiod, den [andra] [ ]
relevanta affärsdagen före Kupongbetalningsdagen
för sådan Kupongperiod]* [ ]*

Kupongbetalningsdag:

[Beträffande varje Kupongobservationsdag [(förutom
Kupongobservationsdagen
som
infaller
på
[Värderingsdagen] [ ])] [för in datum] [, eller, i varje
fall, om senare, den [för in nummer] bankdag som
följer
[sådan
Kupongobservationsdag]
[Kupongobservationsdagen omedelbart före sådant
datum] [och] [Avräkningsdagen]]*
[(a)

Beträffande varje Kupongperiod förutom den
sista Kupongperioden, [den] [de] [andra] [
]bankdagen[bankdagarna] efter] Slutdatumet
för Kupongperioden som omedelbart följer
sådan Kupongperiod; och

(b)

beträffande
den
sista
Avräkningsdagen] [ ]]*

Kupongperioden,

[[för in datum] [Den [för in nummer] dagen [i [för in
månad]] för varje kalender [år] [månad], som början
den (och inklusive) [för in datum] fram till (och
inklusive) [för in datum] [, med justering av sådana
datum för de relevanta helgdagarna] [och]
[Avräkningsdagen]*]
Kupongperiod:
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[Perioden
börjar
på
(och
inklusive)
[Utfärdandedatumet] [för in datum] och slutar på
(men exklusive) det första Slutdatumet för
Kupongperioden och varje efterföljande period som

börjar på (och inklusive) ett Slutdatum för
Kupongperioden och slutar på (men exklusive) det
efterföljande Slutdatumet för Kupongperioden] [ ]*
Slutdatum för kupongperiod: [för in datum] [Den [för in nummer] dagen [i [för in
månad]] för varje kalender [år] [månad], som börjar
den (och inklusive) [för in datum] fram till (och
inklusive) [för in datum] [, med inga justeringar av
sådant[sådana]] datum [, med justeringar för
sådant[sådana] datum för de relevanta helgdagarna]
[ ]*
[Beskrivning av rörlig
Kupong:

[Ej tillämplig; Värdepapperen betalar inte en rörlig
Kupong.] [ ]*]

[Initial Värderingstidpunkt:

[att föras in*]]

[[EURIBOR] /
[[GBP LIBOR][USD LIBOR]
[STIBOR][NIBOR]

[Referensränta]:

Ränta för insättningar i [Euro] [Brittiskt pund] [USdollar] [Svensk Krona] [Norsk Kroner] [specificera
andra valutor] för en period om [för in Avsedd
Förfallodag] [månad[er]] [år] som visas på
[Bloomberg/Reuters skärm] sida [för in skärm sida]
från och med [för in tid] på relevant
[Kupongbestämmandedag] [dag] [för in annat
datum]*]

[Bankdag:

[En TARGET Avräkningsdag] [och en] [[En] dag då
kommersiella banker och utländska valutabörser
utför betalningar och är öppna för allmän verksamhet
(inklusive affärer med utländsk valuta och utländsk
valutainlåning) i [London] [och] [New York City] [för in
annat/andra finansiellt(finansiella) centrum)]] och då
varje Clearingagent är öppen för affärer.]

[Clearingagent:

[Euroclear Bank SA/NV, 1 boulevard Albert II, 1210
Bryssel, Belgien] [och] [Clearstream Banking
Luxembourg S.A., 42 avenue John F. Kennedy, L1855 Luxemburg] [Monte Titoli S.p.A., Piazza degli
Affari, 6. I-20123 Milano, Italien] [för in annan
clearingagent]]

[TARGET Avräkningsdag:

Varje dag då Target2 (Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System) (eller någon efterföljare därtill) är öppen.]

[U.S. Government Securities
Business Day:

Varje dag förutom en lördag, söndag eller en dag på
vilken Securities Industry and Financial Markets
Association rekommenderar deras fixed income
departments är stängda under hela dagen för handel
med amerikanska statsobligationer.]

[Värderingsdag:

[att föras in*]]

Avräkningsdag och
Inlösen:

[för in datum]* [, med justeringar av sådant[sådana]
datum för de relevanta helgdagarna] [Den [tidigare
av] [senare av] (a) [för in datum] och (b) de [för in
antal] Bankdagarna efter [den senaste inträffade
Värderingsdagen]
[den
senaste
Kupongobservationsdagen]]
[[Slutdatumet
för
Kupongperioden] [Kupongbetalningsdagen] planerad
att infalla [i/på] [för in datum]]*
[Väderpapperen inlöses på Avräkningsdagen med ett
kontantbelopp motsvarande 100 procent av det
nominella beloppet (vilket är [för in belopp] per
Värdepapper) [(det "Nominella Beloppet")]. Inlösen
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garanteras inte av en tredje part utan är uteslutande
säkerställd av Emittenten och är därför beroende av
Emittentens
förmåga
att
uppfylla
sina
betalningsskyldigheter]*
Avkastning:

[Ej tillämplig; Värdepapperen betalar inte en fast
kupong.] [ ]*

Namn på representanter för
innehavare av skuldebrev:

[Ej tillämplig; det finns inga representanter för
innehavare av skuldebrev.] [ ]

[Beträffande Värdepapper med flera serier, om så krävs, för in följande
översiktstabell med relevant information och fyll i för varje Serie av Värdepapper: ]
ISIN

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[För in för Värdepapper som betalar ett fast räntebelopp, eller för in en specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Värdepapperen [kan betala]
betalar
ett
Kupongbelopp
[("Fast
Kupongbelopp"
för
sådan
Kupongbetalningsdag)] på [Kupongbetalningsdagen][varje Kupongbetalningsdag],
och summan för sådant Kupongbelopp, vilket kommer att vara [ett fast belopp på
[för in summa] för varje [Värdepapper][nominellt belopp][ett belopp för varje
[Värdepapper][nominellt belopp], beräknat genom att multiplicera [för in kurs] med
[Referensbeloppet][nominellt belopp] och vidare multiplicera detta med en fraktion
baserat på antalet kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden och antalet
kalenderdagar i det relevanta året.].]

[Om Värdepappret är en "Step Up Note" (produkt nr. N20), för in:
Produkten "Step up Note" är 100 % kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd
innebär att inlösen på förfallodagen är utfäst till det Nominella Beloppet. Inlösen,
vilket inte kommer att ske förrän på förfallodagen, är inte garanterat av en tredje
part, utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av
Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
[[För in kupongbeskrivning från ovan, eller för in följande:]
Genom hela perioden erhåller investerare en kupongbetalning
Kupongbetalningsdagen eller på Kupongbetalningsdagarna.]

på

[Om Värdepappret är en "Fixed Rate Interest Note" (produkt nr. N21), för in:
Produkten "The Fixed Rate Interest Note" är 100 % kapitalbeskyddad på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen är utfäst till det
Nominella Beloppet. Inlösen, vilket inte kommer att ske förrän på förfallodagen, är
inte garanterat av en tredje part, utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och
är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
[[För in kupongbeskrivning från ovan, eller för in följande:]
Under löptiden erhåller investerare en kupongbetalning på Kupongbetalningsdagen
eller på Kupongbetalningsdagarna.]
C.10

Information om räntebetalningar som
baseras på derivatinslag

[För in C.10 om Bilaga V är tillämplig]
Vänligen se även Punkt C.9 ovan.
[Ej tillämplig; Värdepapperen har ingen derivatkomponent i räntebetalningen.]
[Ej tillämplig; Värdepapperen ger inte investeraren rätt till några räntebetalningar.]
[För in för Värdepapper som betalar ett rörligt räntebelopp, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Värdepapperen [kan betala]
betalar
ett
Kupongbelopp
[("Rörligt
Kupongbelopp"
för
sådan
Kupongbetalningsdag)] på [Kupongbetalningsdagen][varje Kupongbetalningsdag],
och summan av sådant Kupongbelopp kommer att bero på värdeutvecklingen av en
Referensränta [[plus][minus] en Marginal[, uppgående som lägst till noll för varje
Kupongbetalningsdag []. [Kupongbeloppet på [Kupongbetalningsdagen][varje
Kupongbetalningsdag], för varje [Värdepapper][nominellt belopp] kommer att vara
ett belopp för varje [Värdepapper][nominellt belopp] beräknat genom att multiplicera
Referensräntan [uppgående till [ett Golv för sådan Kupongbetalningsdag] [och] [ett
Tak för sådan Kupongbetalningsdag] med [Referensbeloppet][nominellt belopp] och
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vidare multiplicera detta med en fraktion baserad på antalet kalenderdagar i den
relevanta Kupongperioden och antalet kalenderdagar på det relevanta året].]
[För in för Värdepapper som betalar en Steepner Räntesats, eller radera, som
tillämpligt:
[Kupong:

[Beträffande Kupongbetalningsdagen för varje
Kupongperiod som börjar på eller efter [för in
relevant Slutdatum för Kupongperioden eller
Utfärdandedatum] men som slutar före [för in
relevant Slutdatum för Kupongperioden], Ökad
Räntesats för sådan Kupongperiod.
Beträffande Kupongbetalningsdagen för varje
Kupongperiod som börjar på eller efter [för in
relevant Slutdatum för Kupongperioden], Steepner
Räntesats
för
sådan
Kupongperiod]]
[[och
multiplicerad] med [ ]].]

[Kupongbelopp:

Beträffande varje Kupongbetalningsdag, så ska det
betalningsbara
Kupongbeloppet
för
varje
Värdepapper beräknas, genom att multiplicera
Kupongen för Kupongperioden som slutar [på,] [men
exklusive,]
[
]
[sådan
Kupongbetalningsdag][Slutdatum
för
Kupongperioden
på
vilken
sådan
Kupongbetalningsdag är planerad att infalla] [[och
multiplicerad] med [ ],] [och vidare multiplicerad] med
det Nominella Beloppet[, och vidare multiplicerad
med produkten av dagräkningsfraktionen för [sådan
Kupongperiod] [Kupongperioden som slutar [på,]
[men exklusive,] [ ] [sådan Kupongbetalningsdag]
[Slutdatumet för Kupongperioden då sådan
Kupongbetalningsdag är planerad att infalla]]]

[Steepener Räntesats:

Beträffande varje Kupongperiod som infaller på eller
efter [för in relevant Slutdatum för Kupongperioden],
så
ska
en
procentandel
bestämd
av
Beräkningsagenten
för
sådan
Kupongperiod
motsvarande
produkten
av
(a)
[för
in
Hävstångseffekt], och (b) Ränteswap-spridningen för
sådan Kupongperiod[, förutsatt att sådant belopp inte
[överstiger [för in Högsta Kupong]] [och inte]
[understiger [för in Lägsta Kupong]]]

[Ränteswap-spridning:

Beträffande en Kupongbestämmandedag, (a) CMS
referensräntan
med
Specificerad
Period
motsvarande [för in antal] [år] [månad[er]], minus (ii)
CMS referensräntan med Specificerad Period
motsvarande [för in antal] [år] [månad[er]]]

[CMS referensränta:

Beträffande en Specificerad Period och en
[Kupongbestämmandedag] [relevant dag] [för in
annan dag]*, [mellansats] [[mellanmarknads] [årlig]
[halvårs-] [kvartals-] [kvartalsvis-årligen] [kvartalsviskvartalsvis] ränteswap] för [US-dollar] [Brittiskt pund]
[euro] [för in valuta] ränteswap-transaktioner under
en period motsvarande den Specificerade Perioden,
uttryckt som en procentandel vilken visas på
[Reuters Skärmen [ISDAFIX1] [ICESWAP1] Sida]
[för in relevant skärmsida] (eller någon efterträdare)
[under rubriken "[USD 11:00 AM] [ ]"] [och] [över
bildtexten "[<USDSFIX=>] [ ]"], på den relevanta
[Kupongbestämmandedagen] [dag] [för in annan
dag]*]

[För in för Värdepapper som betalar en villkorad kupong, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Ett Kupongbelopp kan
betalas beträffande Värdepapperen för en Kupongbetalningsdag, beroende på
följande:
a)

om Referensnivån för [den underliggande] [varje Korgbeståndsdel]
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] [motsvarar eller understiger]
[understiger] den [relevanta] Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel]
[på [varje] [åtminstone en] dag under respektive Kupongobservationsperiod]
[på den relevanta Kupongobservationsdagen], erhåller investerare ett
Kupongbelopp på nästa Kupongbetalningsdag. Kupongbeloppet för varje
[Värdepapper][nominellt belopp] kommer att vara [för in belopp] [det Fasta
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Kupongbeloppet
för
sådan
Kupongbetalningsdag]
Kupongbeloppet för sådan Kupongbetalningsdag]]; eller
b)

[det

Rörliga

om Referensnivån för [den Underliggande] [en eller flera Korgbeståndsdelar]
[motsvarar eller understiger] [understiger] [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] den [relevanta] Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel] [på
[varje] [åtminstone en] dag under respektive Kupongobservationsperiod] [på
den relevanta Kupongobservationsdagen], erhåller investerare inte ett
Kupongbelopp på nästa Kupongbetalningsdag.

[För in för Värdepapper som betalar en minneskupong, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Ett Kupongbelopp kan
betalas beträffande Värdepapperen för en Kupongbetalningsdag, beroende på
följande:
a)

om inget Kupongbarriärfall har inträffat på en Kupongobservationsdag
erhåller investerare Kupongbeloppet på Kupongbetalningsdagen som svarar
mot Kupongobservationsdagen, vilket kommer att vara, för varje
[Värdepapper][nominellt belopp], [Referensbeloppet][nominellt belopp]
multiplicerat
med
Kupongvärdet
multiplicerat
med
antalet
Kupongobservationsdagar före sådan Kupongbetalningsdag, minus
Kupongbeloppen, om några, som tidigare betalats för varje
[Värdepapper][nominellt belopp]; eller

b)

om ett Kupongbarriärsfall har inträffat på en Kupongobservationsdag
kommer Kupongbeloppet att vara noll och ingen kupongbetalning kommer
att
göras
på
Kupongbetalningsdagen
som
svarar
mot
Kupongobservationsdagen.

Ett Kupongbarriärsfall kommer att inträffa på en Kupongobservationsdag om
Referensnivån av [den Underliggande][åtminstone en Korgbeståndsdel] på sådan
Kupongobservationsdag [motsvarar eller understiger][understiger] den [relevanta]
Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel.]
[För in följande definitioner som tillämpligt:
[Nominellt belopp:

[att föras in*]]

[Referensbelopp:

[att föras in*]]

[Observationsdag(ar):

[att föras in*]]

[Kupongbetalningsdag(ar):

[att föras in*]]

[Kupongobservationsperiod:

[att föras in*]]

[Kupongobservationsdag(ar):

[att föras in*]]

[Referenströskel:

[att föras in*]]

[[GBP LIBOR][USD LIBOR]
[STIBOR][NIBOR]

[Referensränta]:

[att föras in*]]

[Marginal:

[att föras in*] [för Kupongperioden som slutar på
(men exklusive) Kupongbetalningsdagen planerad
att infalla den [för in datum] [upprepa vid behov]]

[Tak:

[att föras in*]]

[Golv:

[att föras in*]]

[Kupongtröskel:

[För Kupongobservationsdagen planerad att infalla
den [för in datum], [för in belopp]] [att föras in*] [En
procentandel som kommer att fastställas av
Emittenten på den [Ursprungliga Värderingsdagen][
] och som inte kommer att understiga [för in
nummer] eller överstiga [för in nummer]]

[Kupongvärde:

[att föras in*]]

[Om Värdepappret är en "Conditional Coupon Note" (produkt nr. N19), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in
följande:][Betalningen av en kupong på en Kupongbetalningsdag beror på
Referensnivån av [den Underliggande][av beståndsdelarna av den Underliggande]
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på en Kupongobservationsdag.
a) Om Referensnivån av [den Underliggande][varje beståndsdel av den
Underliggande] [överstiger][understiger][ eller motsvarar] den [relevanta]
Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag kommer en kupongbetalning att
göras nästa Kupongbetalningsdag,
b) Om Referensnivån av [den Underliggande][en eller flera beståndsdelar av den
Underliggande] inte [överstiger][understiger][eller motsvarar] den [relevanta]
Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag kommer ingen kupongbetalning
att göras nästa Kupongbetalningsdag.]
Kupongobservationsdag:

[att föras in*]

Kupongtröskel:

[att föras in*]]

[Om Värdepappret är en "Fixed Rate Interest Plus Note" (produkt no. N22), för
in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen.
Nivån på Räntesatsen kommer att motsvara minst den Lägsta Kupongen.
Kupongen kan stiga till Bonuskupongen om den Underliggande [motsvarar eller
överstiger][överstiger] Bonuskupongströskeln före början av Kupongperioden.
Investerare kommer inte att delta i någon ytterligare ökning.]
Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Bonuskupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Bonuskupongströskel:

[att föras in*]]

[Om Värdepappret är en "Fix to Floating Note" (produkt nr. N23), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalning
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen. "Fix to Floating Note"-produkten har en fast räntesats för
följande Kupongperioder: [för in relevanta Kupongperioder]. I de efterföljande
Kupongperioderna är räntesatsen beroende av värdeutvecklingen av den
Underliggande. Räntesatsen kommer att vara mellan en Lägsta Kupong och en
Högsta Kupong.]
Kupongperioder:

[att föras in*]

Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Högsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Om Värdepappret är en "Fix to Floating Pure Note" (produkt nr. N24), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen. Nivån på Räntesatsen beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.]

[Om Värdepappret är en "Fix to Floating Money Market Note" (produkt nr. N25),
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för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen. Nivån på Räntesatsen motsvarar [för in nummer], vilket är
en multipel av den Underliggande. Däremot är den fastställda Räntesatsen på
respektive Kupongbetalningsdag begränsad till den Högsta Kupongen. Investerare
kommer inte att delta i någon ytterligare ökning.]
Högsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Om Värdepappret är en "Floater Note" (produkt nr. N26), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen. Nivån på Räntesatsen är beroende av värdet, priset eller
nivån på den Underliggande på den relevanta Värderingsdagen och är beräknad
genom att använda en förbestämd multiplikator. Räntesatsen kommer att vara
mellan en Lägsta Kupong och en Högsta Kupong. Detta betyder att medverkan i en
positiv utveckling av den Underliggande på Värderingsdagar är begränsat till den
Högsta Kupongen.]
Multiplikator:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Högsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Om Värdepappret är en "Inflation Indexed Note" (produkt nr. N27), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
Kupongbetalningsdagen.
Nivån
på
Räntesatsen
på
den
första
Kupongbetalningsdagen är bestämd före utfärdandet och, på ytterligare
Kupongbetalningsdagar är den beroende av Referensnivån för den Underliggande
på den relevanta Kuponbestämmandedagen och är beräknad genom att
multiplicera
värdeutvecklingen
med
en
fördefinierad
Deltagandefaktor
[[plus][minus], en Marginal av en förbestämd procentandel]. [Räntesatsen kommer
däremot att vara som lägst den Lägsta Kupongen.]
Deltagandefaktor:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Marginal:

[att föras in*]]]

[Om Värdepappret är en "Coupon Lock In Note" (produkt nr. N28), för in:
[För in kupongbeskrivning från ovan, om tillämpligt, eller för in följande:][Under
löptiden
erhåller
investerare
kupongbetalningar
på
den
relevanta
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Kupongbetalningsdagen.
Nivån på Räntesatsen motsvarar [för in nummer], vilket är en multipel av
referensnivån av den Underliggande, fastställd ett specifikt antal bankdagar i
förväg, i respektive Kupongperiod, med åtminstone den Lägsta Kupongen. Om den
beräknade Räntesatsen för en Kupongperiod [motsvarar eller överstiger][överstiger]
[för in procentandel], motsvarar Räntesatsen för denna och alla efterföljande
Kupongperioder [för in procentsats]. Investerare kommer inte att delta i några
ytterligare ökningar.]
Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Om Värdepappret är en "ZinsPlus Note" (produkt nr. N30), för in:
Under löptiden erhåller investerare kupongbetalningar på den relevanta
Kupongbetalningsdagen vilka är kopplade till värdeutvecklingen av de individuella
aktierna i en korg av aktier vilken fungerar som den Underliggande. Räntesatsen
kommer att vara mellan en Lägsta Kupong och en Högsta Kupong. Räntebeloppet
är beroende av värdeutvecklingen av varje beståndsdel av den underliggande
korgen av aktier. kupongbetalningen är beräknad som det aritmetiska medelvärdet
av värdeutvecklingen av varje aktie i korgen, med en individuell värdeutveckling per
aktie som automatiskt maximalt kan uppgå till den Högsta Kupongen, i det fall det
inte har skett någon förändring eller endast positiv utveckling i slutkursen på varje
aktie på den relevanta Observationsdagen jämfört med den Ursprungliga
Referensnivån ("ZinsPlus"). Motsatsvis, för aktier vars slutkurs har fallit under den
Ursprungliga Referensnivån på den relevanta Observationsdagen beaktas deras
negativa värdeutveckling vid beräkningen av den genomsnittliga värdeutvecklingen.
I händelse av att den beräknade genomsnittliga värdeutvecklingen av den totala
aktiekorgen ger en lägre siffra än den Lägsta Kupongen, betalas den Lägsta
Kupongen ut.
Ursprunglig Referensnivå:

[att föras in*][Referensnivån på den Ursprungliga
Värderingsdagen]

Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Högsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

[Om Värdepappret är en "Digital Variable Coupon Note" (produkt nr. N34), för in:
Huruvida en kupong är betald på en Kupongbetalningsdag, och beloppet av en
sådan kupong, beror på [Referensnivån för Korgen] [Värdet av den Relevanta
Referensnivån
för
[den
Underliggande]
[varje
Korgbeståndsdel]]
på
Kupongobservationsdagen
som
infaller
omedelbart
före
sådan
Kupongbetalningsdag.
a) Om [Värdet av den Relevanta Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel]] [Referensnivån för Korgen] [överstiger] [understiger] [eller
motsvarar] Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag kommer en
kupongbetalning att göras nästa Kuponbetalningsdag,
b) Om [Värdet av den Relevanta Referensnivån av [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel]] [Referensnivån för Korgen] inte [överstiger] [understiger]
[eller motsvarar] Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag kommer ingen
kupongbetalning att göras nästa Kuponbetalningsdag.
Om en kupongbetalning ska göras på en Kupongbetalningsdag beror beloppet för
sådan kupongbetalning på värdeutvecklingen av [den Underliggande] [Korgen] på
Kupongobservationsdagen
som
infaller
omedelbart
före
sådan
Kupongbetalningsdag och huruvida sådan Kupongobservationsdag infaller tidigare
eller senare i perioden för "Digital Variable Coupon Note"-produkten. Beloppet för
kupongbetalningen på en Kupongbetalningsdag kommer att beräknas som (a) det
Nominella Beloppet, multiplicerat med (b) Deltagandefaktorn, multiplicerat med (c)
ett dividerat med Kupongdivisorn, och vidare multiplicerat med (d) skillnaden
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mellan (x) [Värdet av den Relevanta Referensnivån av den Underliggande]
[Referensnivå för Korgen] på Kupongobservationsdagen som infaller omedelbart
före sådan Kupongbetalningsdag, dividerat med den Ursprungliga Referensnivån
för [den Underliggande] [Korgen], minus (y) ett. [kupongbetalningen kommer att
uppgå till [högst [för in belopp]] [och] [lägst [för in belopp]].]
Kupongbetalningen på en Kupongbetalningsdag kommer därför inte att vara ett
nollbelopp om [Värdet av den Relevanta Referensnivån för den Underliggande
[Referensnivån för Korgen] på Kupongobservationsdagen som infaller omedelbart
före sådan Kupongbetalningsdag överstiger den Ursprungliga Referensnivån för
[den Underliggande] [Korgen], och kommer att vara noll om det inte är det.
Kupongdivisorn kan dessutom vara annorlunda för varje Kupongobservationsdag,
och Kupongdivisorn kan vara högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket
kommer att resultera i en större proportionell minskning av kupongbetalningar för
Kupongbetalningsdagar som infaller senare i tiden.
Kupongobservationsdagar:

[att föras in*]

Kupongtröskel:

[att föras in*]]

Kupongdivisor:

[för Kupongobservationsdagen planerad att infalla
(i) den [för in datum], [för in belopp], [(ii) den [för in
datum], [för in belopp]] och [(iii) den [för in datum],
[för in belopp]]

Ursprunglig Referensnivå:

[att föras in*][Referensnivån på den Ursprungliga
Värderingsdagen]

Ursprunglig Värderingsdag:

[att föras in*]

Deltagandefaktor:

[att föras in*]

Referensnivå:

[att föras in*]

[Värdet av den Relevanta
Referensnivån:

[att föras in*]

[Om Värdepappret är en "Range Accrual Note" (produkt nr. N35), för in:
Varje Kupongperiod är antingen (i) Villkorad eller (ii) Fast såsom anges nedan.
Om en Kupongperiod är Fast betalar Skuldebrevet Kupongbeloppet på den
relevanta Kupongbetalningsdagen.
Om en Kupongperiod är Villkorad motsvarar Kupongbeloppet produkten av (i)
Range Accrual Percentage multiplicerad med kvoten av N (som täljare) och D (som
nämnare), (ii) det Nominella Beloppet och (iii) en fraktion baserad på antalet
kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden och antalet kalenderdagar i det
relevanta året.
N innebär antalet kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden, där
Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar] den Nedre Barriären och
[understiger][understiger eller motsvarar] den Övre Barriären.
D innebär antalet kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden.
Nedre Barriär:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Övre Barriär:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Range Accrual Percentage:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Kupongbetalningsdagar

[att föras in*]

Kupongperioder

[att föras in *]

Slutdatum för Kupongperioder [att föras in *]
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[Om Värdepappret är en "Leveraged Floater Note" (produkt nr. N36), för in:
Varje Kupongperiod är antingen (i) Villkorad eller (ii) Fast såsom anges nedan.
Om en Kupongperiod är Fast betalar Skuldebrevet Kupongbeloppet på den
relevanta Kupongbetalningsdagen.
Om en Kupong är Villkorad motsvarar Kupongbeloppet produkten av (A) produkten
av (i) den Underliggande på den relevanta Kupongbestämmandedagen och (ii)
Hävstångseffekten (förutsatt att produkten av (i) och (ii) uppgår till högst
Räntetaket), (B) det Nominella Beloppet, och (C) en fraktion baserad på antalet
kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden och antalet kalenderdagar i det
relevanta året.
Hävstångseffekten:

[att föras in *] [En procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Räntetak:

[att föras in *]

Kupongbestämmandedag:

[att föras in *]

Kupongbetalningsdagar:

[att föras in *]

Kupongperioder:

[att föras in *]

Slutdatum för Kupongperioder: [att föras in *]

[Om Värdepappret är en "Altiplano Basket Note" (produkt nr. N37), för in:
"Altiplano Basket Note"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av
Korgbeståndsdelarna.
En
kontroll
kommer
att
utföras
på
varje
Kupongobservationsdag för huruvida priset eller nivån på varje Korgbeståndsdel
[överstiger][överstiger eller motsvarar] Kupongtröskeln. Om så är fallet för varje
Kupongobservationsdag under Kupongobservationsperioden kommer Skuldebrevet
att betala en fast Kupong på den relevanta Kupongbetalningsdagen.]

[Om Värdepappret är en "Simplified Digital Variable Coupon Note" (produkt nr.
N59), för in:
Beträffande varje Kupongobservationsdag kommer en kupongbetalning att göras
den näst följande Kupongbetalningsdagen.
Kupongbeloppet som betalas ut på en Kupongbetalningsdag beror på värdet, priset
eller nivån av den Underliggande på Kupongobservationsdagen som infaller
omedelbart
före
sådan
Kupongbetalningsdag
och
huruvida
sådan
Kupongobservationsdag infaller tidigare eller senare under Skuldebrevets löptid.
Kupongbetalningen på en Kupongbetalningsdag kommer att beräknas som (i) det
Nominella Beloppet, multiplicerat med (ii) Deltagandefaktorn, multiplicerat med (iii)
ett dividerat med Kupongdivisorn, och vidare multiplicerat med (iv) Referensnivån
för den Underliggande på Kupongobservationsdagen som infaller omedelbart före
sådan Kupongbetalningsdag dividerat med den Ursprungliga Referensnivån för den
Underliggande,
minus
ett
(den
"Underliggande
Avkastningen").
[Kupongbetalningen [kommer inte att understiga det Lägsta Beloppet] [och]
[kommer inte att överstiga det Högsta Beloppet].]
Kupongdivisorn kan vara annorlunda för varje Kupongobservationsdag, och
Kupongdivisorn kan vara högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket
kommer att resultera i en större proportionell minskning av kupongbetalningen för
Kupongbetalningsdagar som infaller senare i tiden.]
Kupongobservationsdagar:

[att föras in*]

Kupongdivisor:

[för Kupongobservationsdagen planerad att infalla
(i) den [för in datum], [för in belopp], [(ii) den [för in
datum], [för in belopp]] [upprepa vid behov] [och]
[([iii]) den [för in datum], [för in belopp]]

Ursprunglig Referensnivå:

[att föras in*][Referensnivån på den Ursprungliga
Värderingsdagen]

Ursprunglig Värderingsdag:

[att föras in*]
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Högst Belopp:

[att föras in*]

Lägst Belopp:

[noll][för in annat belopp*]

Deltagandefaktor:

[att föras in*] [Ett nummer som kommer att
bestämmas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer].

Referensnivå:

[att föras in*]

[Värdet av den Relevanta
Referensnivån:

[att föras in*]

[Om Värdepappret är en "Contingent Coupon Note" (produkt nr. N60), för in:
[Under löptiden erhåller
Kupongbetalningsdagen.

investerare

kupongbetalningar

på

den

relevanta

"Contingent Coupon Note"-produkten har en fast Kupong på [för in antal] procent.
per år för varje Kupongperiod som börjar på eller efter [för in relevant Slutdatum
eller Utfärdandedatum för Kupongperioden eller annat datum] men som slutar före
[för in relevant Slutdatum för Kupongperioden].
För varje Kupongperiod som börjar på eller efter [för in relevant Slutdatum för
Kupongperioden], är Kupongen för sådan Kupongperiod beroende av
värdeutvecklingen av den Underliggande Kursen [1] och fastställd enligt följande:
[För in för Värdepapper som har variabel kupong kopplad till den Underliggande
Kursen:
a)

Om den Underliggande Kursen beträffande Kupongobservationsdagen för
sådan
Kupongperiod
[överstiger]
[understiger]
[eller motsvarar]
Kupongtröskeln, [[ ] procent. per år] [en procentandel som kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga Värderingsdagen] [ ] och som
inte kommer att understiga [för in nummer] eller överstiga [för in nummer].
Det definitiva värdet kommer att göras tillgängligt på Emittentens hemsida
[för in hemsida] den [för in datum]]];

[För in för Värdepapper som har variabel kupong kopplad till den Underliggande
Kursen 1 och Underliggande Kursen 2:
a)

Om den Underliggande Kursen 1 beträffande Kupongobservationsdagen för
sådan
Kupongperiod
[överstiger]
[understiger]
[eller motsvarar]
Kupongtröskeln, fastställs en procentandel av Beräkningsagenten som
motsvarar (i) Deltagandefaktorn, multiplicerad med den Underliggande
Kursen 2 beträffande Kupongbestämmandedagen för sådan Kupongperiod]
[, [plus] [minus] (ii) Marginalen [för sådan Kupongperiod]]] [, och sådan
procentandel ska vidare uppgå [som lägst till den Lägsta Kupongen] [och]
[som högst till den Högsta Kupongen]];

b)

annars, [[ ] procent. per år] [en procentandel som kommer att fastställas av
Emittenten på den [Ursprungliga Värderingsdagen] [ ] och som inte kommer
att understiga [för in nummer] eller överstiga [för in nummer]. Det definitiva
värdet kommer att göras tillgängligt på Emittentens hemsida [för in hemsida]
den [för in datum].]

Kupongtröskel:

[För Kupongobservationsdagen som planeras
infalla den [för in datum], [för in belopp]] [att föras
in*] [En procentandel som kommer att fastställas av
Emittenten på den [Ursprungliga Värderingsdagen]
[ ] och som inte kommer att understiga [för in
nummer] eller överstiga [för in nummer]]

[Kupongobservationsdag(ar): Beträffande varje Kupongperiod som börjar på eller
efter [för in relevant Slutdatum för Kupongperioden],
[för in dag(ar)] [den [första] [andra] [ ] [TARGET
Avräkningsdag]
[U.S.
Government
Securities
Business Day] [Bankdagen] före] [den sista dagen av
sådan Kupongperiod] [den första dagen av en sådan
Kupongperiod] [Kupongbetalningsdagen som är
planerad att infalla omedelbart efter slutet av en
sådan Kupongperiod]

Kupongbetalningsdagar:
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[att föras in*]

[Kupongbestämmandedag(ar):
Beträffande
varje Kupongperiod som börjar på eller efter [för in
relevant Slutdatum för Kupongperioden] [för in
dag(ar)] [den [första] [andra] [ ] [TARGET
Avstämningsdag] [U.S. Government Securities
Business Day] [Bankdagen] före] [den sista dagen
av sådan Kupongperiod] [den första dagen av
sådan Kupongperiod] [Kupongbetalningsdagen
som är planerad att infalla omedelbart efter slutet
av sådan Kupongperiod]
[Ursprunglig Värderingsdag:

[för in första datum]]

[Marginal:

[att föras in*] [Marginalen för Kupongperioden som
slutar på (men exklusive) Slutdatumet för
Kupongperioden planerat att infalla den [(i)] [för in
datum], är [för in] [upprepa vid behov]]

[Högsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel vilken kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer]]

[Lägsta Kupong:

[att föras in*] [En procentandel vilken kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer]]

[Deltagandefaktor:

[att föras in*] [En procentandel vilken kommer att
fastställas av Emittenten på den [Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och som inte kommer att
understiga [för in nummer] eller överstiga [för in
nummer]]

Underliggande Kurs [1]:

[Den utländska valutakursen mellan [för in första
valutan] och [för in andra valutan], uttryckt som
antal enheter av [för in andra valutan] per en enhet
av [för in första valutan], specificerad som "Typ:
Valutakurs" vid "Underliggande" nedan.]
[[EURIBOR] [[GBP LIBOR] [USD LIBOR] [STIBOR]
[NIBOR] [Referensräntan]] [Referensräntan CMS
med en Specificerad Period motsvarande [för in
nummer] [år] [månad[er]]] specificerad som "Typ:
Ränta " vid "Underliggande" nedan.]

[Underliggande Kurs 2:]

[[EURIBOR] [[GBP LIBOR] [USD LIBOR] [STIBOR]
[NIBOR] Referensräntan] [Referensräntan CMS
med en Specificerad Period motsvarande [för in
nummer] [år] [månad[er]]] specificerad som "Typ:
Ränta " vid "Underliggande" nedan]

[Beträffande Värdepapper med flera serier, om så krävs, för in följande
översiktstabell med relevant information och fyll i för varje Serie av Värdepapper:
ISIN

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[Om Värdepappret är en "Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon"
(produkt nr. N61), för in:
Under
löptiden
erhåller
Kupongbetalningsdag.

investerare

kupongbetalningar

på

varje

Kupongen för en "Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon" består av (i)
en fast komponent (som är Kupongbeloppet) och (ii) en villkorad komponent (som
är Bonuskupongen).
Kupongbeloppet betalas på varje Kupongbetalningsdag i relation till kupongens
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fasta komponent.
I relation till den villkorade komponenten av kupongen betalas Bonuskupongen på
[en] Bonuskupongsbetalningsdag[en] om Referensnivån av Underliggande på [en]
[Bonus] Kupongbestämmandedag[en] [med hänsyn till sådan Kupongbetalningdag]
är [lika med] [eller] [över] [eller] [lika med] [eller] [under] Bonuskupongströskeln [för
sådan [Bonus] Kupongbestämmandedag].
[För in om lämpligt:
Bonuskupong

[ ] / [[ ] procent av Nominellt Belopp

[Bonus]
Kupongbestämmandedag[ar/en]

[ ]*

Bonuskupongsbetalningsdag[ar/en]

[Om
Bonuskupongsbetalningsdagar är
justerade
efter
Kupongbetalningsdagar
för
in:
[Varje]
[Den
sista]
Kupongbetalningsdagen]
[Kupongbetalningsdagarna[s]
är
beräknade att infalla [] [, ] [och] []]
[Om Bonuskupongbetalningsdagar
skiljer
sig
från
Kupongbetalningsdagar för in varje
datum: [ ] [, ] [och] []]
[ ]*

Bonuskupongströskel

[Om Värdepappret är en "Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial
Fixed Interest" (produkt nr. N62), för in:
[För in kupongbeskrivning från C9, om möjligt, eller för in följande:][
Vad gäller Kupongbetalningsdagen för varje Kupongperiod som börjar på eller efter
[för in relevant Slutdatum för Kupongperiod eller Utfärdandedagen] men slutar
innan [för in relevant Slutdatum för Kupongperiod] betalar "Simplified Digital
Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest" ett fast Kupongbelopp på [ ].
Vad gäller Kupongbetalningsdagen för varje Kupongperiod som börjar på eller efter
[för in relevant Slutdatum för Kupongperiod] men slutar innan [för in relevant
Slutdatum för Kupongperiod] betalar "Simplified Digital Variable Coupon Note with
Initial Fixed Interest" ett fast Kupongbelopp på [ ].
[repetera vid behov]
Vad gäller Kupongbetalningsdagen för varje Kupongperiod som börjar på eller efter
[för in relevant Slutdatum för Kupongperiod] är erlagt Kupongbelopp beroende av
[Referensnivå av Korgen] [Värdet av den Relevanta Referensnivån av
[Underliggande] på Kupongsobservationsdagen som infaller omedelbart före sådan
Kupongbetalningsdag och huruvida sådan Kupongsobservationdag infaller tidigare
eller senare i perioden för Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed
Interest"-produkten. Kupongvärdet beräknas enligt (i) det Nominella Värdet
multiplicerat med (ii) Deltagandefaktorn, multiplicerad med (iii) ett dividerat med
Kupongdivisorn, och vidare multiplicerat med (iv) [Värdet av den Relevanta
Referensnivån
av
Underliggande]
[Referensnivå
av
Korgen]
vid
före
sådan
Kupongobservationsdagen
som
infaller
omedelbart
Kupongbetalningsdag dividerat med den Ursprungliga Referensnivån av
[Underliggande] [Korgen], minus ett (den "Underliggande Avkastningen").
[Kupongbeloppet [kommer inte vara lägre än det Lägsta Beloppet] [och] [kommer
inte vara större än det Högsta Beloppet].]
Kupongdivisorn kan variera för varje Kupongobservationsdag, och Kupongsdivisorn
kan vara högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket resulterar i en större
proportionell reducering av kupongbetalningen för Kupongbetalningsdagar som
infaller senare i tid.
Kupongobservationsdagar:

[att föras in*]

Kupongdivisor:

[för Kupongobservationsdagens förfallodag (i) på
[för in datum], [för in belopp], (ii) på [för in datum],
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[för in belopp]] [repetera om nödvändigt] [och] [(iii)
på [för in datum], [för in belopp]]
Ursprunglig Referensnivå:

[att föras in*][Referensnivån på den Ursprungliga
Värderingsdagen]

Initial Värderingsdag:

[att föras in*]

[Högsta Belopp:

att föras in*]

[Lägsta Belopp:

[noll][för in annat belopp*]

Deltagandefaktor:

[att föras in*] [Ett värde som kommer bestämmas
av
Emittenten
på
den
[Ursprungliga
Värderingsdagen] [ ] och som inte kommer vara
lägre än [för in värde] eller högre än [för in värde].

Referensnivå:

[att föras in*]

[Värdet av den relevanta referensnivån: [att föras in*]]
[Om så krävs, för in definition nedan och definitioner från C.9 och C.15:
[Underliggande[n]] [Korg] [och] [Korgbeståndsdelarna]
Typ:

[Aktie] [Index] [Multi-Exchange Index][Annat Värdepapper] [Råvara]
[Valutakurs] [Terminskontrakt] [Fond][Fondandel] [Fondenhet] [Ränta]
[Korg av tillgångar som innehåller följande: för in detaljer av relevant typ
eller typer av Korgbeståndsdelar - Aktier, Index, Andra Värdepapper,
Råvaror, Valutakurser, Terminskontrakt, Fondenheter eller Aktier
och/eller Räntor:]

Namn:

[ ]*

[ISIN]:

[ ]*

Information om den historiska och pågående värdeutvecklingen av den
[Underliggande][Korgbeståndsdelarna]och dess volatilitet kan erhållas [på den
offentliga hemsidan www.[maxblue.de] [ ] [och på [Bloombergs sida [för in sid
detaljer]] eller [Reuters sida [för in sid detaljer]] [som föreskrivs för varje
värdepapper
eller
objekt
som
sammanställer
den
[Underliggande]
[Korgbeståndsdelarna]. [Om ingen offentlig information finns, för in: i fysisk form på
kontoret för [för in adress/telefonnummer]]]

[Om Värdepappret är en "Steepener Note with Lock In" (produkt nr.. N71,) för in:
Kupong: I förhållande till Kupongbetalningsdagen för varje Kupongperiod som
inträffar på eller efter [inför relevant Slutdatum eller Utfärdandedatum av
Kupongperiod] men slutar före [inför Slutdatum av Kupongperiod], [.] procent
årligen.
I förhållande till Kupongbetalningsdagen för varje Kupongperiod som inträffar på
eller efter [inför Slutdatum Kupongperiod]:
a)

om ingen Inlåsningshändelse har inträffat, Steepener Ränta för sådan
Kupongperiod; eller

b)

om en Inlåsningshändelse har inträffat, den Kupong som ska betalas på
Kupongbetalningsdagen korresponderande till Inlåsningsdagen och varje
efterföljande Kupongbetalningsdag kommer motsvara [.] procent årligen.

Steepener Inlåsningsdag: Kupongbetalningsdag som
Kupondperioden där en Inlåsningshändelse har inträffat.

korresponderar

med

Steepener Inlåsningshändelse: En Inlåsningshändelse inträffar om Steepener
Räntan i förhållande till en Kupongperiod som inträffar på eller efter [inför relevant
Slutdatum av Kupongperiod] [överstiger] [överstiger eller motsvarar] [.] procent.
Steepener Ränta: I förhållande till varje Kupongperiod som inträffar på eller efter
[inför relevant Slutdatum av Kupongperiod], en procentandel som fastställts av
Calculation Agent för sådan Kupongperiod motsvarande produkten av (a) [för in
Leverage], och (b) Swap-Ränteskillnader för denna Kupongperiod [förutsatt att
beloppet inte är [överstiger [för in lock in procentandel] [och kommer inte vara] lägre
än [för in den Lägsta Kupongen].
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C.11

Upptagande till handel

[för in C.11 om Bilaga V eller Bilaga XII är tillämplig]
[Ansökan [har gjorts] [kommer att göras] för att uppta [varje Serie av]
Värdepapperen till handel på [Värdepapperena har blivit upptagna till handel på]
Luxembourg Stock Exchange, vilket är en reglerad marknad enligt Direktiv
2014/65/EU (i dess lydelse), [sådant upptagande till handel ska ske från och med [,
som tidigast], [Utfärdandedatumet][specificera annat datum]]. [Ingen garanti kan
ges att sådan ansökan för upptagande till handel kommer att beviljas (eller, om
beviljad, kommer att beviljas på [Utfärdandedagen]specificera annat datum])].]

[[Ansökan [har gjorts] [kommer att göras] för att uppta [varje Serie av]
Värdepapperen till handeln på][Värdepapperen har upptagits till handel på] den
reglerade marknaden för [för in alla relevanta reglerade marknader], [vilken är
en][vilka är] reglerad(e) marknad[er] enligt Direktiv 2014/65/EU (i dess gällande
lydelse)], [[sådant upptagande till handel ska ske från och med [, som tidigast],
[Utfärdandedagen][specificera annat datum]]. [Ingen garanti kan ges att sådan[a]
ansökan[ningar] för upptagande till handel kommer att beviljas (eller, om beviljad,
kommer att beviljas på [Utfärdandedagen][specificera annat datum])].]
[Ej tillämplig; [varje Serie av] [Värdepapperen] Värdepapperen kommer inte att
upptas till handel på en reglerad marknad för någon börs.]
C.15

Beskrivning av investeringen

[För in C.15 om Bilaga XII är tillämplig]
[Värdepapperen är []% kapitalskyddade på förfallodagen.] [Värdepapperen
betalar, beträffande varje [Värdepapper][nominellt belopp], ett belopp motsvarande
[för in summa] på förfallodagen.]
[Investerare kommer, beträffande varje [Värdepapper] [nominellt belopp], att erhålla
ett Kontantbelopp på Avstämningsdagen som kommer att vara [[en specificerad
procentandel av] det Nominella Beloppet plus] produkten av
[För in för Skuldebrev: (a) det Nominella Beloppet och (b) ett belopp motsvarande
skillnaden mellan (i) kvoten av den Slutliga Referensnivån dividerad med den
Ursprungliga Referensnivån, och (ii) [en] [Startvärde], [förutsatt att sådant belopp
inte kommer att understiga [för in Golv] och inte kommer att överstiga [för in Tak],]
[och vidare multiplicerad med (c) Deltagandefaktorn]]
[För in för Certifikat: [(a) den Slutliga Referensnivån multiplicerad med (b)
Multiplikatorn [multiplicerad med (c) the Rollover Factor] [och vidare multiplicerad
med ([c/d]) the Quanto Factor]] [(a) ett belopp motsvarande skillnaden mellan (i)
kvoten av den Slutliga Referensnivån dividerad med den Ursprungliga
Referensnivån, och (ii) [en] [Startvärdet], multiplicerad med (b) [för in nummer] [och
vidare multiplicerad med (c) Multiplikatorn]]
[förutsatt att Kontantbeloppet inte kommer att [överstiga det Högsta Beloppet] [och
inte kommer att] [understiga det Lägsta Beloppet].] ]
[För in generella kupongdefinitioner i produkterna nedan om tillämpligt]
[För in för Värdepapper som betalar ett fast räntebelopp, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Värdepapperen [kan betala]
betalar
ett
Kupongbelopp
[("Fast
Kupongbelopp"
för
sådan
Kupongbetalningsdag)] på [Kupongbetalningsdagen][varje Kupongbetalningsdag],
och summan av sådant Kupongbelopp, vilket kommer att vara [ett fast belopp om
[för in belopp] för varje [Värdepapper][nominellt belopp][ett belopp för varje
[Värdepapper][nominellt belopp] beräknat genom att multiplicera [för in kurs] med
[Referensbeloppet][nominellt belopp] och vidare multiplicera detta med en fraktion
baserad på antalet kalenderdagar i den relevanta Kupongperioden och antalet
kalenderdagar i det relevanta året].]
[För in för Värdepapper som betalar ett rörligt räntebelopp, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Värdepapperen [kan betala]
betalar
ett
Kupongbelopp
[("Rörligt
Kupongbelopp"
för
sådan
Kupongbetalningsdag)] på [Kupongbetalningsdagen][varje Kupongbetalningsdag],
och summan av sådant Kupongbelopp kommer att bero på värdeutvecklingen av en
Referenskurs [[plus][minus] en Marginal[, uppgående som lägst till noll för varje
Kupongbetalningsdag]. [Kupongbeloppet på [Kupongbetalningsdagen][varje
Kupongbetalningsdag], för varje [Värdepapper][nominellt belopp] kommer att vara
ett belopp för varje [Värdepapper][nominellt belopp] beräknat genom att multiplicera
Referenskursen [uppgående till [ett Golv för sådan Kupongbetalningsdag] [och] [ett
Tak för sådan Kupongbetalningsdag] med [Referensbeloppet][nominellt belopp]
[och vidare multiplicera detta med en fraktion baserad på antalet kalenderdagar i
den relevanta Kupongperioden och antalet kalenderdagar i det relevanta året].]
[För in för Värdepapper som betalar en villkorad kupong, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Ett Kupongbelopp kan
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betalas beträffande Värdepapperen på en Kupongbetalningsdag, beroende av
följande:
a)

om Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel]
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] [motsvarar eller understiger]
[understiger] den [relevanta] Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel]
[på [varje] [åtminstone en] dag under respektive Kupongobservationsperiod]
[på den relevanta Kupongobservationsdagen], erhåller investerare ett
Kupongbelopp på nästa Kupongbetalningsdag. Kupongbeloppet för varje
[Värdepapper][nominellt belopp] kommer att vara [för in summa] [om
annorlunda, ange summan för varje Kupongbetalningsdag] det Fasta
Kupongbeloppet
för
sådan
Kupongbetalningsdag]
[det
Rörliga
Kupongbeloppet för sådan Kupongbetalningsdag]]; eller

b)

om Referensnivån för [den Underliggande] [en eller flera Korgbeståndsdelar]
[motsvarar eller understiger] [understiger] [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] den [relevanta] Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel] [på
[varje] [åtminstone en] dag under respektive Kupongobservationsperiod] [på
den relevanta Kupongobservationsdagen], erhåller investerare inte ett
Kupongbelopp på nästa Kupongbetalningsdag.

[För in för Värdepapper som betalar en minneskupong, eller för in specifik
värdepappersbeskrivning, eller radera, som tillämpligt: [Ett Kupongbelopp kan
betalas beträffande Värdepapperen för en Kupongbetalningsdag, beroende på
följande:
a)

om inget Kupongbarriärfall [beträffande någon Korgbeståndsdel] har inträffat
på en Kupongobservationsdag, erhåller investerare Kupongbeloppet på
Kupongbetalningsdagen motsvarande Kupongobservationsdagen, vilket
kommer
att
vara,
för
varje
[Värdepapper][nominellt
belopp],
[Referensbeloppet][nominellt belopp] multiplicerat med Kupongvärdet
multiplicerat med antalet Kupongobservationsdagar före sådan
Kupongbetalningsdag, minus Kupongbeloppen, om några, som tidigare
betalats för varje [Värdepapper][nominellt belopp]; eller

b)

om ett Kupongbarriärfall [beträffande någon Korgbeståndsdel] har inträffat
på en Kupongobservationsdag, kommer Kupongbeloppet att vara noll och
ingen kupongbetalning kommer att göras på Kupongdagen motsvarande
Kupongobservationsdagen.

Ett Kupongbarriärfall kommer att inträffa på en Kupongobservationsdag om
Referensnivån för [den Underliggande][åtminstone en Korgbeståndsdel] på sådan
Kupongobservationsdag [motsvarar eller understiger][understiger] den [relevanta]
Kupongtröskeln [för sådan Korgbeståndsdel.]
[Referensbelopp:

[att föras in*]]

[Kupongbetalningsdag(ar):

[att föras in*]]

[Kupongobservationsperiod:

[att föras in*]]

[Kupongobservationsdag(ar):

[att föras in*]]

[[GBP LIBOR] [USD LIBOR]
[STIBOR] [NIBOR] [Referenskurs]:

[att föras in*]]

[Marginal:

[att föras in*]]

[Tak:

[att föras in*]]

[Golv:

[att föras in*]]

[Kupongtröskel:

[För Kupongobservationsdagen planerad
att infalla den [för in datum], [för in belopp]]
[att införas*] [En procentandel som kommer
att fastställas av Emittenten på den
[Ursprungliga Värderingsdagen][ ] och som
inte kommer att understiga [för in nummer]
eller överstiga [för in nummer]

[Kupongvärde:

[att föras in*]]

[Om Värdepappret är ett "Capital Protection Certificate" (produkt nr. C1), för in:
"Capital Protection Certificate"-produkten är [100 %] [för in procentandel om större
än 100 %] kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen vid
förfallodagen är utlovad med [100 %] [för in procentandel om större än 100 %] av
det Nominella Beloppet. Inlösen är inte garanterat av en tredje part utan är
uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens
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förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
På Avstämningsdagen
Referensnivån.

erhåller

investerare

åtminstone

den

Specificerade

a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger][understiger]
Startvärdet, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån på
Avstämningsdagen.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet, medverkar investerare i den positiva värdeutvecklingen av den
Underliggande
baserat
på
Startvärdet
på
förfallodagen[,
med
Deltagandefaktorn].

[Om Värdepappret är ett "Capital Protection Certificate with Maximum Amount"
(produkt nr. C2), för in:
"Capital Protection Certificate with Maximum Amount"-produkten är [100 %] [för in
procentandel om större än 100 %] kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd
innebär att inlösen vid förfallodagen är utlovad med [100 %] [för in procentandel om
större än 100 %] av det Nominella Beloppet. Inlösen är inte garanterat av en tredje
part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av
Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
Investerare erhåller som lägst den Specificerade Referensnivån [och som högst det
Maximala Beloppet] på Avstämningsdagen.
a) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån på
Avstämningsdagen.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet, men [understiger][understiger eller motsvarar] Taket, deltar
investerare i den positiva värdeutvecklingen av det Underliggande baserat på
Startvärdet på förfallodagen[, med Deltagandefaktorn].
c) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Taket,
[erhåller investerare det Högsta Beloppet][deltar investerare i den positiva
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet, med
Deltagandefaktorn] på Avstämningsdagen.
[I gengäld för kapitalskyddet begränsar investerare sin möjliga återgång till det
Högsta Beloppet.]]

[Om Värdepappret är ett "Capital Protection Certificate with Participation in the
Average Performance and without a Maximum Amount" (produkt nr. C3), för
in:
"Capital Protection Certificate with Participation in Average Performance and
without Maximum Amount"-produkten är [100 %] [för in procentandel om större än
100 %] kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen vid
förfallodagen är utlovad med [100 %] [för in procentandel om större än 100 %] av
det Nominella Beloppet. Inlösen är inte garanterat av en tredje part utan är
uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens
förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
På Avstämningsdagen erhåller investerare minst den Specificerade Referensnivån,
oavsett värdeutvecklingen av den Underliggande.
Dessutom kan investerare delta i den genomsnittliga, positiva, värdeutvecklingen
av den Underliggande i procent (den "Genomsnittliga Värdeutvecklingen av den
Underliggande") om det [överstiger] [överstiger eller motsvarar] den Lägsta
Avkastningen vid slutet av löptiden. Den Genomsnittliga Värdeutvecklingen av den
Underliggande beräknas genom att ta fram ett motsvarande viktat genomsnitt av de
årliga förändringarna i värdet av den Underliggande beräknat på varje
Observationsdag.
a) Om den Genomsnittliga Värdeutvecklingen av den Underliggande på
Värderingsdagen [motsvarar eller understiger] [motsvarar] den Lägsta
Avkastningen, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån på
Avstämningsdagen.
b) Om den Genomsnittliga Värdeutvecklingen av den Underliggande på
Värderingsdagen [överstiger] [överstiger eller motsvarar] den Lägsta
Avkastningen,
deltar
investerare
i
den
positiva
Genomsnittliga
Värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på den Ursprungliga
Referensnivån med Deltagandefaktorn.]
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[Om Värdepappret är ett "Certificate" (Produkt Nr. C4), för in:
"The Certificate"-produkten möjliggör för investerare att delta i värdeutvecklingen av
den Underliggande. Med detta certifikat kommer Emittenten att betala ett
Kontantbelopp på förfallodagen, vars summa beror på Referensnivån av den
Underliggande på förfallodagen. Kontantbeloppet motsvarar den Slutliga
Referensnivån multiplicerat med Multiplikatorn.]

[Om Värdepappret är ett "Certificate 100%" (produkt nr. C5), för in:
"The Certificate 100 %"-produkten möjliggör
värdeutvecklingen av den Underliggande.

för

investerare

att

delta

i

Med detta certifikat kommer Emittenten att betala ett Kontantbelopp, då det
utnyttjas av investeraren eller efter uppsägning av Emittenten, vars summa beror
på Referensnivån av den Underliggande på den relevanta Värderingsdagen. I det
fall utnyttjande av investerare eller efter uppsägning av Emittenten sker, eller i vart
fall vid Uppsägningstiden, motsvarar Kontantbeloppet den Slutliga Referensräntan
multiplicerad med Multiplikatorn.]

[Om Värdepappret är ett "Perpetual Certificate" (produkt nr. C6), för in:
"The Perpetual Certificate"-produkten möjliggör för investerare att delta i
värdeutvecklingen av den Underliggande[, med hänsyn till ett Arvode till
Företagsledningen].
Med detta certifikat kommer Emittenten att betala ett Kontantbelopp då det utnyttjas
av investeraren eller efter uppsägning av Emittenten, vars summa beror på värdet,
priset eller, i förekommande fall, nivån av den Underliggande på den relevanta
Värderingsdagen. I det fall utnyttjande av investerare eller efter uppsägning av
Emittenten sker, eller i vart fall vid Uppsägningstiden, motsvarar Kontantbeloppet
den Slutliga Referensräntan multiplicerad med Multiplikatorn.]

[Om Värdepappret är ett "Index Certificate" (produkt nr. C7), för in:
"The Index Certificate"-produkten möjliggör för investerare att delta i
värdeutvecklingen av den Underliggande[, med hänsyn till ett Arvode till
Företagsledningen]. Med detta certifikat kommer Emittenten att betala ett
Kontantbelopp på förfallodagen, vars summa beror på indexnivån på förfallodagen.
Kontantbeloppet motsvarar den Slutliga Referensnivån multiplicerad med
Multiplikatorn. [Multiplikatorn är justerad neråt varje [kvartals-/periodisk]
Multiplikatorjusteringsdatum för att ta hänsyn till Arvodet till Företagsledningen]]
[för in tabell om nödvändigt]
Slutlig Referensnivå

[]

Referensnivå

[]

Arvode till Företagsledningen

[]

Multiplikator

[för
in
beträffande
varje
Multiplikatorjusteringsdatum]
[[Ett
nummer
vilket
kommer
att
bestämmas av Emittenten på den
[Ursprungliga Värderingsdagen][ ] och
som inte kommer att understiga [för in
nummer] eller överstiga [för in
nummer]

Multiplikatorjusteringsdatum

[]

[Om Värdepappret är ett "Performance Certificate" (produkt nr. C8), för in:
"The Performance Certificate"-produkten möjliggör för investerare att delta i
värdeutvecklingen av den Underliggande samtidigt som de delvis drar nytta av de
kontantutdelningar som distribuerats av utfärdare av den Underliggande.
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Med detta certifikat kommer Emittenten att betala ut ett Kontantbelopp på
förfallodagen, vars summa beror på nivån av den Underliggande på förfallodagen.
Kontantbeloppet motsvarar den Slutliga Referensnivån multiplicerad med
Multiplikatorn som är tillämplig i varje enskilt fall.
Under löptiden av "the Performance Certificate"-produkten ökas Multiplikatorn när
en kontantutdelning är betald för att delvis ta hänsyn till dessa distribuerade
kontantutdelningar (med avdrag för skatt, tull, innehållande, avdrag eller andra
avgifter) när Kontantbeloppet beräknas. Multiplikatorn justeras i varje enskilt fall
från och med datumet då den Underliggande först handlas på Referenskällan efter
distributionen av utdelningen (ex utdelning).]
[Om Värdepappret är ett "Discount Certificate (Physical Delivery)" (produkt nr.
C9), för in:
Med "the Performance Certificate"-produkten deltar investerare i värdeutvecklingen
av den Underliggande under hela löptiden. Emellertid är Certifikatets ursprungliga
Utfärdandepris eller nuvarande försäljningspris lägre än det nuvarande
marknadspriset för den Underliggande (rabatt) med hänsyn till Multiplikatorn.
På Avstämningsdagen erhåller investerare, beroende på den Slutliga
Referensnivån, antingen ett Kontantbelopp eller den Underliggande baserat på
Multiplikatorn eller, i förekommande fall, tillgången specificerad som det Fysiska
Leveransbeloppet beroende på den Slutliga Referensnivån.
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Taket
motsvarar Kontantbeloppet det Högsta Beloppet.
b) Om den Slutliga Referensräntan [understiger] [understiger eller motsvarar]
Taket, erhåller investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller, i
förekommande fall, tillgångar specificerade som det Fysiska Leveransbeloppet.
Delbelopp är inte utdelade utan utbetalas i form av en motsvarande
kontantbetalning i Avräkningsvalutan för varje rabattcertifikat.
I utbyte mot rabatten deltar investerare endast i en ökning av den Underliggande
upp till Taket.]

[Om Värdepappret är ett "Discount Certificate (Cash Settlement)" (produkt nr.
C10), för in:
Med detta "Discount Certificate" deltar investerare i värdeutvecklingen av den
Underliggande under löptiden. Emellertid är Certifikatets ursprungliga
Utfärdandepris eller nuvarande försäljningspris lägre än det nuvarande
marknadspriset för den Underliggande (rabatt) med hänsyn till Multiplikatorn.
På Avstämningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp vilket är beräknat
baserat på den Slutliga Referensnivån.
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Taket,
motsvarar Kontantbeloppet det Högsta Beloppet.
b) Om den Slutliga Referensnivån understiger Taket erhåller investerare ett
Kontantbelopp i den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn.
I utbyte mot rabatten deltar investerare endast i en ökning av den Underliggande
upp till Taket.

[Om Värdepappret är ett "Bonus Certificate" (produkt nr. C11), för in:
Med detta Certifikat erhåller investerare ett Kontantbelopp på Avstämningsdagen,
vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande.
a) Om den Underliggande [vid någon tidpunkt] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn,
men som lägst Bonusbeloppet.
b) Om den Underliggande [vid någon tidpunkt] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet inte längre som lägst Bonusbeloppet, utan motsvarar istället
den Slutliga Referensräntan med hänsyn till Multiplikatorn (1:1 deltagande i
värdeutvecklingen av den Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex. rösträtt, utdelning).]
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[Om värdepappret är ett "Bonus Certificate with Cap" (produkt nr. C12), för in:
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkt C. 15, om tillämpligt, eller för in följande:]
Med "Bonus Certificate with Cap"-produkten, erhåller investerare ett Kontantbelopp
på Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Underliggande [vid någon tidpunkt] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn,
men som lägst Bonusbeloppet och som högst det Högsta Beloppet.
b) Om den Underliggande [vid någon tidpunkt] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet inte längre som lägst Bonusbeloppet, utan motsvarar istället
den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn och uppgående som
högst till det Högsta Beloppet (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen
av den Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "BonusPro Certificate" (produkt nr. C13), för in:
Med detta "BonusPro Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Underliggande [vid något tillfälle] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn,
men som lägst Bonusbeloppet.
b) Om den Underliggande [vid något tillfälle] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet inte längre som lägst Bonusbeloppet, utan motsvarar istället
den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den
negativa värdeutvecklingen av den Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "BonusPro Certificate with Cap" (produkt nr. C14), för
in:
Med detta "BonusPro Certificate with Cap", erhåller investerare ett Kontantbelopp
på Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Underliggande [vid något tillfälle] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn,
men som lägst Bonusbeloppet och som högst det Maximala Beloppet.
b) Om den Underliggande [vid något tillfälle] [alltid] under Observationsperioden
[har varit] [är] [över] [under] [eller lika med] Barriären, motsvarar
Kontantbeloppet inte längre som lägst Bonusbeloppet, utan motsvarar istället
den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn och som högst till det
Högsta Beloppet (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Easy Bonus Certificate" (produkt nr. C15), för in:
Med detta "Easy Bonus Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Underliggande [överstiger] [understiger] [eller motsvarar] Barriären på
Värderingsdagen motsvarar Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn, men som lägst Bonusbeloppet.
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b) Om den Underliggande [överstiger] [understiger] [eller motsvarar] Barriären på
Värderingsdagen, motsvarar Kontantbeloppet inte längre som lägst
Bonusbeloppet, utan motsvarar istället den Slutliga Referensnivån med hänsyn
till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om värdepappret är ett "Easy Bonus Certificate with Cap" (product no. C16),
för in:
Med detta "Easy Bonus Certificate with Cap", erhåller investerare ett Kontantbelopp
på Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Slutliga referensnivån för den Underliggande [överstiger] [understiger]
[eller motsvarar] Barriären på Värderingsdagen kommer Kontantbeloppet
motsvara den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn, men som
lägst Bonusbeloppet och som högst det Högsta Beloppet.
b) Om den Underliggande [överstiger] [understiger] [eller motsvarar] Barriären på
Värderingsdagen, motsvarar Kontantbeloppet inte längre som lägst
Bonusbeloppet, utan motsvarar istället den Slutliga Referensnivån med hänsyn
till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Bonus Certificate" (product no. C17), för in:
Med detta "Reverse Bonus Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den
Underliggande. En annan speciell egenskap hos Certifikatet är att investerare deltar
i den omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.
a) Om den Underliggande inte vid något tillfälle har [nått upp till eller överskridit]
[överskridit] Barriären under Observationsperioden, motsvarar Kontantbeloppet
två gånger den Ursprungliga Referensnivån minus den Slutliga Referensnivån
med hänsyn till Multiplikatorn, men som lägst Bonusbeloppet.
b) Om den Underliggande vid åtminstone ett tillfälle har [nått upp till eller
överskridit] [överskridit] Barriären under Observationsperioden, motsvarar
Kontantbeloppet inte längre som lägst Bonusbeloppet, utan istället två gånger
den Ursprungliga Referensnivån minus den Slutliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av
den Underliggande), men inte lägre än noll.
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Bonus Certificate with Cap" (produkt nr.
C18), för in:
Med detta "Reverse Bonus Certificate with Cap", erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av
den Underliggande. En annan speciell egenskap hos Certifikatet är att investerare
deltar i den omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.

a)

Om den Underliggande inte vid något tillfälle har [nått upp till eller överskridit]
[överskridit]
Barriären
under
Observationsperioden,
[motsvarar
Kontantbeloppet Bonusbeloppet ][motsvarar Kontantbeloppet två gånger den
Ursprungliga Referensnivån minus den Slutliga Referensnivån med hänsyn till
Multiplikatorn, men som lägst Bonusbeloppet och som högst det Högsta
Beloppet].

b)

Om den Underliggande vid åtminstone ett tillfälle har [nått upp till eller
överskridit] [överskridit] Barriären under Observationsperioden, [motsvarar
Kontantbeloppet två gånger den Ursprungliga Referensnivån minus den
Slutliga referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn, uppgående till högst
Bonusbeloppet][motsvarar Kupongbeloppet inte längre som lägst
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Bonusbeloppet, utan istället två gånger den Ursprungliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn, men som högst det Maximala Beloppet] (1:1
deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den Underliggande) och som
lägst noll.
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Flex Bonus Certificate" (product no. C19), för in:
Med detta "Flex Bonus Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande
a) Om den Underliggande inte har [nått upp till eller understigit] [understigit] den
Övre Barriären [vid något tillfälle under Observationsperioden][på någon
Observationsdag] [eller] [på Värderingsdagen], motsvarar Kontantbeloppet det
högre av det Första Bonusbeloppet eller den Slutliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av
den Underliggande).
b) Om den Underliggande har [nått upp till eller understigit] [understigit] den Övre
Barriären, men inte [nått upp till eller understigit] [understigit] den Lägre
Barriären, [vid åtminstone ett tillfälle under Observationsperioden][på en
Observationsdag][eller] [på Värderingsdagen], motsvarar Kontantbeloppet det
högre av det Andra Bonusbeloppet eller den Slutliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av
det Underliggande).
c) Om den Underliggande har [nått upp till eller understigit] [understigit] den
Nedre Barriären [vid åtminstone ett tillfälle under Observationsperioden][på
någon
Observationsdag]
[eller]
[på
Värderingsdagen],
motsvarar
Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn (1:1
deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den Underliggande).
Rätten att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Express Certificate with European
Observation" (produkt nr. C20), för in:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt]

markerat

Barrier

'Generella

En kontroll kommer att utföras för detta "Express Certificate" på varje
Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på Värderingsdagen)],
för huruvida [den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] Inlösentröskeln [för sådan Observationsdag]][ varje Korgbeståndsdel
på sådan dag [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för sådan
Korgbeståndsdel
[och sådan Observationsdag]]. Om så är fallet, inlöses
Certifikatet i förtid med det [relevanta Kontantbeloppet] [, vilket är ett belopp som
motsvarar det Nominella Beloppet [plus [för in den relevanta specificerade
procentandelen] [den relevanta specificerade procentandelen av] det Nominella
Beloppet [som svarar mot sådan Observationsdag]].
I det fall förfallodagen inte tidigareläggs så kommer investerare att erhålla ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den
Underliggande och Barriärsbeloppet jämfört med den senaste Inlösentröskeln,
enligt följande:
[För in om Barriären understiger den slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln, erhåller investerare det specificerade
Kontantbeloppet på Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Inlösentröskeln, men den Slutliga Referensnivån
[för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären,
erhåller investerare ett Kontantbelopp med en summa motsvarande den
Specificerade Referensnivån på Avstämningsdagen;
c) om den Slutliga Referensnivån [för någon Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa
värdeutvecklingen av [den Underliggande][den Korgbeståndsdel med den
sämsta värdeutvecklingen] baserad på den Ursprungliga Referensnivån.]
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[För in om Barriären motsvarar den slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Barriären, erhåller investerare ett specificerat
Kontantbelopp på Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [för någon Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa
värdeutvecklingen av [den Underliggande][den Korgbeståndsdel med den
sämsta värdeutvecklingen] baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]
Investerares möjliga avkastning är begränsad till Kontantbeloppen, i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Express Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C21), för in:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt]
En kontroll kommer att utföras för detta "Express Certificate" på varje
Observationsdag, för huruvida [den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln][ varje Korgbeståndsdel på sådan dag
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för sådan Korgbeståndsdel.
Om så är fallet, inlöses Certifikatet tidigt med [det relevanta Kontantbeloppet] [,
vilket är ett belopp som motsvarar det Nominella Beloppet [plus [för in den
relevanta
specificerade
procentandelen]
[den
relevanta
specificerade
procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot sådan
Observationsdag]].
I det fall förfallodagen inte tidigareläggs så erhåller investerare ett Kontantbelopp
på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Underliggande och
Barriärsbeloppet jämfört med den förra Inlösentröskeln, enligt följande:
[För in om Barriären understiger den Slutliga Referenströskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln, erhåller investerare det specificerade
Kontantbeloppet på Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [för någon Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Inlösentröskeln, men [den Underliggande [nådde
inte upp till eller understeg] [understeg] Barriären] [ingen Korgbeståndsdel
[nådde upp till eller understeg] [understeg] den relevanta Barriären] under
Observationsperioden, kommer investerare att erhålla ett Kontantbelopp med
ett
belopp
motsvarande
den
Specificerade
Referensnivån
på
Avstämningsdagen;
c) om den Slutliga Referensnivån [för någon Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Inlösentröskeln och [den Underliggande har vid
åtminstone ett tillfälle under Observationsperioden [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären] [en eller flera Korgbeståndsdelar har vid åtminstone ett
tillfälle under Observationsperioden [nått upp till eller understigit] [understigit]
den relevanta Barriären], deltar Certifikatet 1:1 i den negativa
värdeutvecklingen av [den Underliggande][den Korgbeståndsdel med den
sämsta värdeutvecklingen], baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]
[För in om Barriären motsvarar den Slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Barriären, erhåller investerare det specificerade
Kontantbeloppet på Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [för varje Korgbeståndsdel] [understiger]
[understiger eller motsvarar] Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa
värdeutvecklingen av [den Underliggande][den Korgbeståndsdel med den
sämsta värdeutvecklingen] baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]
Investerares möjliga avkastning är begränsad till Kontantbeloppen, i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "PerformancePlus Certificate" (produkt nr. C22), för in:
En kontroll kommer att utföras för detta "PerformancePlus Certificate" på varje
Observationsdag, för huruvida den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] respektive Inlösentröskel. Om så är fallet, inlöses "the
PerformancePlus Certificate" i förtid. I sådant fall beror Kontantbeloppet på
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värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på den Ursprungliga
Referensnivån. Investerare kommer att delta 1:1 i den positiva värdeutvecklingen
av den Underliggande, men kommer att erhålla minst det Lägsta Inlösenbeloppet
specificerat för den relevanta Observationsdagen.
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensdagen, enligt
följande:
a) om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande på Värderingsdagen
(vilken är samma som den slutliga Observationsdagen) [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln, motsvarar Kontantbeloppet den Slutliga
Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn, men som lägst det Lägsta
Inlösenbeloppet.
b) om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Inlösentröskeln, men [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären, erhåller
investerare den Specificerade Referensnivån på Avstämningsdagen.
c) om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, motsvarar Kontantbeloppet den Slutliga Referensnivån med hänsyn
till Multiplikatorn (1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån).]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Express Certificate" (produkt nr. C23), för in:
En kontroll kommer att utföras för detta "Reverse Express Certificate" på varje
Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på Värderingsdagen)],
för huruvida [den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller understiger]
[understiger] respektive Inlösentröskel. Om så är fallet, inlöses Certifikatet i förtid
med det [relevanta Kontantbeloppet] [, vilket är ett belopp som motsvarar det
Nominella Beloppet [plus [för in den relevanta specificerade procentandelen] [den
relevanta specificerade procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar
mot sådan Observationsdag]]. En annan speciell egenskap hos Certifikatet är att
investerare deltar i den omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Underliggande och
Barriärbeloppet jämfört med den slutliga Inlösentröskeln, enligt följande:
[För in om Barriären är lägre än den slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Inlösentröskeln, erhåller investerare det specificerade Kontantbeloppet på
Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Inlösentröskeln, men [motsvarar eller understiger] [understiger] Barriären,
erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Specificerade
Referensnivån på Avstämningsdagen;
c) om den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar]
Barriären, deltar Certifikatet negativt 1:1 i den positiva värdeutvecklingen av
den Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]
[För in om Barriären motsvarar den slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, erhåller investerare det specificerade Kontantbeloppet på
Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Barriären, medverkar Certifikatet 1:1 i den positiva värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån [för in följande om
Kontantbelopp är täckt]][,
i varje enskilt fall uppgående som högst till det Högsta Beloppet].
Investerares möjliga avkastning är begränsad till Kontantbeloppen, i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Currency Express Certificate" (produkt nr. C24), för
in:
En kontroll kommer att utföras för detta "Currency Express Certificate" på varje
Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på Värderingsdagen)],
för huruvida den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller] [understiger]
[överstiger] respektive Inlösentröskel. Om det är, inlöses Certifikatet i förtid med
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[det relevanta Kontantbeloppet] [, vilket är ett belopp som motsvarar det Nominella
Beloppet [plus [för in den relevanta specificerade procentandelen] [den relevanta
specificerade procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot sådan
Observationsdag]].
Marknadspraxis för att presentera växelkurser är att växelkurserna visas som det
omvända av värdeutvecklingen av den Utländska Valutan, med andra ord, en
stigande Underliggande innebär en värdeminskning av den Utländska Valutan mot
Basvalutan och omvänt, en fallande Underliggande innebär en värdestegring av
den Utländska Valutan mot Basvalutan. Således deltar investerare i den omvända
värdeutvecklingen av den Underliggande.
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensnivån, enligt
följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller] [understiger] [överstiger]
Inlösentröskeln på Värderingsdagen [(vilken motsvarar den sista
Observationsdagen)] (med andra ord, den Utländska Valutan [förblir stabil mot
Basvalutan eller] stiger i värde mot Basvalutan), erhåller investerare det
specificerade Kontantbeloppet på Avstämningsdagen;
b) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Inlösentröskeln på Värderingsdagen, men [motsvarar eller] [överstiger]
[understiger] Barriären, erhåller investerare [ett Kontantbelopp motsvarande
den Slutliga Referensnivån] [det specificerade Kontantbeloppet] på
Avstämningsdagen;
c) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Barriären på Värderingsdagen, deltar Certifikatet [negativt] 1:1 i den [positiva]
värdeutvecklingen av den Underliggande (med andra ord, värdeminskning av
den Utländska Valutan mot Basvalutan) baserat på den Ursprungliga
Referensnivån.
Investerares möjliga avkastning är begränsad till Kontantbeloppen, i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Express Autocallable Certificate" (produkt nr. C25),
för in:
En kontroll kommer att utföras för detta "Express Autocallable Certificate" på varje
Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på Värderingsdagen)],
för huruvida den Underliggande på sådan dag [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] Inlösentröskeln. Om så är fallet, inlöses Certifikatet tidigt med [det
relevanta Kontantbeloppet som svarar mot sådan Observationsdag] [, vilket är ett
belopp som motsvarar det Nominella Beloppet [plus [för in den relevanta
specificerade procentandelen] [den relevanta specificerade procentandelen av] det
Nominella Beloppet [som svarar mot sådan Observationsdag]].
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensnivån, enligt
följande:
a) om den Slutliga Referensnivån [överstiger eller motsvarar] [överstiger]
Startvärdet, erhåller investerare på Avstämningsdagen det specificerade
Kontantbeloppet, vilket är en summa som motsvarar det Nominella Beloppet
(på EUR [för in belopp]) plus Tilläggsbeloppet (på EUR [för in belopp]);
b) om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Startvärdet och den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller
motsvarar]
Barriären,
erhåller
investerare
på
Avstämningsdagen
Kontantbeloppet, vilket är en summa som motsvarar det Nominella Beloppet
(på EUR [för in belopp]); eller
c) om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger][understiger]
Barriären, ett belopp som motsvarar produkten av (i) Multiplikatorn och (ii) den
Slutliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är ett "Worst of Express Autocallable Certificate" (produkt
nr. C26), för in:
En kontroll kommer att utföras för detta "Worst of Express Autocallable Certificate"
på varje Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på
Värderingsdagen)], för huruvida varje Korgbeståndsdel på sådan dag [motsvarar
eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för sådan Korgbeståndsdel. Om så är
fallet, inlöses Certifikatet tidigt med [det relevanta Kontantbeloppet som svarar mot
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sådan Observationsdag] [, vilket är ett belopp som motsvarar det Nominella
Beloppet [plus [för in den relevanta specificerade procentandelen] [den relevanta
specificerade procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot sådan
Observationsdag]].
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelarna, enligt följande:
a) om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger eller
motsvarar]
[överstiger]
respektive
[Startvärde][Barriär]
för
sådan
Korgbeståndsdel, erhåller investerare på Avstämningsdagen det specificerade
Kontantbeloppet, vilket är en summa som motsvarar det Nominella Beloppet
(på EUR [för in belopp]) plus Tilläggsbeloppet (på EUR [för in belopp]); [eller]
b) [om den Slutliga Referensnivån för någon Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Startvärde och den Slutliga Referensnivån för
varje Korgbeståndsdel [överstiger][överstiger eller motsvarar] respektive Barriär
för sådan Korgbeståndsdel, erhåller investerare på Avstämningsdagen
Kontantbeloppet, vilket är en summa som motsvarar det Nominella Beloppet
(på EUR [för in belopp]); eller]
[c)] om den Slutliga Referensnivån för någon Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger][understiger] dess [Barriär], ett belopp som motsvarar produkten av
(i) det Nominella Beloppet (på EUR [för in belopp]) och (ii) det större av
Skyddsnivån och kvoten av den Slutliga Referensnivån för den
Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen dividerat med dess
Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är ett "Outperformance Certificate" (produkt nr. C27), för in:
Med detta "Outperformance Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars summa beror på den Slutliga Referensnivån. De deltar
oproportionerligt i kursvinsterna för den Underliggande över Startvärdet, men 1:1 i
kursförluster under Startvärdet.
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Startvärdet, deltar investerare oproportionerligt på förfallodagen på grund av
Deltagandefaktorn, och i obegränsad utsträckning i den positiva
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Startvärdet, erhåller investerare ett Kontantbelopp i den Slutliga Referensnivån
med hänsyn till Multiplikatorn. De deltar därför i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
Investerare har inte rätt att göra några andra anspråk i förhållande till den
Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning), i gengäld för den ökade möjligheten att
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande.]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Outperformance Certificate" (produkt nr.
C28), för in:
Med detta "Reverse Outperformance Certificate", erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen, vars summa beror på den Slutliga
Referensnivån. En speciell egenskap hos Certifikatet är att investerare deltar i den
omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.
a) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, deltar investerare på förfallodagen oproportionerligt i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet, på grund av
Deltagandefaktorn.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet, erhåller investerare Startvärdet, baserat på Multiplikatorn, minus
det belopp med vilket den Slutliga Referensnivån är större än Startvärdet. De
deltar därför omvänt i den positiva värdeutvecklingen av den Underliggande
baserat på Startvärdet
Investerare har inte rätt att göra några andra anspråk i förhållande till den
Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning), i gengäld för den ökade möjligheten att
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande.]

[Om Värdepappret är ett "Fixed Rate of Interest Certificate with European
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Barrier Observation" (produkt nr. C29), för in:
"The Fixed Rate of Interest Certificate"-produkten är kopplat till värdeutvecklingen
av den Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Certifikatet
betalar
Kupongbeloppet
(Kupongbetalningsdagarna).]

på

Kupongbetalningsdagen

2. Inlösen på förfallodagen
a) Om den Slutliga Referensnivån inte [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, erhåller investerare betalning av den Specificerade Referensnivån
för varje Certifikat.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, medverkar Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.
I gengäld för ovanstående genomsnittliga Kupongbetalningar riskerar investerare
en eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Fixed Rate of Interest Certificate with American
Barrier Observation" (produkt nr. C30), för in:
"The Fixed Rate of Interest Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen
av den Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Certifikatet
betalar
Kupongbeloppet
(Kupongbetalningsdagarna).]

på

Kupongbetalningsdagen

2. Inlösen på förfallodagen
a) Om Referensnivån för den Underliggande inte [når upp till eller understiger]
[understiger] Barriären under Observationsperioden, erhåller investerare
betalning av den Specificerade Referensnivån för varje Certifikat.
b) Om Referensnivån för den Underliggande [når upp till eller
understiger][understiger] Barriären under Observationsperioden, deltar
Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den Underliggande baserat
på den Ursprungliga Referensnivån.
I gengäld för ovanstående genomsnittliga kupongbetalningar riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate"
(produkt nr. C31), för in:
"The Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate"-produkten är kopplad till
värdeutvecklingen av den Underliggande och den årliga inflationstakten. Det sätt på
vilket Certifikatet fungerar resulterar från två huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
På Kupongbetalningsdagarna betalar Certifikatet [ett Kupongbelopp som består av
ett Fast Kupongbelopp (fast räntesats) och ett variabelt Kupongbelopp som beror
på utvecklingen av den årliga inflationstakten.] [ett Kupongbelopp som beror på
utvecklingen av den årliga inflationstakten, men som lägst är den Lägsta
Kupongräntan.]
2. Inlösen vid förfallodagen
a)

Om den Slutliga Referensnivån inte [understiger][motsvarar eller understiger]
Barriären, erhåller investerare betalning med den Specificerade Referensnivån
för varje Certifikat på Avstämningsdagen.

b)

Om den Slutliga Referensnivån [understiger][motsvarar eller understiger]
Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den
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Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.
I gengäld för ovanstående genomsnittliga kupongbetalningar riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Currency Fixed Rate of Interest Certificate" (produkt
nr. C32), för in:
"The Currency Fixed Rate of Interest Certificate" är kopplat till värdeutvecklingen av
den Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Certifikatet
betalar
Kupongbeloppet
(Kupongbetalningsdagarna).]

på

Kupongbetalningsdagen

2. Inlösen på förfallodagen
Investerare erhåller ett Kontantbelopp på Avstämningsdagen, vars summa beror på
värdeutvecklingen av den Underliggande. Marknadspraxis för att presentera
växelkurser är att växelkurser visas som det omvända av värdeutvecklingen av den
Utländska Valutan, med andra ord, en stigande Underliggande innebär en
värdeminskning av den Utländska Valutan mot Basvalutan, och omvänt, en fallande
Underliggande betyder en värdestegring av den Utländska Valutan mot Basvalutan.
I enlighet därmed deltar investerare i den omvända värdeutvecklingen av den
Underliggande.
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären (med andra ord, den Utländska Valutan förblir oförändrad mot
Basvalutan eller värdestegrar mot Basvalutan), erhåller investerare betalning
av den Specificerade Referensnivån per Certifikat.
b) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i värdeutvecklingen av den Underliggande
(värdeminskning av den Utländska Valutan mot Basvalutan) baserat på den
Ursprungliga Referensnivån.
I gengäld för ovanstående genomsnittliga kupongbetalningar riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Coupon
Observation" (produkt nr. C33), för in:

Certificate

with

European

Barrier

"The Coupon Certificate" är kopplat till värdeutvecklingen av den Underliggande.
Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från [två] [tre] huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar [för
in datum]] och om
a) Referensnivån för [den Underliggande] [varje Kupongbeståndsdel] [motsvarar
eller överstiger][överstiger] Kupongtröskeln [för en Kupongobservationsdag]
[på varje dag under respektive Kupongobservationsperiod] [på åtminstone en
dag
under
respektive
Kupongobservationsperiod]
[på
en
av
Kupongobservationsdagarna], erhåller investerare Kupongbeloppet [för sådan
Kupongobservationsdag] på nästa Kupongbetalningsdag[, med förbehåll för
paragraf (b) nedan].
b) Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] inte [motsvarar
eller
överstiger]
[överstiger]
Kupongtröskeln
[för
sådan
Kupongobservationsdag]
[på
varje
dag
under
respektive
Kupongobservationsperiod] [på åtminstone en dag under respektive
Kupongobservationsdag] [på en av Kupongobservationsdagarna], görs ingen
kupongbetalning [på någon efterföljande Kupongbetalningsdag, trots paragraf
(a) ovan] [på nästa Kupongbetalningsdag. I detta fall görs kupongbetalningen
på ett senare datum eller Kupongbetalningsdag om [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] stänger [på eller över] [över] Kupongtröskeln [för en
Kupongobservationsdag] [på varje dag i en senare Kupongobservationsperiod]
[på åtminstone en dag i en senare Kupongobservationsperiod] [på en av de
34

efterföljande Kupongobservationsdagarna].]
Om kupongbetalning är ovillkorad [beträffande följande Kupongbetalningsdagar [för
in datum]], och "the Coupon Certificate"-produkten betalar Kupongbeloppet på
Kupongbetalningsdagarna.]
2.[ Förtida Inlösen
Om Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln [på en av Observationsdagarna] [under
Observationsperioden], inlöses produkten i förtid med det [relevanta
Kontantbeloppet], vilket är en summa motsvarande [det Nominella Beloppet [plus
[för in relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]] [Specificerad
Referensnivå] [minus det relevanta Kupongbeloppet uppgående till lägst noll].
[Förfallna kupongbetalningar kommer därutöver att göras.] [Kupongbetalningar
kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna inträffar.]
3.] Inlösen på förfallodagen
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Underliggande, enligt följande:
a) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] [motsvarar eller överstiger][överstiger] Barriären,] [Om
Referensnivån för [den Underliggande] [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar
eller överstiger] [överstiger] [respektive] Barriär] [på någon Observationsdag]
[[vid någon tidpunkt] under Observationsperioden,] erhåller investerare den
Specificerade Referensnivån.
b) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] inte [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären,] [Om
Referensnivån för [den Underliggande] [för varje Korgbeståndsdel] inte
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] [respektive] Barriär] [på någon
Observationsdag] [[vid någon tidpunkt] under Observationsperioden,] deltar
Certifikatet 1:1 i den [negativa] värdeutvecklingen [(vilken kan vara negativ eller
positiv)] av [den Underliggande] [den Korgbeståndsdel som har sämst
värdeutveckling] baserat på den [motsvarande] Ursprungliga Referensnivån].
[Förfallna kupongbetalningar kommer därutöver att göras.] [Kupongbetalningar
kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna inträffar.]
Investerares avkastning kan uppgå maximalt till den Specificerade Referensnivån
och kupongbetalningar, i gengäld för möjligheten av förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Coupon
Observation" (produkt nr. C34), för in:

Certificate

with

American

Barrier

"The Coupon Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av den
Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från tre
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar [för
in datum]] och om
a) Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] [motsvarar
eller överstiger][överstiger] Kupongtröskeln [för en Kupongobservationsdag]
[på varje dag under respektive Kupongobservationsperiod] [på åtminstone en
dag
under
respektive
Kupongobservationsperiod]
[på
en
av
Kupongobservationsdagarna], erhåller investerare Kupongbeloppet [för sådan
Kupongobservationsdag] på nästa Kupongbetalningsdag [, med förbehåll för
paragraf (b) nedan].
b) Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] inte ]
[motsvarar
eller
överstiger][överstiger]
Kupongtröskeln
[för
en
Kupongobservationsdag]
[på
varje
dag
under
respektive
Kupongobservationsperiod] [på åtminstone en dag under respektive
Kupongobservationsperiod] [på en av Kupongobservationsdagarna], görs
ingen kupongbetalning [på någon efterföljande Kupongbetalningsdag, trots
paragraf (a) ovan][på nästa Kupongbetalningsdag. I det här fallet kommer
kupongbetalningen att göras på ett senare datum eller Kupongbetalningsdag
om [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] avslutas [vid eller över][över]
Kupongtröskeln [för en Kupongobservationsdag] [på varje dag i en senare
Kupongobservationsperiod] [på åtminstone en dag i en senare
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Kupongobservationsperiod]
Kupongobservationsdagarna].]

[på

en

av

de

efterföljande

Kupongbetalning är ovillkorad [beträffande följande Kupongbetalningsdagar [för in
datum]], och Certifikatet betalar Kupongbeloppet på Kupongbetalningsdagarna.]
2.[ Förtida Inlösen
Om Referensnivån för [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln [på en av Observationsdagarna] [under
Observationsperioden],
inlöses
produkten
tidigt
med
det
[relevanta
Kontantbeloppet], vilket är en summa motsvarande [det Nominella Beloppet [plus
[för in relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]] [den
Specificerade Referensnivån].
[Förfallna kupongbetalningar kommer därutöver att göras.] [Kupongbetalningarna
kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna inträffar.]
3.] Inlösen på förfallodagen
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den
Underliggande, enligt följande:
a) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] [motsvarar eller överstiger][överstiger] Barriären,] [Om
Referensnivån för [den Underliggande] [för varje Korgbeståndsdel] [motsvarar
eller överstiger] [överstiger] [respektive] Barriär] [på någon Observationsdag]
[[vid någon tidpunkt] under Observationsperioden,] erhåller investerare den
Specificerade Referensnivån.
b) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] inte [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären,] [Om
Referensnivån för [den Underliggande] [för varje Korgbeståndsdel] inte
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] [respektive] Barriär] [på någon
Observationsdag] [[vid någon tidpunkt] under Observationsperioden,] deltar
Certifikatet 1:1 i den [negativa] värdeutvecklingen [(vilken kan vara negativ eller
positiv)] av det [Underliggande] [den Korgbeståndsdel som har sämst
värdeutveckling] baserat på den [motsvarande] Ursprungliga Referensnivån].
[Förfallna kupongbetalningar kommer därutöver att göras.] [Kupongbetalningarna
kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna inträffar.]
Investerares avkastning kan uppgå maximalt till den Specificerade Referensnivån
och kupongbetalningar i gengäld för möjligheten till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Currency Certificate with Fixed Coupon" (produkt nr.
C35), för in:
"The Currency Certificate with Fixed Coupon"-produkten är kopplad till
värdeutvecklingen av [den Underliggande] [Korgbeståndsdelarna]. Marknadspraxis
för att presentera växelkurser är att växelkurser visas som det omvända av
värdeutvecklingen av den Utländska Valutan, med andra ord, en stigande
Underliggande betyder en värdeminskning av den Utländska Valutan mot
Basvalutan, och omvänt, ett fallande Underliggande betyder en värdestegring av
den Utländska Valutan mot Basvalutan. I enlighet därmed deltar investerare i den
omvända värdeutvecklingen av [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel].
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Certifikatet betalar Kupongbeloppet på Kupongbetalningsdagarna.]
2. Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för detta "Currency Certificate with Fixed Coupon" på
varje Observationsdag, för huruvida [den Underliggande] [varje Korgbeståndsdel]
på sådan dag [motsvarar eller understiger] [understiger] respektive Inlösentröskel.
Om det är, inlöses Certifikatet tidigt med [det relevanta Kontantbeloppet], vilket är
en summa motsvarande [det Nominella Beloppet [plus [för in relevant
specificerande procentandel] av det Nominella Beloppet]]
3. Inlösen på förfallodagen
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga
Referensräntan, enligt följande:
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a) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] [motsvarar eller understiger][understiger] Barriären på
Värderingsdagen, erhåller investerare ett Kontantbelopp som motsvarar den
Specificerade Referensnivån på Avstämningsdagen.
b) [Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] [motsvarar eller överstiger][överstiger] Barriären på
Värderingsdagen, deltar Certifikatet 1:1 i värdeutvecklingen av [den
Underliggande] [varje Korgbeståndsdel] (värdeminskning av den Utländska
Valutan mot Basvalutan) baserat på den Ursprungliga Referensnivån.
Investerares avkastning är begränsad till Kupongbeloppen i gengäld för möjligheten
till förtida inlösen.]

[Om Värdepappret är ett "Extra Coupon Certificate (Cash Settlement)" (produkt
nr. C36), för in:
"The Extra Coupon Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av den
Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
a) Om den Underliggande avslutas [vid eller över] [över] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare ett specificerat Kupongbelopp på
nästa Kupongbetalningsdag.
b) Om den Underliggande avslutas [under] [vid eller under] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare ett belopp motsvarande den
Lägsta Kupongen på nästa Kupongbetalningsdag.]
2. Inlösen på förfallodagen
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Barriären, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.
I gengäld för möjligheten till ovanstående genomsnittliga kupongbetalningar riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Extra Coupon Certificate (Physical Delivery)"
(produkt nr. C37), för in:
"The Extra Coupon Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av den
Underliggande. Det sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]

a) Om den Underliggande avslutas [vid eller över] [över] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare ett specificerat Kupongbelopp på
nästa Kupongbetalningsdag.
b) Om den Underliggande avslutas [under] [vid eller under] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare ett belopp motsvarande den
Lägsta Kupongen på nästa Kupongbetalningsdag.]
2. Inlösen på förfallodagen
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Barriären, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären, erhåller investerare andelen av den Underliggande baserad på
Multiplikatorn, eller, i förekommande fall, tillgångar specificerade som det
Fysiska Leveransbeloppet och deltar därför 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Startvärdet. Fraktionella belopp levereras inte, men
betalas ut i form av motsvarande kontantbetalningar i Likvidvalutan för varje
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"Extra Coupon Certificate".
I gengäld för möjligheten till ovanstående genomsnittliga kupongbetalningar riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Participation Corridor Certificate" (produkt
nr. C38), för in:
Med "the Reverse Participation Corridor Certificate"-produkten, erhåller investerare
ett Kontantbelopp på Avstämningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen
av den Underliggande. En annan speciell egenskap hos Certifikatet är att
investerare deltar i den omvända och icke-linjära värdeutvecklingen av den
Underliggande. Den icke-linjära certifikatstrukturen resulterar i att Certifikatets
värde stiger eller faller väldigt snabbt när små förändringar i den Underliggande
inträffar. Graden av förändringar i Certifikatets värde sjunker alltmer med ytterligare
förändringar i den Underliggande. Det sätt på vilket produkten fungerar resulterar
från två huvudfunktioner:
1)

Bonusbetalningar

a) Om den Underliggande avslutas [vid eller under] [under] den Övre Barriären
och [vid eller över] [över] den Nedre Barriären (=fördefinierat intervall) på
Värderingsdagen, erhåller investerare det Första Bonusbeloppet på
Avstämningsdagen.
b) Om den Underliggande avslutas [vid eller under] [under] den Övre Barriären
och [vid eller över] [över] den Nedre Barriären (=fördefinierat intervall) på
Utnyttjandedagen, erhåller investerare det Andra Bonusbeloppet på
Avstämningsdagen.
c) Om den Underliggande avslutas utanför den fördefinierade räckvidden på både
Värderingsdagen och Utnyttjandedagen, sker ingen bonusbetalning.
2)

Inlösen på förfallodagen

a) Om den Intermistiska Referensnivån överstiger den Ursprungliga referensnivån
på Värderingsdagen, deltar investerare omvänt på förfallodagen, med hänsyn
till "the Non-Linear Factor" (NLF), i den positiva värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån, uppgående som
lägst till det Lägsta Beloppet.
b) Om den Intermistiska Referensnivån understiger den Ursprungliga
referensnivån på Värderingsdagen, deltar investerare omvänt på förfallodagen,
med hänsyn till "the Non-Linear Factor" (NLF), i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på den Ursprungliga
Referensnivån, uppgående som högst till det Högsta Beloppet.
Rätt att erhålla betalning av Bonusbeloppet kräver att investerare avstår från sina
krav som härrör från den Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Sprinter Certificate" (produkt nr. C39), för in:
Detta Certifikat möjliggör för investerare att delta i flera av den Underliggandes
kursvinster vid en Deltagandefaktor inom ett visst intervall (mellan Startvärdet och
Taket) på förfallodagen; multipeln är [för in nummer] och Deltagandefaktorn är [för
in nummer].
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet men [understiger] [understiger eller motsvarar] Taket, erhåller
investerare Startvärdet plus multipeln av det belopp varmed den Slutliga
Referensnivån överstiger Startvärdet.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Taket,
erhåller investerare det Högsta Beloppet.
c) Om den Slutliga referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga
Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn, och deltar därför 1:1 i den
negativa värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på den Ursprungliga
Referensnivån.
Investerares möjliga avkastning begränsas till det Högsta Beloppet, i gengäld för
möjligheten att delta i multipeln av den positiva värdeutvecklingen av den
Underliggande.]
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[Om Värdepappret är ett "OneStep Certificate" (produkt nr. C40), för in:
Med detta "OneStep Certificate" erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vars belopp beror på den Slutliga Referensräntan:
a) Om den Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Tröskeln på
Värderingsdagen, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån på
Avstämningsdagen.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Tröskeln på Värderingsdagen, deltar Certifikatet 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån [, uppgående till
det Högsta Beloppet].]

[Om Värdepappret är ett "Certificate with Redemption Threshold and Barrier
without Possibility of Early Redemption" (produkt nr. C41), för in:
Med detta "Certificate with Redemption Threshold and Barrier and without
Possibility of Early Redemption", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avstämningsdagen, vilket beror på den Slutliga Referensnivån enligt följande:
[För in om Barriären understiger den slutliga Inlösentröskeln]
[a) om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Inlösentröskeln, erhåller investerare det specificerade Kontantbeloppet på
Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Inlösentröskeln, men [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären, erhåller
investerare ett Kontantbelopp med en summa som motsvarar den
Specificerade Referensnivån på Avstämningsdagen;
c) om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]
[För in om Barriären motsvarar den Slutliga Inlösentröskeln]
a) den Slutliga referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären,
erhåller investerare den specificerade Kontantbeloppet på Avstämningsdagen;
b) om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, deltar Certifikatet 1:1 i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på den Ursprungliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är ett "Parachute Certificate" (produkt nr. C42), för in:
"The Parachute Certificate" är kopplat till värdeutvecklingen av den Underliggande.
Investerare deltar i kursvinsterna av den Underliggande baserat på Startvärdet,
med hänsyn till Deltagandefaktorn. Om Deltagandefaktorn överstiger 100 %, är
deltagandet leveraged. Under Fallskärmströskeln, deltar investerare i
kursförlusterna av den Underliggande.
a) Om den Slutliga Referensräntan [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet, erhåller investerare den Ursprungliga Teckningskursen
multiplicerat med kvoten av den Slutliga Referensnivån och Ursprungliga
Referensnivån med hänsyn till Deltagandefaktorn.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Fallskärmströskeln, erhåller investerare den Ursprungliga Teckningskursen.
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Fallskärmströskeln, erhåller investerare den Ursprungliga Teckningskursen
multiplicerad med kvoten av den Slutliga Referensnivån för Fallskärmströskeln.
Investerare deltar således i den negativa värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Fallskärmströskeln.
Investerare kan inte göra gällande några ytterligare krav i förhållande till den
Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning), i gengäld för en gardering mot begränsad
kursförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Equity Protection Certificate" (produkt nr. C43)], för
in:
"The Equity Protection Certificate"-produkten har en skyddsnivå för det belopp som
har investerats i produkten tills förfallodagen. Sådant skydd innebär att, på
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förfallodagen, åtminstone det skyddade beloppet betalas. Detta belopp är inte
garanterat av en tredje part, utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är
därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter.
"The Equity Protection Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av
[den Underliggande] [Korgbeståndsdelarna]. Uppgående till det skyddade beloppet
[och det Högsta Beloppet], deltar investerare [1:1] i det negativa av
[värdeutvecklingen av den Underliggande] [den genomsnittliga värdeutvecklingen
av Korgbeståndsdelarna][, med Deltagandefaktorn].]

[Om Värdepappret är ett "Twin Win Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C44), för in:
Med detta "Twin Win Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande:
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger][ överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och [kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)] [summan av (i)
ett och (ii) produkten av ParticipationUp multiplicerad med skillnaden mellan
(A) kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare), minus (B) ett];
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Barriären,
ett
belopp
motsvarande
[den
Ursprungliga
Emissionskursen][produkten av (i) den Ursprungliga Emissionskursen och (ii)
beloppet motsvarande [två minus kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)] [summan av ett
och produkten av (I) ParticipationDown och (II) skillnaden mellan ett minus
kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare)]]; eller
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Barriären, ett belopp som svarar mot deltagandet i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande beräknat som produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare) (1:1 deltagande i
den negativa värdeutvecklingen av den Underliggande).

[Om Värdepappret är ett "Twin Win Certificate with European Barrier
Observation with Cap" (produkt nr. C45), för in:
Med detta "Twin Win Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande,
uppgående till ett tak.
a) Om den Slutliga Referensräntan [överstiger][ överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och [den lägre av (i) Taket och (ii) kvoten av
den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån
(som nämnare)][ett plus den lägre av (i) Taket och (ii) produkten av
ParticipationUp och skillnaden mellan (A) kvoten av den Slutliga Referensnivån
(som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare), minus (B)
ett];
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][ understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och [överstiger][överstiger eller motsvarar]
Barriären, ett belopp motsvarande [den Ursprungliga Emissionskursen][
produkten av (i) den Ursprungliga Emissionskursen och (ii) beloppet
motsvarande [två minus kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare)
och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)][summan av ett och
produkten av (I) ParticipationDown och (II) skillnaden mellan ett minus kvoten
av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare)]; eller
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Barriären, ett belopp motsvarande deltagandet i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande beräknat som produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)[multiplicerat med
ett dividerat med Gearing] [(1:1 deltagande i den negativa värdeutvecklingen
av den Underliggande)].
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[Om Värdepappret är ett "Twin Win Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C46), för in:
Med detta "Twin Win Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande.
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och [kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)] [summan av (i)
ett och (ii) produkten av ParticipationUp multiplicerad med skillnaden mellan
(A) kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare), minus (B) ett];
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och Referensnivån för den Underliggande på varje
Observationsdag [överstiger][överstiger eller motsvarar] Barriären, ett belopp
motsvarande [produkten av (i) den Ursprungliga Emissionskursen och (ii)
beloppet motsvarande två minus kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare)] [summan av ett
och produkten av (I) ParticipationDown och (II) skillnaden mellan ett minus
kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare)]; eller
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och Referensnivån för den Underliggande på
någon Observationsdag [understiger][understiger eller motsvarar] Barriären, ett
belopp motsvarande produkten av den Ursprungliga Emissionskursen och
kvoten av den Slutliga Referenskursen (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare) (1:1 deltagande i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande).

[Om Värdepappret är ett "Twin Win Certificate with American Barrier
Observation with Cap" (produkt nr. C47), för in:
Med detta "Twin Win Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande,
uppgående till ett tak.
a)

Om den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och [den lägre av (i) Taket och (ii) kvoten av
den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån
(som nämnare)] [ett plus den lägre av (i) Taket och (ii) produkten av
ParticipationUp och skillnaden mellan (A) kvoten av den Slutliga Referensnivån
(som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare), minus (B)
ett];

b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och Referensnivån för den Underliggande på varje
Observationsdag [överstiger][överstiger eller motsvarar] Barriären, ett belopp
motsvarande [den Ursprungliga Emissionskursen][produkten av (i) den
Ursprungliga Emissionskursen och (ii) beloppet motsvarande [två minus kvoten
av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare)][summan av ett och produkten av (I)
ParticipationDown och (II) skillnaden mellan ett minus kvoten av den Slutliga
Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som
nämnare)]]; eller
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och Referensnivån för den Underliggande på
någon Observationsdag [understiger][understiger eller motsvarar] Barriären, ett
belopp motsvarande produkten av den Ursprungliga Emissionskursen och
kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare) (1:1 deltagande i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande).

[Om Värdepappret är ett "Autocallable Twin Win Certificate with European
Barrier Observation" (produkt nr. C48), för in:
En kontroll kommer att utföras för "Autocallable Twin Win Certificate with European
Barrier Observation"-produkten på varje Observationsdag, avseende huruvida den
Underliggande på sådan dag [motsvarar eller överstiger][överstiger]
Inlösentröskeln. Om så är fallet, inlöses Certifikatet i förtid med [det relevanta
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Kontantbeloppet som svara mot sådan Observationsdag] [, vilket är ett belopp
motsvarande det Nominella Beloppet [plus [för in relevant specificerad
procentandel] [den relevanta specificerade procentandelen av] det Nominella
Beloppet [som svarar mot sådan Observationsdag]].
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensnivån, enligt
följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare);
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och [överstiger][överstiger eller motsvarar]
Barriären, ett belopp motsvarande produkten av (i) den Ursprungliga
Emissionskursen och (ii) beloppet motsvarande två plus kvoten av den Slutliga
Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som
nämnare); och
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Barriären, ett belopp motsvarande deltagandet i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande beräknat som produkten av den
ursprungliga Emissionskursen och kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare) (1:1 deltagande i
den negativa värdeutvecklingen av den Underliggande).

[Om Värdepappret är ett "Autocallable Twin Win Certificate with American
Barrier Observation" (produkt nr. C49), för in:
En kontroll kommer att utföras för "Autocallable Twin Win Certificate with American
Barrier Observation"-produkten på varje Observationsdag, för huruvida den
Underliggande på sådan dag [motsvarar eller överstiger][överstiger]
Inlösentröskeln. Om så är fallet, inlöses Certifikatet i förtid med [det relevanta
Kontantbeloppet som svara mot sådan Observationsdag] [, vilket är ett belopp
motsvarande det Nominella Beloppet [plus [för in relevant specificerad
procentandel] [den relevanta specificerade procentandelen av] det Nominella
Beloppet [som svarar mot sådan Observationsdag]].
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga Referensnivån, enligt
följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger][överstiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, ett belopp motsvarande produkten av den
Ursprungliga Emissionskursen och kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare);
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån och Referensnivån för den Underliggande på varje
Observationsdag [överstiger][överstiger eller motsvarar] Barriären, ett belopp
motsvarande produkten av (i) den Ursprungliga Emissionskursen och (ii)
beloppet motsvarande två plus kvoten av den Slutliga Referensnivån (som
täljare) och den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare); och
c) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] den
Ursprungliga Referensnivån, och Referensnivån för den Underliggande på
varje Observationsdag [understiger][understiger eller motsvarar] Barriären, ett
belopp motsvarande produkten den Ursprungliga Emissionskursen och kvoten
av den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare) (1:1 deltagande i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande).

[Om Värdepappret är ett "Bonus Worst Of Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C50), för in:
Med detta Certifikat, erhåller investerare ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen,
vars summa beror på värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.
a) Om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel inte [understiger]
[motsvarar eller understiger] Barriären för respektive Korgbeståndsdel,
motsvarar Kontantbeloppet Bonusbeloppet; eller
b) Om den Slutliga Referensnivån för en eller flera Korgbeståndsdelar
[understiger] [motsvarar eller understiger] Barriären för respektive
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Korgbeståndsdel, motsvarar Kontantbeloppet produkten av (i) [den
Ursprungliga Emissionskursen] [det Nominella Beloppet] och (ii) kvoten av den
Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel med sämst värdeutveckling
dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå.

[Om Värdepappret är ett "Bonus Worst Of Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C51), för in:
Med detta Certifikat, erhåller investerare ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen,
vars summa beror på värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.
a) Om Barriärbestämmandebeloppet för varje Korgbeståndsdel på varje
Observationsdag inte har [fallit under] [nått upp till eller fallit under] Barriären för
respektive Korgbeståndsdel, motsvarar Kontantbeloppet Bonusbeloppet; eller
b) Om Barriärbestämmandebeloppet för en eller flera Korgbeståndsdelar på
någon Observationsdag har fallit [under] [nått upp till eller fallit under] Barriären
för respektive Korgbeståndsdel, motsvarar Kontantbeloppet produkten av (i)
[den Ursprungliga Emissionskursen] [det Nominella Beloppet] och (ii) kvoten av
den Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel som har sämst
värdeutveckling dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå.

[Om Värdepappret är ett "Autocallable
redemption)" (produkt nr. C52), för in:

Certificate

(with

instalment

"The Autocallable Certificate (with instalment redemption)"-produkten är kopplad till
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på vilket detta Certifikat
fungerar resulterar från två huvudfunktioner:
1. Inlösen i omgångar (delinlösen)
Certifikatet kommer att lösas in delvis genom betalning av det Kontanta
Delinlösenbeloppet på Avräkningsdagen för Delinlösen. Dessutom erhåller
investerare ett Kupongbelopp beräknat på grundval av det Kontanta
Delinlösenbeloppet som ska betalas på denna dag.
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, såsom anges nedan,
erhåller investerare ett Slutligt Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket är fastställt
enligt följande:
a) Om
den
Slutliga
Referensnivån
för
alla
Korgbeståndsdelar
[överstiger][motsvarar eller överstiger] det relevanta Startvärdet, erhåller
investerare summan av det Återstående Beloppet plus produkten av det
Återstående Beloppet och den Slutliga Procentandelen för Kontantbeloppet;
b) Om den Slutliga Referensnivån för en eller flera Korgbeståndsdelar
[understiger][motsvarar eller understiger] det relevanta Startvärdet med den
Slutliga Referensnivån för alla Korgbeståndsdelar [överstiger][motsvarar eller
överstiger] den relevanta Barriären, erhåller investerare det Återstående
Beloppet; eller
c) Om
den
Slutliga
Referensnivån
för
någon
Korgbeståndsdel
[understiger][understiger eller motsvarar] den relevanta Barriären, erhåller
investerare ett belopp motsvarande produkten av det Återstående Beloppet och
Värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelen med lägst Värdeutveckling.
2. Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för "Autocallable Certificate (with instalment
redemption)"-produkten på varje Observationsdag, avseende huruvida
Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger][överstiger]
respektive Inlösentröskel. Om Referensnivån för alla Korgbeståndsdelar på en
Observationsdag [motsvarar eller överstiger][överstiger] respektive Inlösentröskel
på en Observationsdag, inlöses Certifikatet i förtid med betalning av det Slutliga
Kontantbeloppet vilket kommer att vara summan av det Återstående Beloppet plus
produkten av det Återstående Beloppet och den Förtida Procentandelen för
Kontantbeloppet för sådan Observationsdag.

[Om Värdepappret är ett "Autocallable Outperformance Certificate" (produkt nr.
C53), för in:
En kontroll kommer att utföras för "Autocallable Outperformance Certificate"produkten på varje Observationsdag för huruvida Outperformance (vilket är det
belopp som värdeutvecklingen av det Långa Underliggande överskrider
värdeutvecklingen av det Korta Underliggande) på sådan dag [överstiger]
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[överstiger eller motsvarar] Startvärdesnivån för Outperformance för sådan
Observationsdag. Om så är fallet, inlöses Certifikatet tidigt med [det relevanta
Kontantbeloppet som svarar mot sådan Observationsdag] [, vilket är ett belopp
motsvarande det Nominella Beloppet [plus [för in den relevanta specificerade
procentandel] [den relevanta specificerade procentandelen av] det Nominella
Beloppet [som svarar mot sådan Observationsdag]].
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket är fastställt beroende på Outperformance
på Värderingsdagen enligt följande:
a) Om Outperformance på Värderingsdagen [överstiger][motsvarar
överstiger] Procentandelströskeln, Outperformance-beloppet;

eller

b) Om Outperformance på Värderingsdagen [understiger][understiger eller
motsvarar] Procentandelströskeln, och [överstiger][motsvarar eller överstiger]
Skyddsbarriären, den Ursprungliga Emissionskursen; eller
c) Om Outperformance på Värderingsdagen [understiger][understiger eller
motsvarar] Skyddsbarriären, ett belopp som reflekterar deltagandet i
Outperformance beräknat som produkten av (i) den Ursprungliga
Emissionskursen och (ii) ett plus Outperformance, uppgående som lägst till
noll.
Värdeutvecklingen av det Långa Underliggande för någon relevant dag är
Referensnivån för det Långa Underliggande för sådan dag dividerat med den
Ursprungliga Referensnivån för det Långa Underliggande. Värdeutvecklingen av
det Korta Underliggande för någon relevant dag är Referensräntan för det Korta
Underliggande dividerat med den Ursprungliga Referensräntan för det Korta
Underliggande.

[Om Värdepappret är ett "Range Certificate" (produkt nr. C54), för in:
Med detta "Range Certificate", erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, vars summa beror på värdeutvecklingen av den Underliggande.
a) Om den Slutliga Referensnivån är inom en eller flera Intervaller, motsvarar
Kontantbeloppet den lägsta Intervallen i tabellen nedan.
b) Om den Slutliga Referensnivån inte är inom en eller flera Intervaller, är
Kontantbeloppet Skyddsbeloppet.
Investerares möjliga avkastning begränsas, i gengäld för att den möjliga
kapitalförlusten är begränsad.

Intervall

Kontantbelopp

Från [och inklusive] [men exklusive]
[för in belopp] till [och inklusive] [men
exklusive] [för in belopp]

[för in belopp]

Från [och inklusive] [men exklusive]
[för in belopp] till [och inklusive] [men
exklusive] [för in belopp]

[för in belopp]

Från [och inklusive] [men exklusive]
[för in belopp] till [och inklusive] [men
exklusive] [för in belopp]

[för in belopp]

[Om Värdepappret är ett "Autocallable Bonus Certificate" (produkt nr. C55), för
in:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar [för
in datum]] och:
a) att den Underliggande avslutas [vid eller över][över] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare Kupongbeloppet på nästa
Kupongbetalningsdag.
b) att den Underliggande avslutas [under][vid eller under] Kupongtröskeln på en
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Kupongobservationsdag,
Kupongbetalningsdag.]

görs

ingen

kupongbetalning

på

nästa

[Kupongbetalning är ovillkorad [beträffande följande Kupongbetalningsdagar [för in
datum]]
och
Kupongcertifikatet
betalar
Kupongbeloppet
på
Kupongbetalningsdagarna.]
En kontroll kommer att utföras för detta Certifikat [på varje Observationsdag] [under
respektive Observationsperiod], för huruvida den Underliggande [på sådan dag]
[[vid någon tidpunkt] [på någon dag] under respektive Observationsperiod]
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln. Om så är fallet, inlöses
Certifikatet i förtid med [det relevanta Kontantbeloppet som svarar mot sådan
Observationsdag] [, vilket är ett belopp motsvarande det Nominella Beloppet [plus
[för in relevant specificerad procentandel] [den relevanta specificerade
procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot sådan
Observationsdag]].
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket är fastställt beroende på den Slutliga
Referensnivån enligt följande:
a) om den Slutliga Referensnivån [överstiger eller motsvarar][motsvarar]
Barriären, erhåller investerare det specificerade Kontantbeloppet på
Avräkningsdagen, vilket är ett belopp motsvarande det större av (i) [för in
belopp] [plus Tilläggsbeloppet (med [för in belopp])] och (ii) produkten av
[Multiplikatorn] [för in belopp] och den Slutliga Referensnivån för den
Underliggande; eller
b) om den Slutliga Referensnivån [understiger][motsvarar eller understiger]
Barriären, erhåller investerare Kontantbeloppet på Avräkningsdagen, vilket är
ett belopp motsvarande den [Specificerade Referensnivån] [produkten av
Multiplikatorn och den Slutliga Referensnivån för den Underliggande].]

[Om Värdepappret är ett "Delta One Certificate" (produkt nr. C56), för in:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar [för
in datum]] och
a) den Underliggande avslutas [vid eller över][över] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag, erhåller investerare Kupongbeloppet på nästa
Kupongbetalningsdag.
b) den Underliggande avslutas [under eller vid][vid] Kupongtröskeln på en
Kupongobservationsdag,
görs
ingen
kupongbetalning
på
nästa
Kupongbetalningsdag.]
[Kupongbetalning är ovillkorad [beträffande följande Kupongbetalningsdagar [för in
datum]] och "Delta One Certificate"-produkten betalar Kupongbeloppet på
Kupongbetalningsdagarna.]
Investerare erhåller ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket kommer att vara
produkten av det Nominella Beloppet och den Slutliga Referensnivån dividerat med
den Ursprungliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är ett "Dual Fixed Rate Certificate (with instalment
redemption)" (produkt nr. C57), för in:
"The Dual Fixed Rate Certificate (with instalment redemption)"-produkten är
kopplad till värdeutvecklingen av [den Underliggande][Korgbeståndsdelarna]. Det
sätt på vilket Certifikatet fungerar resulterar från [en][ två] huvudfunktion[er]:
1[. Kuponger
Kupongbetalningar kommer att gälla och Certifikatet kommer att betala det
relevanta Kupongbeloppet (på [för in belopp]) på Kupongbetalningsdagarna.
2.] Inlösen i omgångar (Delinlösen)
Certifikatet kommer att delvis inlösas genom betalning av det Kontanta
Delinlösenbeloppet på Avräkningsdagen för Delinlösen. Dessutom erhåller
investerare ett Kupongbelopp beräknat på grundval av det Kontanta
Delinlösenbeloppet som ska betalas på denna dag.
Investerare erhåller ett Slutligt Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket fastställs
enligt följande:
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a) Om
den
Slutliga
Referensnivån
för
[den
Underliggande][alla
Korgbeståndsdelar] [överstiger][motsvarar eller överstiger] den [relevanta]
Barriären, erhåller investerare det Återstående Beloppet;
b) Om
den
Slutliga
Referensnivån
för
[den
Underliggande][någon
Korgbeståndsdel] [understiger][understiger eller motsvarar] den relevanta
Barriären, erhåller investerare ett belopp motsvarande produkten av det
Återstående
Beloppet
och
Värdeutvecklingen
av
[den
Underliggande][Korgbeståndsdelen med lägst Värdeutveckling].

[Om Värdepappret är ett "Currency Chooser Basket Certificate" (produkt nr.
C58), för in:
[Detta "Currency Chooser Basket Certificate" är 100% kapitalbeskyddat på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen är utlovad
med det Nominella Beloppet. Inlösen, vilket inte kommer att ske förrän på
förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part, utan är uteslutande
säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens förmåga att
uppfylla sina betalningsskyldigheter.]
"The Currency Chooser Basket Certificate"-produkten
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.

är

kopplad

till

Marknadspraxis för att presentera växelkurser är att växelkurser visas som det
omvända av värdeutvecklingen av den Andra Valutan, med andra ord, en stigande
Korgbeståndsdel betyder en värdeminskning av den Andra Valutan mot den Första
Valutan, och omvänt, ett fallande Korgbeståndsdel betyder en värdestegring av den
Andra Valutan mot den Första Valutan. Således deltar investerare i den omvända
värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel.
På Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande produkten
av (a) Multiplikatorn, multiplicerad med (b) summan av (i) [100] [för in antal]
procent. plus (ii) produkten av (A) Deltagandefaktorn multiplicerad med (B) Korgens
Referensvärdeutveckling. Kontantbeloppet uppgår som lägst till ett belopp
motsvarande det Nominella Beloppet.
Individuell Valutavärdeutveckling: beträffande en Korgbeståndsdel, skillnaden
mellan (a) ett, minus (b) kvoten av (i) den Slutliga Referensnivån, dividerad med (ii)
den Ursprungliga Referensnivån.
Korgens Referensvärdeutveckling: det högre av (a) noll och (b) det aritmetiska
medelvärdet av det högsta Individuella Valutavärdeutvecklingen och det andra
högsta Individuella Valutavärdeutvecklingen.]

[Om Värdepappret är ett "Certificate linked to a Basket" (produkt nr. C59), för
in:
Certifikaten är kopplade till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på
vilket Certifikaten fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
1.

Kupongbetalningar

[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Värdepapperen betalar ett Kupongbelopp på varje Kupongbetalningsdag, och
sådant Kupongbelopp kommer att vara ett fast belopp på [för in belopp] för varje
Värdepapper.
2.

Inlösen

På Avräkningsdagen erhåller investerare ett belopp motsvarande produkten av (a)
det Nominella Beloppet, multiplicerat med (b) det större av (i) noll, och (ii) skillnaden
mellan (A) ett, minus (B) produkten av (I) Antal Underpresterande
Korgbeståndsdelar [minst [för in antal]], multiplicerat med (II) [för in antal] [kvoten av
[för in antal] (som täljare) och [för in antal] (som nämnare). [Beloppet kommer att
uppgå som högst till [för in belopp].]
Där Antal Underpresterande Korgbeståndsdelar betyder antalet Korgbeståndsdelar
för vilka Värdeutvecklingen understiger [eller överstiger] Barriären, och
Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel är fastställd som kvoten av (a) dess
Slutliga Referensnivå, dividerat med (b) dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är ett "Rainbow Return Certificate" (produkt nr. C60), för in:
"The Rainbow Return Certificate"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av
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Korgbeståndsdelarna. På Avräkningsdagen, erhåller investerare ett Kontantbelopp
vilket är fastställt enligt:
a)

om "the Rainbow Return" understiger [eller motsvarar] [noll] [Barriären], det
[nominella] [lägsta] beloppet av [för in belopp]; eller

b)

om "the Rainbow Return" överstiger [eller motsvarar] [noll] [Barriären], ett
belopp motsvarande summan av (i) [det Nominella Beloppet] [för in belopp],
plus (ii) produkten av (A) Multiplikatorn, multiplicerad med (B)
Deltagandefaktorn, multiplicerad med (C) "the Rainbow Return".

"The Rainbow Return" är summan av:
(a)

produkten av [för in viktning 1]% multiplicerad med den högsta
Värdeutvecklingen; plus

(b)

produkten av [för in viktning 2]% multiplicerad med den näst högsta
Värdeutvecklingen; plus

(c)

produkten av [för in viktning 3]% multiplicerad med den lägsta
Värdeutvecklingen,

I varje enskilt fall som fastställd av Beräkningsagenten.
Värdeutvecklingen innebär beträffande en Korgbeståndsdel, skillnaden mellan (a)
kvoten av (i) den Slutliga Referensnivån (som täljare), dividerad med (ii) den
Ursprungliga Referensnivån (som nämnare), minus (b) ett.]

[Om Värdepappret är ett "Worst of Express Autocallable Certificate (no
Protection Level)" (produkt nr. C61), för in:
Certifikaten är kopplade till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på
vilket dessa Certifikat fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Det betalningsbara Kupongbeloppet på en Kupongbetalningsdag beror på
Referensnivån för Korgbeståndsdelarna på den omedelbart efterföljande
Observationsdagen.
En kontroll kommer att utföras för detta "Worst of Express Autocallable Certificate"
på varje Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på
Värderingsdagen)], för huruvida varje Korgbeståndsdel på sådan dag [motsvarar
eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för sådan Korgbeståndsdel. Om så är
fallet, inlöses Certifikatet i förtid med [det relevanta Kontantbeloppet som svara mot
sådan Observationsdag] [, vilket är ett belopp motsvarande det Nominella Beloppet
[plus [för in den relevanta specificerade procentandelen] [den relevanta
specificerade procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot sådan
Observationsdag]].
Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen vilket är fastställt beroende på den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelarna enligt följande:
a) om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger eller
motsvarar] [överstiger] respektive Barriär för sådan Korgbeståndsdel, erhåller
investerare det specificerade Kontantbeloppet på Avräkningsdagen, vilket är ett
belopp motsvarande [100][för in antal] procent. av det Nominella Beloppet; eller
b) om den Slutliga Referensnivån för någon Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger][understiger] dess Barriär, ett belopp motsvarande produkten av (i)
det Nominella Beloppet och (ii) kvoten av den Slutliga Referensnivån för den
Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen dividerat med dess
Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är ett "Worst of Phoenix Autocallable Certificate" (produkt
nr. C62), för in:
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]

Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar: [för in
datum]] och om:
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a)

ingen Kupongbarriärhändelse har inträffat på en Kupongobservationsdag,
erhåller investerare Kupongbeloppet på Kupongbetalningsdagen som
svarar mot Kupongobservationsdagen, vilken kommer att vara, för varje
nominellt belopp, Referensbeloppet multiplicerat med Kupongvärdet
multiplicerat med antalet Kupongobservationsdagar före sådan
Kupongbetalningsdag, minus Kupongbeloppet om något tidigare betalats
för varje nominellt belopp; eller

b)

en Kupongbarriärhändelse har inträffat på en Kupongobservationsdag,
kommer Kupongbeloppet att vara noll och ingen kupongbetalning
kommer att göras på Kupongbetalningsdagen som svarar mot
Kupongobservationsdagen.

En Kupongbarriärhändelse kommer att inträffa på en Kupongobservationsdag om
Referensnivån
för
åtminstone
en
Korgbeståndsdel
på
sådan
Kupongobservationsdag [motsvarar eller understiger][understiger] den relevanta
Kupongtröskeln för sådan Korgbeståndsdel.]
En kontroll kommer att utföras för detta "Worst of Phoenix Autocallable Certificate"
på varje Observationsdag [(förutom Observationsdagen som infaller på
Värderingsdagen)], för huruvida varje Korgbeståndsdel på sådan dag [överstiger]
[överstiger eller motsvarar] Inlösentröskeln för sådan Korgbeståndsdel. Om så är
fallet, inlöses Certifikatet tidigt med det relevanta Kontantbeloppet som svarar mot
sådan Observationsdag.

Om förfallodagen inte tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen vilket är fastställt beroende på den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelarna enligt följande:
a)

om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger]
[överstiger eller motsvarar] respektive Barriär för sådan Korgbeståndsdel,
erhåller
investerare
det
specificerade
Kontantbeloppet
på
Avräkningsdagen, vilket är ett belopp motsvarande det Nominella
Beloppet (med [för in belopp]); eller

(b)

om den Slutliga Referensnivån för någon Korgbeståndsdel [motsvarar
eller understiger] [understiger] dess Barriär, ett belopp motsvarande
produkten av (i) det Nominella Beloppet (med [för in belopp]) och (ii)
kvoten av den Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel med den
sämsta
värdeutvecklingen
dividerat
med
dess
Ursprungliga
Referensnivå[, förutsatt att Kontantbeloppet uppgår som högst (till [för in
belopp])].

[Om Värdepappret är ett "Lookback Certificate" (produkt nr. C63), för in:
Detta Lookback-certifikat är kopplat till värdeutvecklingen av Underliggande. Det
sätt på vilket produkten fungerar är uppbyggt av tre huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [beträffande följande Kupongobservationsdagar [för in
datum]] och om:
a)

Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller överstiger][överstiger]
Kupongtröskeln
[vid
Kupongobservationsdagen]
[på
en
av
Kupongobservationsdagarna] erhåller investerare ett Kupongbelopp på
nästa Kupongbetalningsdag; eller

(b)

Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Kupongtröskeln vid Kupongobservationsdagen kommer
inget
Kupongbelopp
att
erhållas
[vid
någon
följande
Kupongbetalningsdag, oavsett vad som stadgas i (a) ovan] [vid nästa
Kupongbetalningsdag. I detta fall kommer Kupongbeloppet att erhållas
vid ett senare datum eller vid Kupongbetalningsdag om [Referensnivån
av Underliggande] [Underliggande stänger] [motsvarar/motsvarandes
eller överstiger/överstigandes] [överstiger/överstigandes] Kupongtröskeln
[vid Kupongobservationsdagen] [vid någon av de följande
Kupongobservationsdagarna].]
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2. Förtida Inlösen
Om Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Inlösentröskeln på en av Observationsdagarna inlöses produkten i förtid till det
relevanta Kontantbeloppet, vilket är en summa motsvarande den Specificerade
Referensnivån. [Förfallna Kupongbetalningar kommer därutöver att erläggas.]
[Kupongbetalningar kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna
inträffar.]
3. Inlösen på förfallodagen
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga
Referensnivån av Underliggande, enligt följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande [motsvarar eller
överstiger][överstiger] Barriären på Värderingsdagen, erhåller investerare ett
belopp som motsvarar den Specificerade Referensnivån.
b) Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande [motsvarar eller
understiger][understiger] Barriären på Värderingsdagen, erhåller investerare ett
belopp som motsvarar produkten av (i) den Specificerade Referensnivån samt
(ii) kvoten för den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Lägsta
Referensnivån (som nämnare).
[Kupongbetalningar
som
förfallit
kommer
därutöver
att
erläggas.]
[Kupongbetalningar kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna
inträffar.]
Investerares avkastning är i gengäld för möjligheten till förtida inlösen begränsad till
den Specificerade Referensnivån jämte Kupongbeloppen.]

[Om Värdepappret är ett "Coupon Certificate with Minimum Reference Level"
(produkt nr. C64), för in:
Detta Coupon Certificate with Minimum Reference Level är kopplat till
värdeutvecklingen av Underliggande. Det sätt på vilket produkten fungerar är
uppbyggt av tre huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[Kupongbetalning är villkorad [med hänsyn till följande Kupongobservationsdagar
[för in datum]] och om:
a)

Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller överstiger][överstiger]
Kupongtröskeln [för en Kupongobservationsdag] [på en av
Kupongobservationsdagarna] erhåller investerare ett Kupongbelopp [för
sådan Kupongobservationsdag] på nästa Kupongbetalningsdag; eller

(b)

Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Kupongtröskeln [vid en Kupongobservationsdag] kommer
inget
Kupongbelopp
att
erhållas
[vid
någon
följande
Kupongbetalningsdag, oavsett vad som stadgas i (a) ovan] [vid nästa
Kupongbetalningsdag. I detta fall kommer Kupongbeloppet att erhållas
vid ett senare datum eller senare Kupongbetalningsdag om
[Referensnivån
av
Underliggande]
[Underliggande
stänger]
[motsvarar/motsvarandes
eller
överstiger/överstigandes]
[överstiger/överstigandes]
Kupongtröskeln
[för
en
Kupongobservationsdag]
[vid
någon
av
de
följande
Kupongobservationsdagarna].]

2. Förtida Inlösen
Om Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Inlösentröskeln på en av Observationsdagarna inlöses produkten tidigt för det
relevanta Kontantbeloppet, vilket är en summa motsvarande den Specificerade
Referensnivån. [Förfallna Kupongbetalningar kommer därutöver att göras.]
[Kupongbetalningar kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna
inträffar.]
3. Inlösen på förfallodagen
Om det inte finns någon tidigareläggning av förfallodagen, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avstämningsdagen som fastställs beroende på den Slutliga
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Referensnivån av Underliggande, enligt följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån för Underliggande
[motsvarar eller
överstiger][överstiger] Barriären, erhåller investerare den Specificerade
Referensnivån.
b) Om den Slutliga Referensnivån för Underliggande [motsvarar eller
understiger][understiger] Barriären, erhåller investerare ett belopp som
motsvarar produkten av (i) den Specificerade Referensnivån samt (ii) kvoten
för den Slutliga Referensnivån (som täljare) och den Lägsta Referensnivån
(som nämnare).
[Kupongbetalningar
som
förfallit
kommer
därutöver
att
erläggas.]
[Kupongbetalningar kommer därutöver att göras i det fall kupongförutsättningarna
inträffar.]
Investerares avkastning är i gengäld för möjligheten till förtida inlösen begränsad till
den Specificerade Referensnivån jämte Kupongbeloppen.]

[Om Värdepappret är ett "Simplified Digital Variable Coupon Certificate"
(produkt nr. C65), för in:
[Simplified Digital Variable Coupon-certifikatet är [100] [för in procentandel om
större än 100] procent kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd innebär att
inlösen vid förfallodagen är utlovad med [100] [för in procentandel om större än 100
] procent av den Ursprungliga Emissionskursen. [Investerare erhåller ett
Kontantbelopp] som motsvarar åtminstone den Specificerade Referensnivån på
inlösen vid förfallodagen av Simplified Digital Variable Coupon-certifikatet [plus ett
Tilläggsbelopp som beror på den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande]
[Korgen] och vilket kan vara lägre än tidigare Kupongbelopp beroende på
värdeutvecklingen av [Underliggande] [Korgen] vid Värderingsdagen samt på
antalet tidigare Kupongobservationsdagar. [Tilläggsbeloppet [kommer inte vara
mindre än Lägsta Beloppet] [och] [kommer inte vara större än Högsta Beloppet]].
Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på förfallodagen, är inte garanterad av en
tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av
Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.
Vad avser samtliga Kupongobservationsdagar kommer Kupongbeloppet att betalas
vid nästa Kupongbetalningsdag (med undantag för Avstämningsdagen).
Kupongbelopppet som utbetalas vid en Kupongbetalningsdag (med undantag för
Avstämningsdagen) är beroendes av [Referensnivån av Korgen] [Värdet av den
Relevanta Referensnivån för Underliggande] vid Kupongobservationsdagen som
infaller omedelbart före sådan Kupongbetalningsdag och huruvida sådan
Kupongobservationsdag infaller tidigare eller senare under certifikatets löptid.
Kupongbelopppet som utbetalas vid en Kupongbetalningsdag (med undantag för
Avstämningsdagen) kommer beräknas som (i) den Specificerade Referensnivån
multiplicerat med (ii) Deltagandefaktorn, multiplicerat med (iii) ett dividerat med
Kupongdivisorn och vidare multiplicerat med (iv) [Referensnivån av Korgen] [Värdet
av den Relevanta Referensnivån för den Underliggande] [Referensnivån av Korgen]
vid
Kupongobservationsdag
som
infaller
omedelbart
före
sådan
Kupongbetalningsdag dividerat med Ursprungliga Referensnivån av [den
Underliggande] [Korgen] minus ett (den "Underliggande Avkastningen").
[Kupongbetalningen [kommer inte att understiga det Lägsta Beloppet] [och]
[kommer inte att överstiga det Högsta Beloppet].]
Kupongdivisorn kan vara annorlunda för varje Kupongobservationsdag, och
Kupongdivisorn kan vara högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket
kommer att resultera i en större proportionell minskning av Kupongbetalningen för
Kupongbetalningsdagar som infaller senare i tiden.]

[Om Värdepappret är ett "Parachute Certificate with Cap" (produkt nr. C66), för
in:]
[Parachute Certificate with Cap] [om tillämplig, för in annat marknadsföringsnamn]
har samband med värdeutvecklingen av den Underliggande. Investerare deltar i
den positiva värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet, med
beaktande av Deltagandefaktorn. Om Deltagandefaktorn överstiger 100 procent, är
deltagandet leveraged. Under Fallskärmströskeln, deltar investerare i den negativa
värdeutvecklingen i den Underliggande baserat på Fallskärmströskeln.
a)

Om Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Taket,
erhåller investerare det Högsta Beloppet.

b)

Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
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Taket och samtidigt [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet,
erhåller investerare den Specificerade Referensnivån mulitiplicerat med
differensen av (i) omfattningen av den Slutliga Referensnivån och den
Ursprunliga Referensnivån och (ii) ett, med beaktande av Deltagandet.
c)

Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet
men,
[motsvarar
eller
överstiger]
[överstiger]
Fallskärmströskeln,
erhåller
investerare
den
Specificerade
Referensnivån.

d)

Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Fallskärmströskeln, erhåller investerare den Specificerade Referensnivån
multiplicerat med omfattningen av den Slutliga Referensnivån av
Fallskrämströskeln. Investerare deltar därmed i den negativa
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Fallskärmströskeln.

Investerare begränsar deras möjliga avkastning till det Högsta beloppet och kan
inte göra gällande några andra anspråk i förhållande till den Underliggande [t.ex.
rösträtt, utdelning) i gengäld för att säkra upp mot begränsade prisförluster.

[Om Värdepappret är ett "Hybrid Express Certificate on Basket of Shares"
(produkt nr. C67), för in:]
En granskning kommer genomföras för detta Hybrid Express Certificate på varje
Observationsdag, avseende huruvida varje Korgbeståndsdel i Underliggande A på
sådan dag [överstiger] [motsvarar eller överstiger] Inlösentröskeln för sådan
Korgbeståndsdel ("Inlösenfall"). Om så är fallet, kommer Certifikatet att lösas in i
förtid till relevant Kontantbelopp.
Om förfallodagen inte tidigareläggs, kommer investerare att erhålla ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilken bestäms beroende på slutkursen av
varje Korgbeståndsdel i Underliggande A och av Slutliga Referensnivån hos
Underliggande B enligt följande:
a)

om
respektive Korgbeståndsdel i Underliggande A på Värderingsdagen
vid stängning [överstiger] [motsvarar eller överstiger] sitt Startvärde,
erhåller investerare på Avräkningsdagen det specificerade
Kontantbeloppet, vilket är ett belopp som motsvarar den
Specificerade Referensnivån (av [EUR] [ ] [ ]) adderat med
Tilläggsbeloppet (om [EUR] [ ] [ ]) eller

a)

om minst
en Korgbeståndsdel i Underliggande A på Värderingsdagen vid
stängning [understiger] [motsvarar eller understiger] sitt Startvärde
och Underliggande B vid stängning [överstiger] [motsvarar eller
överstiger] sin Barriär, kommer investerarna att erhålla
Kontantbeloppet på Avräkningdagen, vilket är ett belopp som
motsvarar den Specificerade Referensnivån (av [EUR] [ ] [ ]); eller

b)

om
bestämmelserna (a) och (b) på Värderingsdagen inte har uppfyllts
och om Underliggande B vid stängning [motsvarar eller understiger]
[understiger] sin Barriär, ett belopp motsvarande produkten av (i)
den Specificerade Referensnivån (av [EUR] [ ] [ ]) och (ii) kvoten av
Slutliga Referensnivån av Underliggande B dividerat med den
Ursprunliga Referensnivån av Underliggande B.

[Om Värdepappret är ett "Call Warrant or a Discount Call Warrant" (produkt nr.
W1), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med denna "Call Warrant".
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Startvärdet. På Avräkningsdagen erhåller investerare, som
Kontantbeloppet, produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga
Referensnivån överskrider Startvärdet. För en "Discount Call Warrant", är
Kontantbeloppet begränsat till det Högsta Beloppet. Om den Slutliga Referensnivån
[motsvarar eller understiger] [understiger] Startvärdet, erhåller investerare endast
det Lägsta Beloppet.]
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[Om Värdepappret är ett "Put Warrant or a Discount Put Warrant" (produkt nr.
W2), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med denna "Put Warrant".
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Startvärdet. På Avräkningsdagen, erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och det belopp med vilket den Slutliga Referensnivån
faller under Startvärdet. För en "Discount Put Warrant", är Kontantbeloppet
begränsat till det Högsta Beloppet. Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Startvärdet, erhåller investerare endast det Lägsta
Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo (Knock Out) Call Warrant" (produkt nr. W3), för
in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med denna "Turbo Call Warrant".
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse). På Avräkningsdagen, erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån
överskrider Startvärdet.
Om kursen för den Underliggande når upp till eller faller under Barriären vid någon
tidpunkt under Observationsperioden, avslutas löptiden för "Turbo Call Warrant"
omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W4), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande eller X-DAX® Index [når upp till eller
understiger] [understiger] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse). På Avräkningsdagen, erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån
överskrider Startvärdet.
Om vid någon tidpunkt under Observationsperioden, kursen för den Underliggande
eller nivån för X-DAX® Index [når upp till eller understiger] [understiger] Barriären,
avslutas löptiden för "Turbo Call Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo (Knock Out) Put Warrant" (produkt nr. W5), för
in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med denna "Turbo Put Warrant".
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [når upp till eller överskrider]
[överskrider] barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse). På Avräkningsdagen, erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån
underskrider Startvärdet.
Om den Underliggande når upp till eller överskrider Barriären vid någon tidpunkt
under Observationsperioden, avslutas löptiden för "Turbo Put Warrant"-produkten
omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta Beloppet.]
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[Om Värdepappret är ett "Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W6), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Put Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten.
Omvänt kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva utvecklingen
av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla det Lägsta
Beloppet om den Underliggande eller X-DAX® Index [når upp till eller överskrider]
[överskrider] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse). På Avräkningsdagen erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån
underskrider Startvärdet.
Om vid någon tidpunkt under Observationsperioden, kursen för den Underliggande
eller nivån för X-DAX® Index [når upp till eller överskrider] [överskrider] Barriären,
avslutas löptiden för "Turbo Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call
Warrant" (produkt nr. W7), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med denna "Turbo Infini BEST Call Warrant"
utan fast avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [når upp till eller understiger]
[understiger] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse).
Om kursen för den Underliggande [når upp till eller understiger] [understiger]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, avslutas löptiden för
"Turbo Infini BEST Call Warrants"-produkten omedelbart och investerare erhåller
endast det Lägsta Beloppet.]
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån överstiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten, baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilken en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas, och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Barriären motsvarar ytterst det tillämpliga Startvärdet på sådan dag.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W8), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini BEST Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten och utan fast
avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande eller X-DAX® Index [når upp till eller
understiger] [understiger] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
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(Barriärhändelse).
Om kursen för den Underliggande eller nivån för X-DAX® Index når upp till eller
understiger Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, avslutas
löptiden för "Turbo Infini BEST Call Warrants with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån överstiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas, och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag Rörelsekostnaderna.
Barriären motsvarar ytterst det tillämpliga Startvärdet på sådan dag.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put
Warrant" (produkt nr. W9), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini BEST Put Warrant"produkten utan fast avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande [når upp till eller överskrider]
[överskrider] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse).
Om den Underliggande når upp till eller överskrider Barriären vid någon tidpunkt
under Observationsperioden, avslutas löptiden för "Turbo Infini BEST Put Warrant"produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån understiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Barriären motsvarar ytterst det tillämpliga Startvärdet på sådan dag.]
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[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W10), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini BEST Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten och utan fast
avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att endast erhålla
det Lägsta Beloppet om den Underliggande eller X-DAX® Index når upp till eller
överskrider Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden
(Barriärhändelse).
Om kursen för den Underliggande eller nivån för X-DAX® Index [når upp till eller
överskrider] [överskrider] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden,
avslutas löptiden för "Turbo Infini BEST Put Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare erhåller
endast det Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån understiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Barriären motsvarar ytterst det tillämpliga Startvärdet på sådan dag.]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant"
(product no. W11), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini Call Warrant"-produkten utan
någon fast avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att "Turbo Infini
Call Warrant"-produkten omedelbart upphör (Barriärhändelse) om den
Underliggande når upp till eller understiger Barriären vid någon tidpunkt under
Observationsperioden. I sådant fall erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket Stop Loss Referensnivån,
specificerad av Emittenten, överskrider Startvärdet. Om, vid den relevanta
tidpunkten, den Underliggande motsvarar eller understiger Startvärdet – vilket kan
vara fallet särskilt vid stora rörelser hos den Underliggande vid tidpunkten för
Barriärhändelsen – erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån understiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
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Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Slutligen, den ursprungliga tillämpliga Barriären är även justerad på varje
efterföljande Justeringsdag så att den motsvarar i varje fall summan av det
relevanta Startvärdet och det Justerade Barriärbeloppet. Det Justerade
Barriärbeloppet å andra sidan är produkten av det tillämpliga Startvärdet och
Barriärjusteringsfaktorn, där Emittenten kan, efter egen rimlig bedömning, återställa
den senare på varje Justeringsdag med avseende på dess nivå på Emissionsdagen
för att förhindra värdepappret från att löpa ut utan värde och utan betalning efter
inträffandet av en Barriärhändelse med samma sannolikhet som vid dess
utfärdande (med hänsyn till rörligheten och likviditeten hos den Underliggande).]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W12), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten utan någon fast avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att " Turbo Infini
Call Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten
omedelbart upphör (Barriärhändelse) om den Underliggande når upp till eller
understiger Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden. I sådant fall
erhåller investerare som Kontantbeloppet produkten av Multiplikatorn och beloppet
med vilket Stop Loss Referensnivån, specificerad av Emittenten, överskrider
Startvärdet. Om, vid den relevanta tidpunkten, den Underliggande motsvarar eller
understiger Startvärdet – vilket kan vara fallet särskilt vid stora rörelser hos den
Underliggande vid tidpunkten för Barriärhändelsen – erhåller investerare endast det
Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån överstiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Slutligen, den ursprungliga tillämpliga Barriären är även justerad på varje
efterföljande Justeringsdag så att den motsvarar i varje fall summan av det
relevanta Startvärdet och det Justerade Barriärbeloppet. Det Justerade
Barriärbeloppet å andra sidan är produkten av det tillämpliga Startvärdet och
Barriärjusteringsfaktorn, där Emittenten kan, efter egen rimlig bedömning, återställa
den senare på varje Justeringsdag med avseende på dess nivå på Emissionsdagen
för att förhindra värdepappret från att upphöra utan värde och utan betalning efter
inträffandet av en Barriärhändelse med samma sannolikhet som vid dess
utfärdande (med hänsyn till rörligheten och likviditeten hos den Underliggande).]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant"
(produkt nr. W13), för in:
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Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini Put Warrant"-produkten utan
någon fast avräkningsdag.
Omvänt så kan investerare även delta med hävstångseffekt i den positiva
utvecklingen av den Underliggande och dessutom bära risken för att "the Turbo
Infini Put Warrant"-produkten omedelbart upphör (Barriärhändelse) om den
Underliggande når upp till eller understiger Barriären vid någon tidpunkt under
Observationsperioden. I sådant fall erhåller investerare som Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilket Stop Loss Referensnivån,
specificerad av Emittenten, understiger Startvärdet. Om, vid den relevanta
tidpunkten, den Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet –
vilket kan vara fallet särskilt vid stora rörelser hos den Underliggande vid tidpunkten
för Barriärhändelsen – erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån understiger
Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Slutligen, den ursprungliga tillämpliga Barriären är även justerad på varje
efterföljande Justeringsdag så att den motsvarar i varje fall det relevanta
Startvärdet, lägst det Justerade Barriärbeloppet. Det Justerade Barriärbeloppet å
andra sidan är produkten av det tillämpliga Startvärdet och Barriärjusteringsfaktorn,
där Emittenten kan, efter egen rimlig bedömning, återställa den senare på varje
Justeringsdag med avseende på dess nivå på Emissionsdagen för att förhindra
värdepappret från att löpa ut utan värde och utan betalning efter inträffandet av en
Barriärhändelse med samma sannolikhet som vid dess utfärdande (med hänsyn till
rörligheten och likviditeten hos den Underliggande).]
Under löptiden erhåller investerare inte någon löpande intäkt, såsom ränta.
Likaledes har investerare inte rätt att göra några ytterligare anspråk i förhållande till
den Underliggande (t.ex. rösträtt, utdelning).]

[Om Värdepappret är ett "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W14), för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Turbo Infini Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten och utan någon fast
avräkningsdag.
Omvänt så deltar investerare även med hävstångseffekt i den positiva utvecklingen
av den Underliggande och bär dessutom risken för att "Turbo Infini Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart upphör
(Barriärhändelse) om den Underliggande eller the X-DAX® Index når upp till eller
överskrider Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden. I sådant fall
erhåller investerare som Kontantbeloppet produkten av Multiplikatorn och beloppet
med vilket Stop Loss Referensnivån, specificerad av Emittenten, understiger
Startvärdet. Om, vid den relevanta tidpunkten, den Underliggande eller the X-DAX®
Index [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet – vilket kan vara fallet
särskilt vid stora rörelser hos den Underliggande vid tidpunkten för
Barriärhändelsen – erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet.
Om ingen Barriärhändelse inträffar, erhåller investerare på Avräkningsdagen, efter
att ha utnyttjat Värdepappret på en Utnyttjandedag eller efter uppsägning av
Emittenten med verkan på en Inlösendag, som Kontantbelopp produkten av
Multiplikatorn och beloppet med vilket den Slutliga Referensnivån understiger
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Startvärdet.
På grund av avsaknaden av en fast förfallodag, är produkten utformad så att det
ursprungligt tillämpliga Startvärdet justeras dagligen för att reflektera en
Finansieringskomponent som åsamkats Emittenten baserat på respektive
marknadskurs för belåning.
Dessutom, om betalning sker genom kontant utdelning av den Underliggandes
Emittent, eller, i förekommande fall, dess Index-Sponsor, och den Underliggande är
en aktie eller ett prisindex, så är Justeringsdagen för Utdelningar en ytterligare
Justeringsdag, och Startvärdet kommer att reduceras med respektive
Utdelningsfaktor, vilken tar hänsyn till utdelningar som betalats med avdrag för ett
justeringsbelopp för skatter och liknande avgifter som uppkommer därpå.
Om den Underliggande är en termin, så är en dag på vilket en Ersättningshändelse
inträffar ytterligare en Justeringsdag, och Startvärdet kommer att justeras med
skillnaden mellan den sista Referensnivån för den Underliggande att ersättas och
den fastställda Terminsefterträdaren, om hänsyn tas till Rörelsekostnader, med
avdrag för Rörelsekostnaderna.
Slutligen så är den ursprungliga tillämpliga Barriären även justerad på varje
efterföljande Justeringsdag så att den motsvarar i varje fall det relevanta
Startvärdet med avdrag för det Justerade Barriärbeloppet. Det Justerade
Barriärbeloppet å andra sidan är produkten av det tillämpliga Startvärdet och
Barriärjusteringsfaktorn, där Emittenten kan, efter egen rimlig bedömning, återställa
den senare på varje Justeringsdag med avseende på dess nivå på Emissionsdagen
för att förhindra värdepappret från att löpa ut utan värde och utan betalning efter
inträffandet av en Barriärhändelse med samma sannolikhet som vid dess
utfärdande (med hänsyn till rörligheten och likviditeten hos den Underliggande).]

[Om Värdepappret är ett "One Touch Single Barrier Call Warrant" (produkt nr.
W15), för in:
Med "One Touch Single Barrier Call Warrant"-produkten erhåller investerare ett
förbestämt Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under
löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om ingen Knock Inhändelse inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller överskrider] [överskrider]
Barriären (sådan händelse kallas för ett "Knock In-händelse") vid någon tidpunkt
under Observationsperioden, upphör "the One Touch Single Barrier Call Warrant"produkten omedelbart och investerare erhåller det förbestämda One Touchbeloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte har [nått upp till eller överskridit] [överskridit]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, erhåller investerare
endast det Lägsta Beloppet.]

[Om värdepappret är ett "One Touch Single Barrier Put Warrant" (produkt nr.
W16), för in:
Med "One Touch Single Barrier Put Warrant"-produkten erhåller investerare ett
förbestämt Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under
löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om ingen Knock Inhändelse inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger] [understiger]
Barriären (sådan händelse kallas för en "Knock In-händelse") vid någon tidpunkt
under Observationsperioden, upphör "One Touch Single Barrier Put Warrant"produkten omedelbart och investerare erhåller det förbestämda One Touchbeloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte har [nått upp till eller understigit] [understigit]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, erhåller investerare
endast det Lägsta Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "One Touch Dual Barrier Warrant" (produkt nr. W17),
för in:
Med "One Touch Dual Barrier Warrant"-produkten erhåller investerare ett
förbestämt Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under
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löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om ingen Knock Inhändelse inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger] [understiger] den
Nedre Barriären eller [når upp till eller överskrider] [överskrider] den Övre Barriären
(sådan händelse kallas för en "Knock In-händelse") vid någon tidpunkt under
Observationsperioden, upphör "the One Touch Dual Barrier Warrant"-produkten
omedelbart och investerare erhåller det förbestämda One Touch-beloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller understiger] [understiger]
den Nedre Barriären eller [når upp till eller överskrider] [överskrider] den Övre
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, erhåller investerare
endast det Lägsta Beloppet.]

[Om Värdepappret är ett "No Touch Single Barrier Call Warrant" (produkt nr.
W18), för in:
Med "No Touch Single Barrier Call Warrant"-produkten erhåller investerare ett
förbestämt Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under
löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om
Barriärhändelsen inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller understiger] [understiger]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, motsvarar
Kontantbeloppet det förbestämda No Touch-beloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger] [understiger]
Barriären (sådan händelse kallas för en "Barriärhändelse") vid någon tidpunkt under
Observationsperioden, upphör "the No Touch Single Barrier Call Warrant"produkten omedelbart och investerare erhåller det förbestämda One Touchbeloppet.

[Om Värdepappret är ett "No Touch Single Barrier Put Warrant" (produkt nr.
W19), för in:
Med "No Touch Single Barrier Put Warrant"-produkten erhåller investerare ett
förbestämt Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under
löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om
Barriärhändelsen inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller överskrider] [överskrider]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, motsvarar
Kontantbeloppet det förbestämda No Touch-beloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller överskrider] [överskrider]
Barriären (sådan händelse kallas för en "Barriärhändelse") vid någon tidpunkt
under Observationsperioden, upphör "the No Touch Single Barrier Put Warrant"produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta Beloppet.

[Om Värdepappret är ett "an Inline Put Warrant" (produkt nr. W20), för in:
Med denna "Inline Warrant" erhåller investerare ett förbestämt Kontantbelopp som
beror på utvecklingen av den Underliggande under löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet om en
Barriärhändelse inträffar.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller understiger] [understiger]
den förbestämda Nedre Barriären eller [når upp till eller överskrider] [överskrider]
den förbestämda Övre Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden,
motsvarar Kontantbeloppet det förbestämda "No Touch Amount".
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger] [understiger] den
förbestämda Nedre Barriären eller [når upp till eller överskrider] [överskrider] den
förbestämda Övre Barriären (sådan händelse är en "Barriärhändelse") vid någon
tidpunkt under Observationsperioden, upphör "the Inline Warrant" omedelbart och
investerare erhåller endast det Lägsta Beloppet.
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[Om Värdepappret är ett "Digital Call Warrant" (produkt nr. W21), för in:
Med "Digital Call Warrant"-produkten erhåller investerare ett förbestämt
Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet.
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären,
motsvarar Kontantbeloppet det förbestämda Digitalbeloppet.
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar] Barriären,
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet.

[Om Värdepappret är ett "Digital Put Warrant" (produkt nr. W22), för in:
Med "Digital Put Warrant"-produkten erhåller investerare ett förbestämt
Kontantbelopp som beror på utvecklingen av den Underliggande under löptiden.
Omvänt bär de risken för att erhålla endast det Lägsta Beloppet.
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] Barriären,
motsvarar Kontantbeloppet det förbestämda Digitalbeloppet.
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar] Barriären,
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet.

[Om Värdepappret är ett "Down and Out Put Barrier Warrant" (produkt nr. W23),
för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den negativa
utvecklingen av den Underliggande med "Down and Out Put Barrier Warrant"produkten.
Omvänt så bär investerare risken för endast erhålla det Lägsta Beloppet om
Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger] [understiger] Barriären
vid någon tidpunkt under Observationsperioden eller om den Slutliga Referensnivån
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller understiger][ understiger]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, avslutas löptiden för
"Down and Out Put Barrier Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller
endast det Lägsta Beloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller understiger] [understiger]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, men den Slutliga
Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet, erhåller
investerare likaledes det Lägsta Beloppet.
Om, å andra sidan, Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller understiger]
[understiger] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden och den
Slutliga Referensnivån understiger Startvärdet, motsvarar Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilken den Slutliga Referensnivån
understiger Startvärdet.]

[Om Värdepappret är ett "Up and Out Call Barrier Warrant" (produkt nr. W24),
för in:
Investerare kan delta oproportionerligt (med hävstångseffekt) i den positiva
utvecklingen av den Underliggande med "Down and Out Call Barrier Warrant"produkten.
Omvänt bär investerare risken för endast erhålla det Lägsta Beloppet om
Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller överskrider] [överskrider] Barriären
vid någon tidpunkt under Observationsperioden eller om den Slutliga Referensnivån
[motsvarar eller understiger] [understiger] Startvärdet.
Om Barriärbestämmandebeloppet [når upp till eller överskrider][ överskrider]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, avslutas löptiden för
"Down and Out Put Barrier Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller
endast det Lägsta Beloppet.
Om Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller överskrider][ överskrider]
Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden, men den Slutliga
Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] Startvärdet, erhåller
investerare likaledes det Lägsta Beloppet.
Om, å andra sidan, Barriärbestämmandebeloppet inte [når upp till eller överskrider]
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[överskrider] Barriären vid någon tidpunkt under Observationsperioden och den
Slutliga Referensnivån överstiger Startvärdet, motsvarar Kontantbeloppet
produkten av Multiplikatorn och beloppet med vilken den Slutliga Referensnivån
överskrider Startvärdet.]

[Om Värdepappret är en "Lock-In Warrant" (produkt nr. W25),för in:
Denna Lock-In Warrant är kopplad till värdeutvecklingen av den Underliggande.
Produkten fungerar enligt följande:
Inlösen på förfallodag
Investerare kan delta oproportionerligt (med leverage) i den positiva utveckligen av
den Underliggande med denna Lock-In Warrant. Omvänt deltar investerare med
leverage i den negativa utveckligen av den Underliggande och bär, i tillägg till det,
risken för en total förlust av investerat kapital om den Slutliga Referensnivån
[motsvarar eller understiger] [understiger] Startvärdet.
På varje Observationsdag fastställs värdeutvecklingen sedan den Ursprungliga
Värderingsdagen. Positiv värdeutveckling beaktas i obegränsad omfattning och blir
inlåst i steg – Den Låsta Värdeutvecklingen är det högsta steget som uppnås av
den största Värdeutvecklingsfaktorn obeserverat över alla Oberservationsdagar.
På Avräkningsdagen erhåller investerarna som Kontantbelopp produkten av (a)
Multiplikatorn, (b) beloppet av Slutliga Referensnivån (beaktat den Låsta
Värdeutvecklingen) som överstiger Startvärdet och (c) Deltagandefaktorn. På grund
av låsmekanismen hos denna produkt, kan den Slutliga Referensnivån vara högre
än Referensnivån av Underliggande på Värderingsdagen.]

[Om Värdepappret är en "Top Rank Warrant" (produkt nr. W26), för in:
[Denna Top Rank Warrant är [för in procent] % kapitalskyddad på förfallodag.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodag är utlovat vid [för in procent] [% of]
den Specificerade Referensnivån. Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på
förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part utan är uteslutande säkerställd av
Emittenten och är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina
betalningsförpliktelser.]
Top Rank Warrant är kopplad till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.
Produkten fungerar enligt följande:
Inlösen på förfallodag
Investerare kan delta oproportionerligt (med leverage) i den positiva utveckligen av
Underliggande med denna Lock-In Warrant. Omvänt deltar investerare med
leverage i den negativa utveckligen av den Underliggande och bär, i tillägg till det,
risken för en total förlust av investerat kapital om Genomsnittliga
Värdeuttvecklingen [understiger] [motsvarar eller understiger] noll.]
Investerare kommer erhålla ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket beror på
värdeutveckligen
av
den
Sämst
Utvecklade
Korgbeståndsdelen
på
Värderingsdagarna (inkluderat eller exkluderat skyddat kapital enligt specifikation i
Produktvillkoren) enligt följande:
Investerare kommer erhålla ett belopp motsvarande produkten av (i) den
Specificerade Referensnivån; (ii) Deltagandefaktorn; och (iii) den högsta av (a)
summan av värdeutvecklingen av ett specificerat nummer av den lägst
rangordnade Korgbeståndsdelen adderat med en Fast Ränta multiplicerat med en
Mulitiplikator som specificeras i Produktvillkoren; och (b) [noll] [för in procent] [% av]
[den Specificerade Referensnivån]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Convertible Note (Physical Delivery)"
(produkt nr. N1), för in:
"The Reverse Convertible Note"-produkten är kopplad till Värdeutvecklingen av den
Underliggande. Det sätt på vilket detta Skuldebrev fungerar resulterar från två
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
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löptiden. Beloppet för dessa kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen av
Referensräntan [ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen].]
[Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]
2. Inlösen på förfallodagen
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar ]
Startvärdet, erhåller investerare andelen av den Underliggande baserat på
Multiplikatorn eller, i förekommande fall, tillgångar specificerade som det
Fysiska Leveransbeloppet och deltar därför 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Startvärdet. Fraktionella belopp levereras inte, men
betalas ut i form av motsvarande kontantbetalningar i Likvidvalutan för varje
"Reverse Convertible Note".
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Reverse Convertible Note (Cash Settlement)"
(produkt nr. N2), för in:
"Reverse Convertible Note"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen av den
Underliggande. Det sätt på vilket Skuldebrevet fungerar resulterar från följande
huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
[För in för fast ränta eller för rörlig ränta: Skuldebrevet är [med fast ränta och
betalar en fast Kupong på Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].]
[med rörlig ränta och investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje
Kupongbetalningsdag under löptiden. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar
beror på värdeutvecklingen av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal
motsvarande den förbestämda procentandelen]].]
[För in för fast ränta till rörlig ränta: Under löptiden erhåller investerare
kupongbetalningar på Kupongbetalningsdagarna. Skuldebrevet betalar en fast
Kupong på Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna] för följande
[Kupongperiod][Kupongperioder]: [för in relevanta Kupongperioder] Under
efterföljande [Kupongperiod][Kupongperioder] erhåller investerarna [a] rörlig[a]
kupongbetalning[ar]
på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].
Belopp[et][en] av [denna][dessa] rörlig[a] kupongbetalning[ar] beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan [ [plus][minus] en Marginal motsvarande den
förbestämda procentandelen].]
Kupong: [Vad avser [envar] Kupongbetalningsdag[en] [för
envar Kupongperiod som inleds på eller efter [för in relevant
Slutdatum för Kupongperioden eller Utfärdandedag] men som
löper ut före [för in relevant Slutdatum för Kupongperioden], [[ ]
procent
årligen]
[
]].[Vad
avser
[envar]
Kupongbetalningsdag[en] [för envar Kupongperiod som inleds
på eller efter [för in relevant Slutdatum för Kupongperioden
eller Utfärdandedag] men som löper ut före [för in relevant
Slutdatum för Kupongperioden], [[ ] procent årligen] [ ]] * [[och
multiplicerat] med [ ]].].

Däremot kommer Kupongen [som lägst att vara den Lägsta Kupongen] [och] [som
högst den Högsta Kupongen]]
2. Inlösen på förfallodagen
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger][överstiger] Startvärdet.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Startvärdet, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga
Referensnivån med hänsyn till Multiplikatorn, och deltar 1:1 i värdeutvecklingen
av den Underliggande baserat på Startvärdet.
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]
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[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Note (Physical Delivery")
(produkt nr. N3), för in:
"The Barrier Reverse Convertible Note"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen
av den Underliggande. Det sätt på vilket Skuldebrevet fungerar resulterar från
följande huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
[Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. [Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för detta Skuldebrev på varje Observationsdag, för
huruvida
Referensnivån
för
den
Underliggande
[motsvarar
eller
överstiger][överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, inlöses Skuldebrevet tidigt med
[det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad procentandel] av det
Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen, [föremål för Förtida inlösen]
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet eller
om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, med den Underliggande har inte [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid någon tidpunkt under löptiden.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar]
Startvärdet och den Underliggande har [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid åtminstone ett tillfälle under löptiden, erhåller
investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller, i förekommande
fall, tillgångar specificerade som det Fysiska Leveransbeloppet och deltar därför
1:1 i värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
Fraktionella belopp levereras inte, men betalas ut i form av motsvarande
kontantbetalningar i Likvidvalutan för varje "Barrier Reverse Convertible Note".
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Note (Cash Settlement)"
(produkt nr. N4), för in:
"The Barrier Reverse Convertible Note"-produkten är kopplad till värdeutvecklingen
av den Underliggande. Det sätt på vilket detta Skuldebrev fungerar resulterar från
följande huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. [Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för detta Skuldebrev på varje Observationsdag, för
huruvida
Referensnivån
för
den
Underliggande
[motsvarar
eller
överstiger][överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, inlöses Skuldebrevet tidigt med
[det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad procentandel] av det
Nominella Beloppet]].
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3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för Förtida inlösen,]
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet eller
om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, men den Underliggande har inte [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid någon tidpunkt under löptiden.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet och den Underliggande har [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid åtminstone ett tillfälle under löptiden, erhåller
investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån med
hänsyn till Multiplikatorn och deltar därför 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Startvärdet.
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery)" (produkt nr. N5), för in:
"The Barrier Reverse Convertible Note Worst of Basket Note"-produkten är kopplad
till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på vilket detta Skuldebrev
fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [är med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. [Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för detta Skuldebrev på varje Observationsdag, för
huruvida
Referensnivån
för
varje
Korgbeståndsdel
[motsvarar
eller
överstiger][överstiger] respektive Startvärde. Om så är fallet, inlöses Skuldebrevet
tidigt med [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad procentandel]
av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för Förtida inlösen,]
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] respektive Startvärde eller om den Slutliga Referensnivån för varje
Korgbeståndsdel [understiger] [understiger eller motsvarar] respektive
Startvärde, med ingen Korgbeståndsdel har [nått upp till eller understigit]
[understigit] respektive Barriär vid någon tidpunkt under löptiden.
b) Om den Slutliga Referensnivån för åtminstone en Korgbeståndsdel
[understiger] [understiger eller motsvarar] Startvärdet och den Underliggande
har [nått upp till eller understigit] [understigit] respektive Barriär vid åtminstone
ett tillfälle under löptiden, erhåller investerare, baserat på Multiplikatorn,
antingen den Korgbeståndsdel vilken, baserat på respektive Startvärde på
förfallodagen, har den sämsta värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar,
eller tillgångarna specificerade som det Fysiska Leveransbeloppet, investerare
deltar därför 1:1 i värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel baserat på
Startvärdet för denna Korgbeståndsdel. Fraktionella belopp levereras inte, men
betalas ut i form av motsvarande kontantbetalningar i Likvidvalutan för varje
"Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note".
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Cash Settlement)" (produkt nr. N6), för in:
"The Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten är kopplad till
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på vilket detta Skuldebrev
fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
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1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [är med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. [Förtida inlösen
En kontroll kommer att utföras för detta Skuldebrev på varje Observationsdag, för
huruvida
Referensnivån
för
varje
Korgbeståndsdel
[motsvarar
eller
överstiger][överstiger] respektive Startvärde. Om så är fallet, inlöses Skuldebrevet
tidigt med [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad procentandel]
av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för Förtida inlösen,]
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller understiger]
[understiger] respektive Startvärde eller om den Slutliga Referensnivån för
åtminstone en Korgbeståndsdel [understiger] [understiger eller motsvarar]
respektive Startvärde, med ingen Korgbeståndsdel har [nått upp till eller
understigit] [understigit] respektive Barriär vid någon tidpunkt under löptiden.
b) Om den Slutliga Referensnivån för åtminstone en Korgbeståndsdel
[understiger] [understiger eller motsvarar] respektive Startvärde och åtminstone
en Korgbeståndsdel har handlats [vid eller under] [under] respektive Barriär vid
åtminstone ett tillfälle under löptiden, erhåller investerare, baserat på
Multiplikatorn, ett kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen som, baserat på respektive Startvärde på Skuldebrevets
förfallodag, har den sämsta värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar och
deltar 1:1 i värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel.
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Physical Delivery)" (produkt nr. N7), för in
"The Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation"produkten är kopplad till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på
vilket detta Skuldebrev fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].][är med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
[Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. Inlösen på förfallodagen
a) Om ingen av Korgbeståndsdelarna har handlats [vid eller under] [under]
respektive Barriär under löptiden, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, nivån av vilket beror på den genomsnittliga
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna (1:1 deltagande). Investerare
kommer däremot att åtminstone erhålla det Nominella Beloppet.
b) Om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger]
[överstiger eller motsvarar] respektive Startvärde, men åtminstone en
Korgbeståndsdel har handlats [vid eller under] [under] respektive Barriär under
löptiden, erhåller investerare det Nominella Beloppet.
c) Om den Slutliga referensnivån för åtminstone en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] respektive Startvärde och åtminstone en
Korgbeståndsdel har handlats [vid eller under] [under] respektive Barriär
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åtminstone en gång under löptiden, erhåller investerare, baserat på
Multiplikatorn, antingen Korgbeståndsdelen som, baserat på respektive
Startvärde på förfallodagen för Skuldebrevet, har den sämsta
värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar eller tillgångarna specificerade
som det Fysiska Leveransbeloppet, därför deltar investerare 1:1 i
värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel. Fraktionella belopp levereras
inte, men betalas ut i form av en motsvarande kontantbetalning i Likvidvalutan
för varje "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation".
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.]
[Om Värdepappret är ett "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Cash Settlement)" (produkt nr. N8), för in
"The Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation"produkten är kopplad till värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Det sätt på
vilket detta Skuldebrev fungerar resulterar från följande huvudfunktioner:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet är [med fast ränta och betalar en fast Kupong på
Kupongbetalningsdagen[Kupongbetalningsdagarna].] [är med rörlig ränta och
investerare erhåller rörliga kupongbetalningar på varje Kupongbetalningsdag under
löptiden]. Beloppet för dessa rörliga kupongbetalningar beror på värdeutvecklingen
av en Referensränta[ [plus][minus] en Marginal motsvarande den förbestämda
procentandelen]].
Däremot kommer Kupongen som lägst vara det Lägsta Beloppet.]]
2. Inlösen på förfallodagen
a) Om ingen av Korgbeståndsdelarna har handlats [vid eller under] [under]
respektive Barriär under löptiden, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen, nivån av vilket beror på den genomsnittliga
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna (1:1 deltagande). Investerare
kommer däremot åtminstone att erhålla det Nominella Beloppet.
b) Om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger]
[överstiger eller motsvarar] respektive Startvärde, men åtminstone en
Korgbeståndsdel har handlats [vid eller under] [under] respektive Barriär under
löptiden, erhåller investerare det Nominella Beloppet.
c) Om den Slutliga Referensnivån för åtminstone en Korgbeståndsdel
[understiger] [understiger eller motsvarar] respektive Startvärde och åtminstone
en Korgbeståndsdel har handlats [vid eller under] [under] respektive Barriär
åtminstone en gång under löptiden, erhåller investerare, baserat på
Multiplikatorn, ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen vilken, baserat på respektive Startvärde på förfallodagen för
Skuldebrevet, har den sämsta värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar
eller tillgångarna specificerade som det Fysiska Leveransbeloppet, därför deltar
investerare 1:1 i värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel.
I gengäld för den ovanstående genomsnittliga kupongbetalningen, riskerar
investerare en möjlig kapitalförlust.

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Cash Settlement)" (produkt nr. N8), för in
"Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation (Cash
Settlement)"-produkten
har
ett
samband
med
värdeutvecklingen
av
Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
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värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. Inlösen på förfallodagen
a) Om inte någon av Korgbeståndsdelarna har handlats [till eller understigande]
[understigande] respektive Barriär under löptiden, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen, vars nivå beror på den genomsnittliga
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna (1:1 deltagande). Dock erhåller
investerare minst det Nominella Beloppet.
b) Om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger] [överstiger
eller motsvarar] respektive Startvärde, men minst en av Korgbeståndsdelarna
har handlats [till eller understigande] [understigande] respektive Barriär under
löptiden, erhåller investerare det Nominella Beloppet.
c) Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] respektive Startvärde och minst en
Korgbeståndsdel har handlats [till eller understigande] [understigande]
respektive Barriär vid minst ett tillfälle under löptiden, erhåller investerare,
baserat på Multiplikatorn, ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga
Referensnivån för Korgbeståndsdelen som, baserat på respektive Startvärde på
Skuldebrevets förfallodag, har den sämsta värdeutvecklingen av alla
Korgbeståndsdelar; således deltar investerare 1:1 i värdeutvecklingen av denna
Korgbeståndsdel.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Note (Physical
Delivery)" (produkt nr. N9) för in:
"Barrier Pro Reverse Convertible Note (Physical Delivery)"-produkten har ett
samband med värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper
påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av den Underliggande
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, kommer
Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant
specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet eller om den
Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar] Startvärdet,
men den Underliggande inte vid någon tidpunkt har [nått upp till eller
understigit] [understigit] Barriären under Observationsperioden.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet och den Underliggande har [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid minst ett tillfälle under Observationsperioden, erhåller
investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller, i förekommande
fall, tillgångar specificerade som det Fysiska Leveransbeloppet och deltar
således 1:1 i värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
Fraktionerade belopp delas inte ut, men betalas ut i form av ett kontantbelopp
motsvarande Likvidvalutan för varje "Barrier Pro Reverse Convertible Note"produkt.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
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eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Note (Cash
Settlement)" (produkt nr. N10), för in
"Barrier Pro Reverse Convertible Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av den Underliggande
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, kommer
Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant
specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet eller
om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, men den Underliggande inte vid någon tidpunkt har [nått upp till
eller understigit] [understigit] Barriären under Observationsperioden.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet och den Underliggande har [nått upp till eller understigit]
[understigit] Barriären vid minst ett tillfälle under Observationsperioden, erhåller
investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån med
beaktande av Multiplikatorn, och deltar således 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Startvärdet.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Physical Delivery)" (produkt nr. N11), för in
"Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten har ett samband
med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar
detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Startvärde. Om så är fallet,
kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in
relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
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3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] respektive Startvärde eller om den Slutliga Referensnivån för minst
en Korgbeståndsdel [understiger] [understiger eller motsvarar] respektive
Startvärde, men inte någon Korgbeståndsdel har [nått upp till eller understigit]
[understigit] respektive Barriär vid någon tidpunkt under Observationsperioden.
b) Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] respektive Startvärde och minst en
Korgbeståndsdel har handlats [till eller understigande] [understigande]
respektive Barriär vid minst ett tillfälle under Observationsperioden, erhåller
investerare antingen, baserat på Multiplikatorn, Korgbeståndsdelen vilken,
baserat på respektive Startvärde på Skuldebrevets förfallodag, har den sämsta
värdeutvecklingen av alla Korgsbeståndsdelar eller tillgångarna specificerade
som det Fysiska Leveransbeloppet; således deltar investerare 1:1 i
värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel baserat på Startvärdet för denna
Korgbeståndsdel. Fraktionerade belopp delas inte ut, men betalas ut i form av
ett kontantbelopp motsvarande Likvidvalutan för varje "Barrier Pro Reverse
Convertible Worst of Basket Note"-produkt.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Cash Settlement)" (produkt nr. N12), för in
"Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten har ett samband
med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar
detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Startvärde (ett Inlösenfall). Om
så är fallet, kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet]
[plus [för in relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen, erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] respektive Startvärde eller om den Slutliga Referensnivån för minst
en Korgbeståndsdel [understiger] [understiger eller motsvarar] respektive
Startvärde, men inte någon Korgbeståndsdel har [nått upp till eller understigit]
[understigit]
respektive
Barriär
[vid
någon
tidpunkt]
[under
Observationsperioden] [på Värderingsdagen].
b) Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] respektive Startvärde eller minst en
Korgbeståndsdel har handlats [till eller understigande] [understigande]
respektive Barriär [vid minst ett tillfälle] [under Observationsperioden] [på
Värderingsdagen], erhåller investerare, baserat på Multiplikatorn, ett
Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen
vilken, baserat på respektive Startvärde på Skuldebrevets förfallodag, har den
sämsta värdeutvecklingen av alla Korgsbeståndsdelarna och deltar 1:1 i
värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]
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[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Note (Physical Delivery)"
(produkt nr. N13), för in
"Easy Reverse Convertible Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.][rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av den Underliggande
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, kommer
Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in
relevantspecificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a)

På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar] Barriären.

b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, erhåller investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn
eller, i förekommande fall, tillgångar specificerade som det Fysiska
Leveransbeloppet och deltar således 1:1 i värdeutvecklingen av den
Underliggande baserat på Startvärdet. Fraktionerade belopp delas inte ut, men
betalas ut i form av ett kontantbelopp motsvarande Likvidvalutan för varje "Easy
Reverse Convertible Note"-produkt.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Note (Cash Settlement)"
(produkt nr. N14), för in
"Easy Reverse Convertible Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av den Underliggande
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet. Om så är fallet, kommer
Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant
specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar] Barriären.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga
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Referensnivån med beaktande av Multiplikatorn, och deltar således 1:1 i
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery)" (produkt nr. N15), för in
"Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på
värdeutvecklingen av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en
förbestämd procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev på varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Startvärde. Om så är fallet,
kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in
relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger] [överstiger eller
motsvarar] respektive Barriär.
b) Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] respektive Barriär, erhåller investerare antingen,
baserat på Multiplikatorn, Korgbeståndsdelen vilken, baserat på respektive
Startvärde på Skuldebrevets förfallodag, har den sämsta värdeutvecklingen av
alla Korgbeståndsdelarna eller tillgångar specificerade till det Fysiska
Leveransbeloppet; således deltar investerare 1:1 i värdeutvecklingen av denna
Korgbeståndsdel baserat på Startvärdet för denna Korgbeståndsdel.
Fraktionerade belopp delas inte ut, men betalas ut i form av ett kontantbelopp
motsvarande Likvidvalutan för varje "Easy Reverse Convertible Worst of Basket
Note"-produkt.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Cash Settlement)" (produkt nr. N16), för in
"Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in
följande:]Skuldebrevet löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa rörliga kupongutbetalningar beror på värdeutvecklingen
av Referensräntan[ [plus][minus] en Marginal motsvarande en förbestämd
procentandel].]
[Kupongen kommer, dock, minst uppgå till ett värde av den Lägsta Kupongen.]]
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av varje Korgbeståndsdel
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[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Startvärde. Om så är fallet,
kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [det Nominella Beloppet] [plus [för in
relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [överstiger] [överstiger eller
motsvarar] respektive Barriär.
b) Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] respektive Barriär, erhåller investerare, baserat på
Multiplikatorn, ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen vilken, baserat på respektive Startvärde på Skuldebrevets
förfallodag, har den sämsta värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar och
deltar 1:1 i värdeutvecklingen av denna Korgbeståndsdel.
I gengäld för den genomsnittliga kupongutbetalningen, riskerar investerare en
eventuell kapitalförlust.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Autocallable Note" (produkt nr. N17),
för in
"Worst of Basket Autocallable Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]Det
betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
Referensnivån av Korgbeståndsdelarna vid den omedelbart föregående
Kupongobservationsdagen.
a) Om inte något Kupongbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har inträffat
på
Kupongobservationsdagen,
erhåller
investerare
Kupongbeloppet
motsvarande [för in följande om Kupongbeloppet är detsamma för varje
Utbetalningsdag för Kupongen][[ ] procent av det Nominella Beloppet vid nästa
Utbetalningsdag för Kupongen] [om Kupongbeloppet inte är detsamma för
varje Utbetalningsdag för Kupongen, ange beloppet för varje Utbetalningsdag
för Kupongen]],
b) Om ett Kuponbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har inträffat på
Kupongobservationsdagen, [uppgår Kupongbeloppet till noll och ingen
kupongutbetalning kommer att ske vid nästa Utbetalningsdag för Kupongen]
[erhåller investerare Kupongbeloppet motsvarande [för in följande om det lägre
Kupongbeloppet är detsamma för varje Utbetalningsdag för Kupongen][[ ]
procent av det Nominella Beloppet vid nästa Utbetalningsdag för Kupongen]
[om den Lägre Kupongutbetalningen inte är densamma för varje
Utbetalningsdag för Kupongen, ange beloppet för varje Utbetalningsdag för
Kupongen]].
Ett Kupongbarriärfall inträffar på en Kupongobservationsdag om Referensnivån för
minst en Korgbeståndsdel på en sådan Kupongobservationsdag [understiger]
[understiger eller motsvarar] Kupongtröskeln för en sådan Korgbeståndsdel [på en
sådan Kupongobservationsdag].
2. [Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, avseende huruvida Referensnivån för varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för respektive
Korgbeståndsdel. Om så är fallet, kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [[ ]
procent av [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad procentandel]
av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] Barriären för respektive Korgbeståndsdel, eller
b) om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Barriär, erhåller investerare ett Kontantbelopp
motsvarande produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) kvoten av den
Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen
dividerat
med
dess
Ursprungliga
Referensnivå.
Värdeutvecklingen för en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (A) skillnaden
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mellan dess Slutliga Referensnivå och dess Ursprungliga Referensnivå, och (B)
dess Ursprungliga Referensnivå.

[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Callable Note" (produkt nr. N18), för in
"Worst of Basket Callable Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen
av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Det betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
[värdet] [eller] [priset] [eller] [nivån] av Korgbeståndsdelarna under
Kupongobservationsperioden och på den Referensdag för Kupongperioden som
svarar mot en sådan Kupongobservationsperiod.
Avseende en Kupongobservationsperiod och Referensdagen för Kupongperioden
som svarar mot en sådan Kupongobservationsperiod (i enlighet med vad som
anges i tabellen nedan):
a)

Om inte något Kupongbarriärfall har inträffat, erhåller investerare
Kupongbeloppet motsvarande [ ] procent av det Nominella Beloppet på nästa
Utbetalningsdag för Kupongen].

b) Om ett Kuponbarriärfall har inträffat, uppgår Kupongbeloppet till noll och ingen
kupongutbetalning sker vid nästa Utbetalningsdag för Kupongen.
Avseende en Korgbeståndsdel, varje Kupongobservationsdag som faller inom en
Kupongobservationsperiod och Referensdagen för Kupongperioden som svarar
mot en sådan Kupongobservationsperiod, kommer ett Kupongbarriärfall att inträffa
om Barriärbestämmandebeloppet för denna Korgbeståndsdel [vid vilken tidpunkt
som helst] på en sådan Kupongobservationsdag eller [vid vilken tidpunkt som helst]
på en sådan Referensdag för Kupongperioden [motsvarar eller understiger]
[understiger] Kupongtröskeln avseende en sådan Korgbeståndsdel.
Kupongtröskel: avseende [varje Korgbeståndsdel], [att föras in*]]
[för in namnet på Korgbeståndsdel], [att föras in *]; [och]
[för in namnet på Korgbeståndsdel], [att föras in *]; [återupprepas vid behov];

Kupongobservationsperiod

Referensdag för
Kupongperioden

Från [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
till [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]

[för in datum]

Från [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
till [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
[återupprepas vid behov]]

[för
in
[återupprepas
behov]

datum]
vid

2.[ Emittentens Rätt till Inlösen
Emittenten kan genom att upplysa innehavarna inlösa Skuldebreven på vilken
Utbetalningsdag för Kupongen som helst. Om Emittenten utövar denna rättighet,
kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till [för in belopp] % av det Nominella
Beloppet på relevant Utbetalningsdag för Kupongen (Inlösendag), vilket ska vara
betalbart tillsammans med Kupongbeloppet (om något).
Om Värdepapperen inlöses i enlighet med Emittentens Rätt till Inlösen, kommer
Kupongbeloppet att vara betalbart på den Utbetalningsdag för Kupongen som
infaller på Inlösendagen (och inget ytterligare Kupongbelopp kommer att vara
betalbart för några Utbetalningsdagar för Kupongen som infaller efter en sådan
Inlösendag).
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för Emittentens Rätt till Inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om
Barriärbestämmandebeloppet
för
varje
Korgbeståndsdel
på
varje
Observationsdag under Observeringsperioden och på Värderingsdagen
[motsvarar eller överstiger] [överstiger]respektive Barriär, eller
b) om Barriärbestämmandebeloppet för minst en Korgbeståndsdel på vilken
Observationsdag som helst under Observationsperioden eller på
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Värderingsdagen [understiger][understiger eller motsvarar] respektive Barriär,
erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande produkten av (i) det
Nominella Beloppet och (ii) the lägsta av (A) ett och (B) kvoten av den Slutliga
Referensnivån för den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen
dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå.]
[Värdeutvecklingen för en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (i) dess Slutliga
Referensnivå och (ii) dess Ursprungliga Referensnivå.]]

[Om Värdepappret är en "Rolling Lock In plus Note" (produkt nr. N29), för in
"Rolling Lock In plus Note"-produkten är 100% kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till det Nominella
Beloppet. Inlösningen, vilken inte kommer att äga rum före förfallodagen,
garanteras inte av tredje man, utan säkerställs enbart av Emittenten och är därmed
beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sin betalningsskyldighet.
Med "Rolling Lock In plus Note"-produkten, kan investerare delta i månatliga
värdeutvecklingar av den Underliggande. Vid varje månatlig Värderingsdag,
fastställs värdeutvecklingen sedan den omedelbart föregående Värderingsdagen.
Negativ värdeutveckling beaktas alltid i obegränsad utsträckning. Positiv
värdeutveckling beaktas högst upp till [för in belopp] procent om Referensnivån
[översteg] [översteg eller motsvarade] den Ursprungliga Referensnivån på den
omedelbart föregående Värderingsdagen. I annat fall, beaktas positiv
värdeutveckling i obegränsad utsträckning.
Värdeutvecklingen som fastställs på detta sätt multipliceras med värdeutvecklingen
vid alla föregående Värderingsdagar. Om den Relevanta Värdeutvecklingen som
fastställs på detta sätt för en Värderingsdag överstiger nästa Inlåsningssteg i serien
av Inlåsningssteg, motsvarar det Lägsta Beloppet på förfallodagen det
Inlåsningssteg som har nåtts.
Kontantbeloppet på förfallodagen motsvarar:
a) det Nominella Beloppet eller, om det är högre,
b) det Lägsta Beloppet fastställt baserat på det Inlåsningssteg som har nåtts, eller
om det är högre,
c) det belopp som fastställs baserat på produkten av värdeutvecklingen som
fastställs på de månatliga Värderingsdagarna.]

[Om Värdepappret är en "Currency Note" (produkt nr. N31), för in
"Currency Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen av den
Underliggande. Följande två egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
"Currency Note"-produkten löper med [fast ränta och utbetalar en fast Kupong på
Utbetalningsdagen[dagarna] för Kupongen.] [rörlig ränta och investerare erhåller
varierande kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under
löptiden. Summan av dessa rörliga kupongutbetalningar beror på värdeutvecklingen
av den Underliggande.
Nivån av Räntekursen fastställs på en
Kupongobservationsdag genom att den förbestämda Räntekursen justeras till
värdeutvecklingen av den Underliggande efter att "Currency Note"-produkten
utfärdades.
Om
Referensnivån
för
den
Underliggande
på
en
Kupongobservationsdag understiger dess Ursprungliga Referensnivå, kommer
Räntekursen för relevant Kupongperiod överstiga den förbestämda Räntekursen.
Däremot, om Referensnivån för den Underliggande understiger dess Ursprungliga
Referensnivå på en Kupongobservationsdag, kommer Räntekursen för relevant
Kupongperiod understiga den förbestämda Räntekursen. Om Referensnivån för
den Underliggande på en Kupongobservationsdag motsvarar dess Ursprungliga
Referensnivå, kommer Räntekursen för relevant Kupongperiod motsvara den
förbestämda Räntekursen.
2. Inlösen på förfallodagen
Investerare erhåller ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen, vilket beror på
värdeutvecklingen för den Underliggande. Om den Slutliga Referensnivån för den
Underliggande är lägre än dess Ursprungliga Referensnivå, erhåller investerare ett
Kontantbelopp för varje "Currency Note"-produkt som är högre än det Nominella
Beloppet. Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande däremot är högre
än dess Ursprungliga Referensnivå, kommer Kontantbeloppet att vara lägre än det
Nominella Beloppet. Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande
motsvarar dess Ursprungliga Referensnivå, kommer Kontantbeloppet motsvara det
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Nominella Beloppet.]
[Under löptiden kommer investerare inte erhålla någon regelbunden inkomst,
såsom ränta.] [Vidare, är investerare] [Investerare] inte berättigade att göra
gällande några anspråk som härrör från den Underliggande (t.ex. rösträtter,
utdelningar).]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note" (produkt nr. N32), för in
"Autocallable Note (with instalment redemption)"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande två egenskaper påverkar
detta Skuldebrev:
1. Inlösen i omgångar (delinlösen)
Skuldebrevet kommer att inlösas delvis avseende en del av det Nominella Beloppet
genom betalning av det Kontanta Delinlösenbeloppet på Avräkningsdagen för
Delinlösen. Vidare kommer investerare att erhålla ett Kupongbelopp som beräknas
utifrån den del av det Nominella Beloppet som är förfallen per denna dag.
Föremål för förtida inlösen, Skuldebreven inlöses på förfallodagen:
Om den Slutliga Referensnivån för någon Korgbeståndsdel är lägre än den
relevanta Barriären, erhåller investerare ett belopp motsvarande produkten av den
del av det Nominella Beloppet som ännu inte har lösts in på Avräkningsdagen för
Delinlösen och Värdeutvecklingen av den Korgbeståndsdel med den sämsta
Värdeutvecklingen. Om den Slutliga Referensnivån för alla Korgbeståndsdelar
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] den relevanta Barriären, erhåller investerare
den del av det Nominella Beloppet som ännu inte har löst in på Avräkningsdagen
för Delinlösen.
2. Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för "Autocallable Note"-produkten vid varje
Observationsdag, avseende huruvida priset eller nivån av varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Startvärde [för sådan
Observationsdag] (i sådant fall en "Knock Out-händelse"). Om priset eller nivån av
alla Korgbeståndsdelar [motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive
Startvärde kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid på det Slutliga Kontantbeloppet
[för sådan Observationsdag].

[Om Värdepappret är en "Stability Note" (produkt nr. N33), för in
"Stability Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen av den
Underliggande. Följande två egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Skuldebrevet löper med rörlig ränta och investerare erhåller varierande
kupongutbetalningar på varje Utbetalningsdag för Kupongen under löptiden.
Summan av dessa varierande kupongutbetalningar beror på värdeutvecklingen av
en Referensränta[, [plus][minus] en Marginal motsvarande [för in belopp] procent.
Däremot, om den Dagliga Värdeutvecklingsnivån av den Underliggande på en
Observationsdag under en Kupongperiod är lägre än [för in belopp] procent, ska
sådan Kupongperiod avslutas på (men exkludera) sådan Observationsdag och
sådan Kupongperiod ska anses utgöra den Slutliga Kupongperioden samt några
ytterligare Kupongperioder ska inte finnas.
2. Inlösen på förfallodagen
Investerare erhåller ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen, vilket beror på
värdeutvecklingen för den Underliggande under den tid som Skuldebreven löper.
Om den Dagliga Värdeutvecklingsnivån av den Underliggande på en
Observationsdag under den tid som Skuldebreven löper är lägre än [för in belopp]
procent, erhåller investerare ett Kontantbelopp uppgående till produkten av (a) det
Nominella Beloppet och (b) summan av (i) 100% och (ii) produkten av (A) [för in
siffra] multiplicerat med (B) summan av [för in belopp] och den dagliga
värdeutvecklingen av den Underliggande, vilken kommer uppgå till som lägst noll
och som högst det Nominella Beloppet. I annat fall erhåller investerare ett
Kontantbelopp motsvarande det Nominella Beloppet.

[Om Värdepappret är en "Digital Variable Coupon Note" (produkt nr. N34), för in
["Digital Variable Coupon Note"-produkten är [100] [för in siffra]% kapitalskyddad på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till
[[för in siffra]]% av] det Nominella Beloppet.] [Investerare erhåller ett Kontantbelopp
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uppgående till beloppet av den Specificerade Referensnivån på förfallodagen av
inlösningen av "Digital Variable Coupon Note"-produkten]. Inlösningen, vilken inte
kommer att äga rum före förfallodagen, garanteras inte av tredje man, utan
säkerställs enbart av Emittenten och är därmed beroende av Emittentens förmåga
att uppfylla sin betalningsskyldighet.]
Huruvida en kupong utbetalas på en Utbetalningsdag för Kupongen, och beloppet
för en sådan kupong, beror på [Referensnivån för Korgen][Värdet av Relevant
Referensnivå
av
[den
Underliggande][varje
Korgbeståndsdel]]
på
Kupongobservationsdagen som infaller omedelbart före en sådan Utbetalningsdag
för Kupongen.
a) Om [Värdet av Relevant Referensnivå] av [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel]] [Referensnivån för Korgen] [överstiger] [understiger] [eller
motsvarar] Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag, kommer en
kupongutbetalning att ske på nästa Utbetalningsdag för Kupongen,
b) Om [Värdet av Relevant Referensnivå av [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel]] [Referensnivån för Korgen] inte [överstiger] [understiger]
[eller motsvarar] Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag, kommer inte
någon kupongutbetalning att ske på nästa Utbetalningsdag för Kupongen.
Om en kupongutbetalning ska ske på en Utbetalningsdag för Kupongen, beror
beloppet av en sådan kupongutbetalning på värdeutvecklingen av [den
Underliggande] [Korgen] på den Kupongobservationsdag som infaller omedelbart
före en sådan Utbetalningsdag för Kupongen och huruvida en sådan
Kupongobservationsdag infaller tidigare eller senare inom den tid som "Digital
Variable Coupon Note"-produkten löper. Beloppet av kupongutbetalningen på en
Utbetalningsdag för Kupongen kommer att beräknas till (a) det Nominella Beloppet,
multiplicerat med (b) Deltagandefaktorn, multiplicerat med (c) ett dividerat med
Kupongdivisorn, och vidare multiplicerat med (d) differensen mellan (x) [Värdet av
Relevant Referensnivå av den Underliggande] [Referensnivån för Korgen] på den
Kupongobservationsdag som infaller omedelbart före en sådan Utbetalningsdag för
Kupongen, dividerat med den Ursprungliga Referensnivån av [den
Underliggande][Korgen], minus (y) ett.
[Kupongutbetalningen kommer att uppgå till [högst [för in belopp] [och] [lägst [för in
belopp]].] Kupongutbetalningen på en Utbetalningsdag för Kupongen kommer
därmed att uppgå till ett belopp som inte är noll om [Värdet av Relevant
Referensnivå av den Underliggande] [Referensnivån för Korgen] på den
Kupongobservationsdag som infaller omedelbart före en sådan Utbetalningsdag för
Kupongen är högre än den Ursprungliga Referensnivån av [den
Underliggande][Korgen], och kommer i annat fall all uppgå till noll. Vidare kan
Kupongdivisorn skilja sig för varje Kupongobservationsdag, och Kupongdivisorn
kan bli högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket leder till en större
proportionerlig reduktion av kupongutbetalningar på Utbetalningsdagar för
Kupongen som infaller senare i tiden.

[Om Värdepappret är en "Individual Cap Note" (produkt nr. N38), för in
[Kupongbeloppet för varje Utbetalningsdag för Kupongen kommer att uppgå till
produkten av det Nominella och det [aritmetiska][viktade] genomsnittet av den
Justerade Värdeutvecklingen för en sådan Utbetalningsdag för Kupongen för varje
Korgbeståndsdel. Det högsta värdet som Kupongbeloppet på någon
Utbetalningsdag för Kupongen kan uppgå till är produkten av den Nominella och
Fastställda Värdeutvecklingen, men det kan vara lägre och det kan vara så lågt
som noll. I värsta fall, kommer inte något Kupongbelopp att vara betalbart under
den tid som "Individual Cap Note"-produkten löper. Om detta inträffar, kommer en
investerare att erhålla det nominella beloppet för varje enskild "Individual Cap
Note"-produkt, men inte något belopp som överstiger detta.
[Den Justerade Värdeutvecklingen av en Utbetalningsdag för Kupongen avseende
en Korgbeståndsdel uppgår till, om Värdeutvecklingen för en sådan
Korgbeståndsdel [understiger][understiger eller motsvarar] Kupongtröskeln, ett
belopp motsvarande genomsnittet av Referensnivån för en sådan Korgbeståndsdel
av alla Kupongobservationsdagar för en sådan Utbetalningsdag för Kupongen, eller
om Värdeutvecklingen för en sådan Korgbeståndsdel [överstiger][överstiger eller
motsvarar] Kupongtröskeln, den Fastställda Värdeutvecklingen.
[Kontantbeloppet kommer att uppgå till produkten av det Nominella och det som är
högre av [för in procentandel] och summan av ett plus Taket för Korgens
Värdeutveckling.]
[Taket för Korgens Värdeutveckling kommer, för varje Korgbeståndsdel, uppgå till
summan av den Justerade Inlösningsvärdeutvecklingen för en sådan
Korgbeståndsdel multiplicerat med viktningen av en sådan Korgbeståndsdel. Den
Justerade Inlösningsvärdeutvecklingen för en sådan Korgbeståndsdel är, om
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Inlösningsvärdeutvecklingen
för
en
sådan
Korgbeståndsdel
[understiger][understiger
eller
motsvarar]
den
Fastställda
Inlösningsvärdeutvecklingen,
Inlösningsvärdeutvecklingen
för
en
sådan
Korgbeståndsdel, eller om Värdeutvecklingen för en sådan Korgbeståndsdel
[överstiger][överstiger eller motsvarar] den Fastställda Inlösningsvärdeutvecklingen,
den
Fastställda
Inlösningsvärdeutvecklingen.
Den
Justerade
Inlösningsvärdeutvecklingen för en sådan Korgbeståndsdel är (a) Referensnivån för
en sådan Korgbeståndsdel på Värderingsdagen dividerat med Referensnivån för en
sådan Korgbeståndsdel på den Ursprungliga Värderingsdagen, minus (b) ett.]
[Fastställd Värdeutveckling]

[att föras in*]]

[Referensdag för Kupong]

[att föras in*]]

[Kupongobservationsdagar: För varje Referensdag för Kupong [att föras in*]]
[Utbetalningsdagar för Kupong]

[att föras in*]]

[Fastställd Inlösningsvärdeutveckling] [att föras in*]]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Memory Coupon" (produkt nr.
N39), för in
"Autocallable Note with Memory Coupon"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Det betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
[värdet] [priset] [nivån] av [den Underliggande] [minst en Korgbeståndsdel] på den
omedelbart föregående Kupongobservationsdagen.
a)

Om inte något Kupongbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har
inträffat på en Kupongobservationsdag, erhåller investerare Kupongbeloppet
motsvarande Referensbeloppet multiplicerat med Kupongvärdet multiplicerat
med antalet Kupongobservationsdagar som har föregått en sådan
Utbetalningsdag för Kupongen, minus eventuella Kupongbelopp som har
utbetalats tidigare.

b) Om ett Kupongbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har inträffat på en
Kupongobservationsdag, kommer Kupongbeloppet att uppgå till noll och ingen
kupongutbetalning kommer att ske på nästa Utbetalningsdag för Kupongen.
Ett Kupongbarriärfall kommer att ske på en Kupongobservationsdag om det/den
officiella
slut[värdet][priset][nivån]
av
[den
Underliggande][minst
en
Korgbeståndsdel] på en sådan Kupongobservationsdag [understiger][understiger
eller
motsvarar]
Kupongtröskeln
för
[den
Underliggande][en
sådan
Korgbeståndsdel].
2.[ Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, avseende huruvida det/den officiella slut[värdet][priset][nivån] av
[den Underliggande][varje Korgbeståndsdel] [överstiger][överstiger eller motsvarar]
Inlösentröskeln för [den Underliggande] [respektive Korgbeståndsdel] (ett
Inlösenfall). Om ett Inlösenfall inträffar, kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till
[[för in belopp] procent av det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad
procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a)

På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den
Slutliga Referensnivån för [den Underliggande][varje Korgbeståndsdel]
[överstiger
eller
motsvarar][överstiger]
Barriären
för
[den
Underliggande][respektive Korgbeståndsdel]; eller

b)

Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande][minst en
Korgbeståndsdel] [understiger eller motsvarar][understiger] dess Barriär,
erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande det som är högre av noll
och produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) ett minus det som är högre
av (I) noll, och (II) Put Strike minus Värdeutvecklingen av [den
Underliggande][den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen].

Värdeutvecklingen för [den Underliggande] fastställs till kvoten av (A) den Slutliga
Referensnivån, och (B) dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down
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and In Put" (produkt nr. N40), för in
"Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down and In Put"-produkten har ett
samband med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper
påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Förutom om en Knock Out-händelse har inträffat på eller innan den relevanta
Observationsdagen, ska varje Skuldebrev utbetala ett kupongbelopp motsvarande
[för in följande om Kupongbeloppet är detsamma för varje Utbetalningsdag för
Kupongen][[ ] procent av det Nominella Beloppet vid nästa Utbetalningsdag för
Kupongen] [om Kupongbeloppet inte är detsamma för varje Utbetalningsdag för
Kupongen, ange beloppet för varje Utbetalningsdag för Kupongen]]. [För
undvikande av tvivel, om en Knock Out-händelse har inträffat på en
Observationsdag, ska ett kupongbelopp för den Observationsdag som en sådan
Knock Out-händelse har inträffat på inte utbetalas på nästa Utbetalningsdag för
Kupongen och inga ytterligare kupongbelopp ska utbetalas därefter.]]
2.[ Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för Skuldebreven vid varje
Observationsdag (förutom vid Observationsdagarna som planeras infalla på
Värderingsdagen), avseende huruvida Referensnivån för varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för respektive
Korgbeståndsdel (en Knock Out-händelse). Om en Knock Out-händelse inträffar,
kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till [relevant Kontantbelopp] [, vilket är ett
belopp motsvarande det Nominella Beloppet [plus [för in relevant specificerad
procentandel] [relevant specificerad procentandel av] det Nominella Beloppet [som
svarar mot en sådan Observationsdag]]]
3. Inlösen på förfallodagen, [föremål för förtida inlösen,]
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare [för in belopp] av det Nominella
Beloppet om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar
eller överstiger][överstiger] Startvärdet för respektive Korgbeståndsdel, eller
b) På Avräkningsdagen erhåller investerare[100%][för in belopp] av det Nominella
Beloppet om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel
[understiger][understiger eller motsvarar] Startvärdet och den Slutliga
Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger][överstiger]
Barriären för respektive Korgbeståndsdel, eller
c)

om den Slutliga Referensnivån för minst
[understiger][understiger eller motsvarar] dess Barriär:
(i)

(ii)

en

Korgbeståndsdel

om Referensnivån för alla Korgbeståndsdelar på någon handelsdag för
alla Korgbeståndsdelar under Observationsperioden [motsvarar eller
överstiger][överstiger] [för in procentandel] av dess respektive
Ursprungliga Referensnivå (ett Kapitalskyddsfall), erhåller relevant
Värdepappersinnehavare på Avräkningsdagen [100 procent.][för in
procentandel] av det Nominella Beloppet; eller
om ett Kapitalskyddsfall inte har inträffat, erhåller relevant
Värdepappersinnehavare på Värderingsdagen ett belopp motsvarande
produkten av (I) det Nominella Beloppet och (II) kvoten av den Slutliga
Referensnivån för den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen dividerat med dess Ursprunglig Referensnivå.
Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (A)
dess Slutliga Referensnivå, dividerat med (B) dess Ursprungliga
Referensnivå.

[Om Värdepappret är en "Recovery Note" (produkt nr. N41), för in
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in
följande:]"Recovery Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen av
Korgbeståndsdelarna.
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare [för in siffra] procent av det Nominella
Beloppet om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar
eller överstiger][överstiger] Barriären för respektive Korgbeståndsdel, eller
b) om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Barriär, erhåller investerare ett Kontantbelopp
motsvarande produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) kvoten av den
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Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen
dividerat
med
dess
Ursprungliga
Referensnivå.
Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (A) dess
Slutliga Referensnivå, dividerat med (B) dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är en "Single Underlying Autocallable Note" (produkt nr.
N42), för in
"Single Underlying Autocallable Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Det betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
Referensnivån av den Underliggande på den omedelbart föregående
Kupongobservationsdagen.
a) Om Referensnivån av den Underliggande på en sådan Kupongobservationsdag
[understiger] [understiger eller motsvarar] [överstiger] [överstiger eller
motsvarar] Kupongtröskeln, erhåller investerare Kupongbeloppet motsvarande
[för in följande om Kupongbeloppet är detsamma för varje Utbetalningsdag för
Kupongen][[ ] procent av det Nominella Beloppet på nästa Utbetalningsdag för
Kupongen] [om Kupongbeloppet inte är detsamma för varje Utbetalningsdag
för Kupongen, ange beloppet för varje Utbetalningsdag för Kupongen]].
b) Om Referensnivån för den Underliggande på en sådan Kupongobservationsdag
[överstiger] [överstiger eller motsvarar] [understiger] [understiger eller
motsvarar] Kupongtröskeln, kommer Kupongbeloppet att uppgå till noll och
ingen kupongutbetalning kommer att ske på nästa Utbetalningsdag för
Kupongen.
2. [ Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, avseende huruvida Referensnivån för den Underliggande
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln. Om så är fallet, kommer
Skuldebreven att inlösas i förtid till [[ ] procent av [det Nominella Beloppet] [plus [för
in relevant specificerad procentandel] av det Nominella Beloppet]].
3.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för förtida inlösen],
a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det Nominella Beloppet om den Slutliga
Referensnivån för den Underliggande [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Barriären, eller
b) om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande [understiger] [understiger
eller
motsvarar]
dess
Barriär,
erhåller
investerare
ett
Kontantbelopp motsvarande produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii)
kvoten av den Slutliga Referensnivån dividerat med den Ursprungliga
Referensnivån.]

[Om Värdepappret är en "Outperformance Note" (produkt nr. N43), för in
Med denna "Outperformance Note"-produkt erhåller investerare ett Kontantbelopp
på Avräkningsdagen, vilket beror på den Slutliga Referensnivån. De deltar
oproportionerligt i prisstegringar av den Underliggande överstigande Startvärdet,
men 1:1 i prisförluster understigande Startvärdet.
a) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Startvärdet, deltar investerare oproportionerligt på förfallodagen med anledning
av Deltagandefaktorn, och i obegränsad utsträckning i den positiva
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
b) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Startvärdet, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande den Slutliga
Referensnivån med beaktande av Multiplikatorn. Därmed deltar de i den
negativa värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet.
Investerare är inte berättigade att göra gällande några anspråk som härrör från den
Underliggande (t.ex. rösträtter, utdelningar) i gengäld för den ökade möjligheten att
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande.]
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[Om Värdepappret är en "Switchable Note" (produkt nr. N44), för in
"Switchable Note"-produkten är [100] [för in siffra]% kapitalskyddad på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till
[[för in siffra]]% av] det Nominella Beloppet.] Inlösningen, vilken inte kommer att äga
rum före förfallodagen, garanteras inte av tredje man, utan säkerställs enbart av
Emittenten och är därmed beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sin
betalningsskyldighet.
Om ett Switchfall inte inträffar på en Switchfallsdag, deltar investerare i den positiva
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på Startvärdet på förfallodagen.
[På Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande summan
av (a) [100] [för in belopp] procent av det Nominella Beloppet plus (b) produkten av
(i) Deltagandefaktorn och (ii) det som är högre av (A) [för in Golv] och (B)
differensen mellan (I) kvoten av den Slutliga Referensnivån dividerat med dess
Ursprungliga Referensnivå, minus (II) [ett] [Startvärde].]
Om ett Switchfall inträffar på en Switchfallsdag, utbetalas en fast kupong på varje
Utbetalningsdag för Kupongen som följer en sådan Switchfallsdag (tillsammans
med det Kupongbelopp som har utbetalats avseende en tidigare dag på en sådan
första Utbetalningsdag för Kupongen som följer) och investerare kommer inte
längre delta i värdeutvecklingen av den Underliggande på förfallodagen. På
Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande [[för in
belopp] procent av] det Nominella Beloppet.
[I vilket fall som helst kommer den Garanterade Kupongen att utbetalas på varje
Utbetalningsdag
för
Kupongen
tillsammans
med
övriga
eventuella
kupongutbetalningar, om några.]
Ett Switchfall inträffar [när Beräkningsagenten fastställer att ett skuldebrev med
samma egenskaper som "Switchable Note"-produkten förutom möjligheten till
switch verkliga värde är högre än det verkliga värdet för en obligation motsvarande
en "Switchable Note"-produkt för vilken ett Switchfall har inträffat och därmed
betalar fasta kuponger] [Emittenten bestämmer, efter egen bedömning, att
separera utbetalningarna för Skuldebreven från värdeutvecklingen av den
Underliggande, och bestämmer att betala en fast kupong på varje Utbetalningsdag
för Kupongen och att endast utbetala [[för in siffra]% av] det Nominella Beloppet vid
inlösen på förfallodagen. Switchfallet kommer inträffa på en Switchfallsdag efter att
Emittenten har upplyst innehavarna av Skuldebreven minst [för in siffra] affärsdagar
innan den relevanta Switchfallsdagen efter Emittentens beslut att få ett Switchfall
att inträffa].]

[Om Värdepappret är en "Note linked to a Basket" (produkt nr. N45), för in
Skuldebreven har ett samband med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.
Följande egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in
följande:]Värdepapperen utbetalar ett Kupongbelopp på varje Utbetalningsdag för
kupongen, och Kupongbeloppet kommer att uppgå till ett fastställt belopp om [för in
belopp] för varje Värdepapper.]
2. Inlösen
På Avräkningsdagen, inlöses Skuldebreven och relevant Värdepappersinnehavare
erhåller ett belopp som fastställs av Emittenten och motsvarar produkten av (a) det
Nominella Beloppet, multiplicerat med (b) det som är högre av (i) noll, och (ii)
differensen mellan (A) ett, minus (B) produkten av (I) Antalet Underpresterande
Korgbeståndsdelar [understigande [för in siffra]], multiplicerat med (II) [för in siffra]
[kvoten av [för in siffra] (som täljare) och [för in siffra] (som nämnare). [Beloppet
kommer uppgå till högst [för in siffra].]
Antalet Underpresterande Korgbeståndsdelar betyder antalet Korgbeståndsdelar
för vilka Värdeutvecklingen understiger [eller motsvarar] Barriären, och
Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (a) dess Slutliga
Referensnivå, dividerat med (b) dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är ett "Worst of Basket Callable Note with performancelinked coupon" (produkt nr. N46), för in
"Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon"-produkten har ett
samband med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper
påverkar detta Skuldebrev:
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1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]
Det betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
[värdet] [eller] [priset] [eller] [nivån] av Korgbeståndsdelarna under
Kupongobservationsperiod och på Referensdagen för Kupongperioden som svarar
mot en sådan Kupongobservationsperiod.
Avseende en Kupongobservationsperiod och Referensdagen för Kupongperioden
som svarar mot en sådan Kupongobservationsperiod (i enlighet med vad som
anges i tabellen nedan):
a) Om inte något Kupongbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har
inträffat, erhåller investerare Kupongbeloppet motsvarande [det Nominella
Beloppet] [för in belopp] multiplicerat med differensen mellan
[värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel som har den sämsta
värdeutvecklingen] [den aritmetiskt genomsnittliga värdeutvecklingen av alla
Korgbeståndsdelar] minus ett[, förutsatt att sådan differens inte understiger
[eller motsvarar] [för in procentandel] [och] inte överstiger [eller motsvarar] [för
in procentandel]],
b) Om ett Kupongbarriärfall [avseende någon Korgbeståndsdel] har inträffat,
kommer Kupongbeloppet att uppgå till noll och ingen kupongutbetalning
kommer att ske på nästa Utbetalningsdag för Kupongen.
Avseende en Korgbeståndsdel, varje Kupongobservationsdag som faller inom en
Kupongobservationsperiod och Referensdagen för Kupongperioden som svarar
mot en sådan Kupongobservationsperiod, kommer ett Kupongbarriärfall att inträffa
om Barriärbestämmandebeloppet för denna Korgbeståndsdel [vid vilken tidpunkt
som helst] på en sådan Kupongobservationsdag eller [vid vilken tidpunkt som helst]
på en sådan Referensdag för Kupongperioden [motsvarar eller understiger]
[understiger] Kupongtröskeln avseende en sådan Korgbeståndsdel.
Kupongtröskel: avseende [varje Korgbeståndsdel], [att föras in *]]
[för in namnet på Korgbeståndsdel], [att föras in *]; [och]
[för in namnet på Korgbeståndsdel], [att föras in *]; [återupprepas vid behov];

Kupongobservationsperiod

Referensdag för
Kupongperioden

Från [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
till [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]

[för in datum]

Från [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
till [och inklusive] [men exklusive] [för in datum]
[återupprepas vid behov]]

[för
in
[återupprepas
behov]

[för in om Inlösen enligt Emittentens val är tillämpligt][2.
Inlösen

datum]
vid

Emittentens Rätt till

Emittenten kan genom att upplysa innehavarna inlösa Skuldebreven vid vilken
Utbetalningsdag för Kupongen som helst. Om Emittenten utövar denna rättighet,
kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till [för in belopp] % av det Nominella
Beloppet på relevant Utbetalningsdag för Kupongen (Inlösendag), vilket ska betalas
tillsammans med Kupongbeloppet (om något).
Om Värdepapperen inlöses i enlighet med Emittentens Rätt till Inlösen, kommer
Kupongbeloppet betalas på den Utbetalningsdag för Kupongen som infaller på
Inlösendagen (och inget ytterligare Kupongbelopp kommer att vara betalbart för
några Utbetalningsdagar för Kupongen som infaller efter en sådan Inlösendag).]
[[2.][3.] Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, avseende huruvida Referensnivån för varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för respektive
Korgbeståndsdel. Om så är fallet, kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till [[för
in belopp] % [för in procentandel för varje Observationsdag om den inte är
densamma] av [det Nominella Beloppet] [plus [för in relevant specificerad
procentandel] av det Nominella Beloppet]].
.[2.][3.][4.] Inlösen på förfallodagen[, föremål för Emittentens Rätt till Inlösen]:
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a) På Avräkningsdagen erhåller investerare det [Nominella Beloppet][för in belopp]
om Barriärbestämmandebeloppet för varje Korgbeståndsdel på varje
Observationsdag under Observationsperioden och på Värderingsdagen
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive Barriär, eller
b)

om inte a) är uppfylld, erhåller investerare det [Nominella Beloppet][för in
belopp] [om Barriärbestämmandebeloppet på någon Observationsdag under
Observationsperioden
för
Korgbeståndsdelen
med
den
lägsta
Värdeutvecklingen [motsvarar eller] överstiger Knock-Out Barriären] [om det
aritmetiska genomsnittet av värdeutvecklingen för alla Korgbeståndsdelar på
en Observationsdag under Observationsperioden [motsvarar eller] överstiger
Knock-Out Barriären], eller

c) I annat fall, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande produkten av (i)
det Nominella Beloppet och (ii) summan av (A) ett och (B) det som är högre av
(I) minus ett och (II) produkten av (x) [Deltagandefaktorn][för in belopp] och (y)
differensen mellan Värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den lägsta
Värdeutvecklingen och 1.
Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel fastställs till kvoten av (i) dess Slutliga
Referensnivå och (ii) dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är ett "Currency Chooser Basket Note" (produkt nr. N47), för
in
"Currency Chooser Basket Note"-produkten är 100% kapitalskyddad på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras
uppgå till det Nominella Beloppet. Inlösningen, vilken inte kommer att äga
rum före förfallodagen, garanteras inte av tredje man, utan säkerställs enbart
av Emittenten och är därmed beroende av Emittentens förmåga att uppfylla
sin betalningsskyldighet.
"Currency Chooser Basket Note"-produkten
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna.

har

ett

samband

med

Marknadspraxis vid presentation av växelkurser är att växelkurserna visas som den
omvända värdeutvecklingen för den Andra Valutan, dvs., en stigande
Korgbeståndsdel innebär en värdeminskning för den Andra Valutan jämfört med
den Första Valutan och motsatsvis, en sjunkande Korgbeståndsdel innebär en
värdestegring för den Andra Valutan jämfört med den Första Valutan. Följaktligen,
deltar investerare i den omvända värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel.
På Avräkningsdagen, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande
produkten av (a) Multiplikatorn, multiplicerad med (b) summan av (i) [100] [för in
belopp] procent plus (ii) produkten av (A) Deltagandefaktorn multiplicerat med (B)
Referenskorgens Värdeutveckling. Kontantbeloppet kommer som lägst att uppgå till
det Nominella Beloppet.
Individuell Valutavärdeutveckling: avseende en Korgbeståndsdel, differensen
mellan (a) ett, minus (b) kvoten av (i) den Slutliga Referensnivån, dividerat med (ii)
den Ursprungliga Referensnivån.
Referenskorgens Värdeutveckling: det som är högre av (a) ett och (b) det
aritmetiska genomsnittet av den högsta Individuella Valutavärdeutvecklingen och
den näst högsta Individuella Valutavärdeutvecklingen.]

[Om Värdepappret är ett "Currency Express Note" (produkt nr. N48), för in
En granskning kommer att genomföras för denna "Currency Express Note"-produkt
vid varje Observationsdag [(förutom vid Observationsdagen som infaller på
Värderingsdagen)], avseende huruvida den Underliggande på en sådan dag
[motsvarar eller] [understiger] [överstiger] respektive Inlösentröskel. Om så är fallet,
kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till [relevant Kontantbelopp] [, vilket är ett
belopp motsvarande det Nominella Beloppet [plus [för in relevant specificerad
procentandel] [relevant specificerad procentandel av] det Nominella Beloppet [som
svarar mot en sådan Observationsdag]]
Marknadspraxis vid presentation av växelkurser är att växelkurserna visas som den
omvända värdeutvecklingen för den Främmande Valutan, dvs., ett stigande
Underliggande innebär en värdeminskning för den Främmande Valutan jämfört med
Basvalutan och motsatsvis, en sjunkande Underliggande innebär en värdestegring
för den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan. Följaktligen, deltar
investerare i den omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.
Om inte förfallodagen tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen vilket beror på den Slutliga Referensnivån enligt följande:
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a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller] [understiger [överstiger]
Inlösentröskeln på Värderingsdagen [(vilken svarar mot den senaste
Observationsdagen)] (dvs. den Främmande Valutan [förblir stabil jämfört med
Basvalutan eller] stiger i värde jämfört med Basvalutan), erhåller investerare det
specificerade Kontantbeloppet på Avräkningsdagen;
b) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Inlösentröskeln på Värderingsdagen, men [motsvarar eller] [understiger]
[överstiger] Barriären, erhåller investerare [ett Kontantbelopp motsvarande den
Slutliga
Referensnivån]
[det
specificerade
Kontantbeloppet]
på
Avräkningsdagen;
c) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Barriären på Värderingsdagen, kommer Certifikatet [negativt] delta 1:1 i den
[positiva] värdeutvecklingen för den Underliggande (dvs., [värdeminskning]
[värdestegring] av den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan) baserat på
den Ursprungliga Referensnivån.
Investerare begränsar sin möjliga avkastning till Kontantbeloppen i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.

[Om Värdepappret är ett "Rainbow Return Note" (produkt nr. N49), för in
"Rainbow Return Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen av
Korgbeståndsdelarna. På Avräkningsdagen, erhåller investerare ett Kontantbelopp
vilket fastställs enligt följande:

a)

om Rainbow Return understiger [eller motsvarar] [noll] [Barriären], det
[nominella] [lägsta] beloppet av [för in belopp]; eller

b)

om Rainbow Return överstiger [eller motsvarar] [noll] [Barriären], ett belopp
motsvarande summan av (i) [det Nominella Beloppet] [för in belopp], plus
(ii) produkten av (A) Multiplikatorn, multiplicerat med (B) Deltagandefaktorn,
multiplicerat med (C) Rainbow Return.

Rainbow Return är summan av:
(a)

produkten av [för in viktning 1]% multiplicerat med den högsta
Värdeutvecklingen; plus

(b)

produkten av [för in viktning 2]% multiplicerat med den näst högsta
Värdeutvecklingen; plus

(c)

produkten av [för
Värdeutvecklingen,

in

viktning

3]%

multiplicerat

med

den

lägsta

vilken i varje fall fastställs av Beräkningsagenten.
Värdeutvecklingen innebär avseende en Korgbeståndsdel, differensen mellan (a)
kvoten av (i) den Slutliga Referensnivån (som täljare), dividerat med (ii) den
Ursprungliga Referensnivån (som nämnare), minus (b) ett.

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Knock Out Barrier" (produkt
nr. N50), för in
"Autocallable Note with Knock Out Barrier"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. På Avräkningsdagen, erhåller
investerare ett Kontantbelopp vilket fastställs enligt följande:
1. Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:]Det
betalbara Kupongbeloppet på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på
Referensnivån för Korgbeståndsdelarna på den omedelbart föregående
Observationsdagen.
Om Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller] överstiger
Kupongtröskeln för respektive Korgbeståndsdel, utbetalar varje Skuldebrev ett
kupongbelopp motsvarande [för in följande om Kupongbeloppet är detsamma för
varje Utbetalningsdag för Kupongen] [[ ] procent av det Nominella Beloppet på
nästa Utbetalningsdag för Kupongen] [om Kupongbeloppet inte är detsamma för
varje Utbetalningsdag för Kupongen, ange beloppet för varje Utbetalningsdag för
Kupongen]]. [För in om Inlösentröskeln överstiger eller motsvarar Kupongtröskeln:
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För undvikande av tvivel, om en Knock Out-händelse har inträffat på en
Observationsdag, ska ett kupongbelopp för den Observationsdag som en sådan
Knock Out-händelse har inträffat på utbetalas på nästa Utbetalningsdag för
Kupongen och inga ytterligare kupongbelopp ska utbetalas därefter.]]
[2. Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för Skuldebreven vid varje Observationsdag
(förutom vid Observationsdagen som infaller på Värderingsdagen), avseende
huruvida Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller] överstiger
Inlösentröskeln för respektive Korgbeståndsdel (en Knock Out-händelse). Om en
Knock Out-händelse inträffar, kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till [relevant
Kontantbelopp] [, vilket motsvarar det Nominella Beloppet [plus [för in den relevanta
specificerade procentandelen] [relevant specificerad procentandel av] det
Nominella Beloppet [som svarar mot en sådan Observationsdag]]]
3. Inlösen på förfallodagen
[Vid förtida inlösen,] erhåller [I][i]investerare ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen,
vilket beror på den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelarna:
a) om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] dess Barriär,[100%] [för in belopp] av det Nominella
Beloppet, eller
b) om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Barriär, ett belopp motsvarande produkten av
(i) det Nominella Beloppet och (ii) kvoten av den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen med den lägsta Värdeutvecklingen, dividerat med dess
Ursprungliga Referensnivå. Värdeutvecklingen för en Korgbeståndsdel fastställs
till kvoten av (A) dess Slutliga Referensnivå, dividerat med (B) dess
Ursprungliga Referensnivå.

[[Om Värdepappret är en "Single Underlying Callable Note" (produkt nr. N51),
för in
"Single Underlying Callable Note"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av den Underliggande. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Om Värdepapperen inlöses i enlighet med Emittentens Rätt till Inlösen, erhåller
investerare Kupongbeloppet uppgående till [för in belopp]% av det Nominella
Beloppet på den Utbetalningsdag för Kupongen som infaller på Inlösendagen. I
annat fall kommer inte någon kupongutbetalning att ske.
2. Emittentens Rätt till Inlösen
Emittenten kan genom att upplysa innehavarna inlösa Skuldebreven vid vilken
Inlösendag som helst. Om Emittenten utövar denna rättighet, kommer
Skuldebreven att inlösas i förtid till [för in belopp]% av det Nominella Beloppet på
relevant Inlösendag, vilket ska betalas tillsammans med Kupongbeloppet.
3. Inlösen på förfallodagen, föremål för Emittentens Rätt till Inlösen
På Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande summan
av (a) [100] [för in belopp] procent av det Nominella Beloppet plus (b) produkten av
(i) [100] [för in belopp] av det Nominella Beloppet och (ii) Deltagandefaktorn och (iii)
det som är högre av (A) noll och (B) differensen mellan (I) kvoten av den Slutliga
Referensnivån dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå, minus (II) [ett]
[Startvärde].]

[Om Värdepappret är ett "Switchable Coupon Note" (produkt nr. N52), för in
["Switchable Coupon Note"-produkten är [100] [för in siffra]% kapitalskyddad på
förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till
[[för in siffra]% av] det Nominella Beloppet. Inlösningen, vilken inte kommer att äga
rum före förfallodagen, garanteras inte av tredje man, utan säkerställs enbart av
Emittenten och är därmed beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sin
betalningsskyldighet.]
Om Switchfallet inte inträffar på en Kupongobservationsdag (en Switchfallsdag),
deltar investerare i den positiva värdeutvecklingen av den Underliggande baserat
på Startvärdet på förfallodagen. På Avräkningsdagen erhåller investerare ett
Kontantbelopp motsvarande summan av (a) [100] [för in belopp] procent av det
Nominella Beloppet plus (b) produkten av (i) Deltagandefaktorn och (ii) det som är
högre av (A) [för in Golv] och (B) differensen mellan (I) kvoten av den Slutliga
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Referensnivån dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå, minus (II) [ett]
[Startvärde].
Om Switchfallet inträffar på en Switchfallsdag, utbetalas en fast kupong på varje
Utbetalningsdag för Kupongen som följer en sådan Switchfallsdag [(tillsammans
med det Kupongbelopp som har utbetalats avseende någon tidigare dag på en
sådan första Utbetalningsdag för Kupongen som följer)] och investerare kommer
inte längre delta i värdeutvecklingen av den Underliggande på förfallodagen. På
Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande [[för in
belopp] % av] det Nominella Beloppet.
Ett Switchfall inträffar på en Switchfallsdag om [Värdet av Relevanta
Referensnivån] [Referensnivån] av den Underliggande på en sådan Switchfallsdag
[överstiger] [understiger] [eller motsvarar] Kupongtröskeln.]

[Om Värdepappret är en "Outperformance Note (Geared Put)" (produkt nr. N53),
för in
Med denna "Outperformance Note (Geared Put)"-produkt, erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen, vilket beror på Värdeutvecklingen av den
Underliggande. Investerare kan delta oproportionerligt i prisökningarna för den
Underliggande [motsvarande eller] överstigande Startvärdet [1], och kan även delta
oproportionerligt i prisförlusterna [motsvarande eller] understigande Startvärdet [2],
beroende på relevant deltagandefaktor.
a) Om Värdeutvecklingen för den Underliggande [överstiger] [överstiger eller
motsvarar] Startvärdet [1], erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande
produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) summan av (A) Multiplikatorn,
och (B) produkten av (I) deltagandefaktorn uppgående till [för in belopp]%
(Deltagandefaktor 1), och (II) differensen mellan (x) Värdeutvecklingen, minus
(y) Startvärdet [1], uppgående till som lägst noll [och högst Taket].
b) [Om Värdeutvecklingen för den Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Startvärdet 1 och [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Startvärdet 2, erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande 100% av det
Nominella Beloppet.
c)] Om Värdeutvecklingen för den Underliggande [motsvarar eller understiger]
[understiger] Startvärdet [2], erhåller investerare ett Kontantbelopp
motsvarande produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) differensen mellan
(A) Multiplikatorn, och (B) produkten av (I) deltagandefaktorn uppgående till [för
in belopp]% (Deltagandefaktor 2), och (II) differensen mellan (x) Startvärdet [2],
minus (y) Värdeutvecklingen[, uppgående till som lägst Golvet].
Värdeutvecklingen för den Underliggande fastställs till kvoten av dess Slutliga
Referensnivå och dess Ursprungliga Referensnivå.
Investerare är inte berättigade att göra gällande några anspråk som härrör från den
Underliggande (t.ex. rösträtter, utdelningar) i gengäld för den ökade möjligheten att
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande.]

[Om Värdepappret är en "Express Autocallable on a Basket" (produkt nr. N54),
för in
"Express Autocallable Note on a Basket"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande egenskaper påverkar detta
Skuldebrev:
1. [Kupongbetalningar
[[För in kupongbeskrivning från avsnittet vilket är markerat med 'Generella
kupongdefinitioner' i början av punkten C. 15, om tillämpligt eller för in följande:] [2.]
Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för Skuldebreven vid varje
Observationsdag [(förutom vid Observationsdagen som planeras infalla på
Värderingsdagen)], avseende huruvida Referensnivån för varje Korgbeståndsdel
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för respektive
Korgbeståndsdel [för en sådan Observationsdag] (en Inlösenhändelse). Om en
Inlösenhändelse inträffar, kommer Skuldebreven att inlösas i förtid till relevant
Kontantbelopp [plus relevant inlösenkupong] [som svarar mot en sådan
Observationsdag].]
3. Inlösen på förfallodagen
[Föremål för förtida inlösen,] [I][i]investerare erhåller ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen,
vilket
beror
på
den
Slutliga
Referensnivån
för
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Korgbeståndsdelarna enligt följande:
a)

om den Slutliga Referensnivån för varje Korgbeståndsdel [motsvarar eller
överstiger] [överstiger] Startvärdet för respektive Korgbeståndsdel,
erhåller investerare [[för in belopp]% av] det Nominella Beloppet] [, plus
ett ytterligare belopp motsvarande produkten av [för in belopp]% av det
Nominella Beloppet och [för in siffra]], eller

b) om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger][understiger
eller motsvarar] Startvärdet och den Slutliga Referensnivån för varje
Korgbeståndsdel [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären för
respektive Korgbeståndsdel, erhåller investerare [för in belopp]% av] det
Nominella Beloppet, eller
c)

om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel
[understiger][understiger eller motsvarar] dess Barriär, ett belopp
motsvarande produkten av (det Nominella Beloppet och kvoten av den
Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå[,
förutsatt att Kontantbeloppet inte [överstiger som högst [för in belopp]]
[och understiger som lägst [för in belopp]].]

[Om Värdepappret är ett "Express Autocallable Note on a Share Basket with
Put on an Index" (produkt nr. N55), för in

["Express Autocallable on a Share Basket with Put on an Index"-produkten] har ett
samband med värdeutvecklingen av [för in Aktiekorg beståndsdelarna] (Aktiekorg
beståndsdelarna) och [för in Indexkorg beståndsdel] (Indexkorg beståndsdel).
Följande egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Kupongutbetalning är villkorad [avseende de följande Kupongobservationsdagarna:
[för in datum]] och om:
a)

om en Kupongbarriärhändelse har inträffat [på en Kupongobservationsdag],
erhåller investerare ett Kupongbelopp på Utbetalningsdagen för
Kupongen som svarar mot Kupongobservationsdagen, vilket för varje
Nominellt Belopp kommer vara det Nominella Beloppet multiplicerat med
Kupongvärdet; eller

b)

inte någon Kupongbarriärhändelse har inträffat [på en
Kupongobservationsdag], kommer Kupongbeloppet att uppgå till noll och
ingen kupongutbetalning kommer att ske på Utbetalningsdagen för
Kupongen som svarar mot Kupongobservationsdagen.

En Kupongbarriärhändelse kommer att ske på en Kupongobservationsdag om
aktievärdeutvecklingen för den Aktiekorg beståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen på en sådan Kupongobservationsdag [motsvarar] [understiger]
[överstiger] relevant Kupongtröskel, varvid värdeutvecklingen av en Aktiekorg
beståndsdel fastställs till kvoten av den Slutliga Referensnivån för sådan Aktiekorg
beståndsdel och dess Ursprungliga Referensnivå.
2. Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för Skuldebreven vid varje
Observationsdag, avseende huruvida aktievärdeutvecklingen för den Aktiekorg
beståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen på en sådan Observationsdag
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] den relevanta Inlösentröskeln [för sådan
Observationsdag] (en Inlösenhändelse). Om en Inlösenhändelse inträffar, kommer
Skuldebreven att inlösas i förtid till relevant kontantbelopp [plus [specificerad
inlösenkupong] [för sådan Observationsdag].

3. Inlösen på förfallodagen
Vid förtida inlösen, erhåller investerare ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen
vilket beror på den Slutliga Referensnivån för Indexkorg beståndsdelen enligt
följande:

a)

om Index Värdeutvecklingen på [Värderingsdagen] [varje Handelsdag under
Observationsperioden och Värderingsdagen] överstiger [eller motsvarar]
Barriären, [[100] [för in procentandel] procent av] det Nominella Beloppet,
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eller
b)

om Index Värdeutvecklingen på [Värderingsdagen] [någon Handelsdag
under Observationsperioden och/eller Värderingsdag] understiger [eller
motsvarar] Barriären, [för in ungeared put: produkten av (i) det Nominella
Beloppet och (ii) differensen mellan (A) ett, och (B) ett belopp
motsvarande differensen mellan (I) Startvärdet, minus (II) Index
Värdeutvecklingen, förutsatt att beloppet inte understiger noll] [för in
ungeared put: produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) differensen
mellan (A) ett, och (B) ett belopp motsvarande kvoten av (I) differensen
mellan (x) Startvärdet, minus (y) Index Värdeutvecklingen, förutsatt att
beloppet inte understiger noll (som täljare) och (II) Put Strike (som
nämnare)].

Index Värdeutvecklingen på en relevant dag fastställs till kvoten av [Referensnivån]
[Värdet av Relevanta Referensnivån] [Barriärbestämmandebeloppet] för Indexkorg
beståndsdelen på en sådan dag, dividerat med dess Ursprungliga Referensnivå.

[Om Värdepappret är en "Altiplano Coupon Lock In Note" (produkt nr. N56), för
in

"Altiplano Coupon Lock In Note"-produkten har ett samband med värdeutvecklingen
av [den Underliggande]. Följande egenskaper påverkar detta Skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Kupongutbetalning är villkorad [avseende de följande Kupongobservationsdagarna:
[för in datum]] och om:
a)

en Inlåsningshändelse har inträffat på en Kupongobservationsdag,
Kupongbeloppet uppgående till [för in belopp]% av det Nominella
Beloppet
kommer
betalas
för
varje
Värdepapper
av
det Nominella Beloppet på den första Utbetalningsdagen för Kupongen
som omedelbart föregår en sådan Kupongobservationsdag, och på varje
Utbetalningsdag för Kupongen som följer en sådan Utbetalningsdag för
Kupongen, eller

b)

inte
någon
Inlåsningshändelse
Kupongobservationsdag, och om:

har

inträffat

avseende

en

(i)

Värdeutvecklingen
av
[den
Underliggande]
[varje
Korgbeståndsdel] avseende en Kupongobservationsdag
överstiger
[eller motsvarar] Kupongtröskeln, kommer
Kupongbeloppet uppgående till [för in siffra]% av det Nominella
Beloppet att betalas på varje Värdepapper av det Nominella
Beloppet på den första Utbetalningsdagen för Kupongen som
omedelbart föregår en sådan Kupongobservationsdag; eller

(ii)

Värdeutvecklingen
av
[den
Underliggande]
[en
Korgbeståndsdel] avseende en Kupongobservationsdag
[motsvarar eller] understiger Kupongtröskeln, kommer
Kupongbeloppet uppgå till noll och ingen kupongutbetalning
kommer ske.

2. Inlösen på förfallodagen
Investerare erhåller ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen vilket beror på den
Värdeutvecklingen av [den Underliggande] [Korgbeståndsdelarna] enligt följande:
(a)
b)

om en Inlåsningshändelse har inträffat avseende en Kupongobservationsdag,
[[för in siffra] procent av] det Nominella Beloppet;
om inte någon Inlåsningshändelse
Kupongobservationsdag, och:

har

inträffat

avseende

en

(i)

om Värdeutvecklingen av [den Underliggande] [varje
Korgbeståndsdel] på [Värderingsdagen] [varje Handelsdag
under Observationsperioden och Värderingsdagen] överstiger
[eller motsvarar] Barriären, [[för in siffra] procent av] det
Nominella Beloppet; eller

(i)

om Värdeutvecklingen av [den Underliggande] [en
Korgbeståndsdel] på [Värderingsdagen] [en Handelsdag under
Observationsperioden eller på Värderingsdagen understiger
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[eller motsvarar] Barriären,

[För in för ungeared put: produkten av (A) det Nominella
Beloppet och (B) differensen mellan (I) ett, och (II) ett belopp
motsvarande differensen mellan (x) Startvärdet, minus (y)
Värdeutvecklingen
av
[den
Underliggande]
[den
Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen] på
Värderingsdagen, förutsatt att beloppet inte understiger noll.]
[För in för ungeared put: produkten av (A) det Nominella
Beloppet och (B) differensen mellan (I) ett, och (II) ett belopp
motsvarande kvoten av (x) differensen mellan (1) Startvärdet,
minus (2) Värdeutvecklingen av [den Underliggande] [den
Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen] på
Värderingsdagen, förutsatt att beloppet inte understiger noll
(som täljare), dividerat med (y) Put Strike (som nämnare).]
Värdeutvecklingen avseende [en Korgbeståndsdel och] en relevant dag är kvoten
av
(a)
[Referensnivån]
[Värdet
av
Relevanta
Referensnivån]
[Barriärbestämmandebeloppet] av [den Underliggande] [sådan Korgbeståndsdel] på
en sådan dag (som täljare), och (b) dess Ursprungliga Referensnivå (som
nämnare).]

[Om Värdepappret är en "Outperformance Call Note" (produkt nr. N57), för in
Med denna "Outperformance Call Note"-produkt erhåller investerare ett
Kontantbelopp på Avräkningsdagen, vilket beror på beloppet som [för in
Korgbeståndsdel 1] (Korgbeståndsdel 1) värdeutvecklingen överträffar [för in
Korgbeståndsdel 2] (Korgbeståndsdel 2), minus Startvärdet. De deltar
oproportionerligt i den positiva värdeutvecklingen som Korgbeståndsdel 1
överträffar Korgbeståndsdel 2 med baserat på Startvärdet.
På Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp motsvarande produkten
av (a) [100] [för in belopp] procent av det Nominella Beloppet och (b) summan av (i)
Multiplikatorn plus (ii) produkten av (A) Deltagandefaktorn och (B) ett belopp
motsvarande differensen mellan (I) Outperformance-beloppet, minus (II) [ett]
[Startvärde], uppgående till som lägst noll.
Beloppet för den Överträffande Värdeutvecklingen är differensen mellan
Värdeutvecklingen för Korgbeståndsdel 1, minus Värdeutvecklingen för
Korgbeståndsdel 2, varvid Värdeutvecklingen av en Korgbeståndsdel fastställs till
kvoten av dess Slutliga Referensnivå och dess Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är en "Currency Autocallable Note" (produkt nr. N58), för in
En granskning kommer att genomföras för detta "Currency Autocallable Note" vid
varje Observationsdag [(förutom vid Observationsdagen som infaller på
Värderingsdagen)], avseende huruvida den Underliggande på en sådan dag
[överstiger] [understiger] [eller motsvarar] respektive Inlösentröskel. Om så är fallet,
kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid till det Nominella Beloppet [plus [för in den
relevanta
specificerade
procentandelen]
[den
relevanta
specificerade
procentandelen av] det Nominella Beloppet [som svarar mot en sådan
Observationsdag]]
Marknadspraxis vid presentation av växelkurser är att växelkurserna visas som den
omvända värdeutvecklingen för den Främmande Valutan, dvs., ett stigande
Underliggande innebär en värdeminskning för den Främmande Valutan jämfört med
Basvalutan och motsatsvis, ett sjunkande Underliggande innebär en värdestegring
för den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan. Följaktligen, deltar
investerare i den omvända värdeutvecklingen av den Underliggande.
Om inte förfallodagen tidigareläggs, erhåller investerare ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen vilket beror på den Slutliga Referensnivån enligt följande:
a)

Om
[Inlösenbestämmandebeloppet]
[den
Slutliga
Referensnivån]
[överstiger] [understiger] [eller motsvarar] Inlösentröskeln på Värderingsdagen
[(vilken svarar mot den sista Observationsdagen)] (dvs. den Främmande
Valutan [förblir stabil jämfört med Basvalutan eller] [stiger] [minskar] i värde
jämfört med Basvalutan), erhåller investerare det specificerade Kontantbeloppet
på Avräkningsdagen;

b) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Inlösentröskeln på Värderingsdagen, men [överstiger] [understiger] [eller
motsvarar] Barriären, erhåller investerare [ett Kontantbelopp motsvarande den
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Slutliga
Referensnivån]
Avräkningsdagen;

[det

specificerade

Kontantbeloppet]

på

c) Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Barriären på Värderingsdagen, kommer Certifikatet [negativt] delta 1:1 i den
[positiva] värdeutvecklingen för den Underliggande (dvs., [värdeminskning]
[värdestegring] av den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan) baserat på
den Ursprungliga Referensnivån.
Investerare begränsar sin möjliga avkastning till Kontantbeloppen i gengäld för
möjligheten till förtida inlösen.]
[Om Värdepappret är en Autocallable Note on a Basket Average (with
instalment redemption) (produkt nr. N63), för in
Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)-produkten har
ett samband med värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna. Följande två
egenskaper påverkar detta skuldebrev:
1. Inlösen i omgångar
Skuldebrevet kommer att inlösas delvis avseende en del av det Nominella Beloppet
genom betalning av det Kontanta Delinlösenbeloppet på Avräkningsdagen för
Delinlösen. Vidare kommer investerare att erhålla ett Kupongbelopp som beräknas
utifrån den del av det Nominella Beloppet som är förfallen per [denna dag]
[Kupongbetalningsdagen].
Föremål för förtida inlösen, inlöses Skuldebreven på förfallodagen enligt följande:
(a)

om Värdeutvecklingen på Sista Observationsdagen är [lägre] [lägre eller
lika med] Barriären, erhåller investeraren på den Slutliga
Avräkningsdagen beträffande den Sista Observationsdagen ett belopp
som motsvarar produkten av andelen av det Nominella Beloppet som inte
redan inlösts vid Avräkningsdagen för Delinlösen (d.v.s. det Återstående
Beloppet) samt Värdeutvecklingen, begränsat till maximalt det
Återstående Beloppet; eller

(b)

om Värdeutvecklingen på Sista Observationsdagen är [lika med eller
överstigandes] [överstigandes] Barriären, erhåller investeraren på den
Slutliga Avräkningsdagen beträffande den Sista Observationsdagen ett
belopp som motsvarar andelen av det Nominella Beloppet som inte redan
inlösts vid Avräkningsdagen för Delinlösen (d.v.s. det Återstående
Beloppet).

2. Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för "Autocallable Note on a Basket Average
(with instalment redemption)"-produkten vid varje Observationsdag avseende
huruvida Värdeutvecklingen [motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive
Startvärde [för sådan Observationsdag] (i sådant fall en "Knock Out-händelse").
Om Värdeutvecklingen [motsvarar eller överstiger] [överstiger] respektive
Startvärde [för sådan Observationsdag] kommer Skuldebrevet att inlösas i förtid på
det Slutliga Kontantbeloppet [för sådan Observationsdag].

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Conditional Coupons"
(produkt nr. N64), för in
"Autocallable Note with Conditional Coupons"-produkten har ett samband med
värdeutvecklingen av Underliggande. Följande två egenskaper påverkar detta
skuldebrev:
1. Kupongbetalningar
Kupongbeloppet som ska erläggas på Kupongbetalningsdag beror på det [officiella]
[värdet] [priset] [nivån] [vid stängning] för Underliggande på den omedelbart
föregående Observationsdagen.
(a)

Om Värdeutvecklingen för Underliggande vid en Observationsdag
[överstiger][överstiger eller motsvarar] Tilläggskuponggränsvärdet,
erhåller investerare på den omedelbart följande Kupongbetalningsdagen
ett Kupongbelopp som motsvarar produkten av (i) det Nominella Beloppet
och (ii) summan av Tilläggskupongen och Kupongen;

(b)

Om Värdeutvecklingen för Underliggande vid en Observationsdag
[understiger][understiger eller motsvarar] Tilläggskuponggränsvärdet men
är [högre][högre eller motsvarar] Kuponggränsvärdet, erhåller investerare
på den omedelbart följande Kupongbetalningsdagen ett Kupongbelopp
som motsvarar produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii)
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Kupongen;
(c)

Om Värdeutvecklingen för Underliggande vid en Observationsdag
[understiger][understiger eller motsvarar] Kuponggränsvärdet men är
[högre][högre
eller
motsvarar]
Kuponggränsvärdet
kommer
Kupongbeloppet att vara noll och inget Kupongbelopp kommer att betalas
på den omedelbart följande Kupongbetalningsdagen.

Värdet av Underliggande vid en Observationsdag bestäms som kvoten av (A) det
[officiella] [värdet] [priset] [nivån] [vid stängning] av Underliggande på en
Observationsdag, och (B) dess Ursprungliga Referensnivå.

2. Förtida inlösen
En granskning kommer att genomföras för detta Skuldebrev vid varje
Observationsdag, förutom vid Värderingsdagen, huruvida Värdeutvecklingen av
den Underliggande [överstiger][överstiger eller motsvarar] Inlösentröskeln för
respektive Observationsdag (ett "Inlösenfall"). Om Inlösenfall inträffar, kommer
Skuldebreven att inlösas i förtid till ett Kontantbelopp som motsvarar produkten av
(a) det Nominella Beloppet samt (b) summan av Autoköp Inlösennivån för sådan
Observationsdag och Autoköp Tilläggskupongen för sådan Observationsdag.
3. Inlösen på förfallodagen, föremål för förtida inlösen
Om den Slutliga Värdeutvecklingen av Underliggande:
(a) [motsvarar eller överstiger] [överstiger] Inlösentröskeln för Observationsdagen
som sammanfaller med Värderingsdatumet erhåller investerarna på
Avräkningsdatumet ett Kontantbelopp som motsvarar produkten av (i) det
Nominella Beloppet och (ii) summan av (A) ett plus (B) den Slutliga
Tilläggskupongen om [ ] [procent];
(b)[understiger eller motsvarar] [understiger] Inlösentröskeln för Observationsdagen
som sammanfaller med Värderingsdatumet men [överstiger] [motsvarar eller
överstiger] Barriären erhåller investerarna på Avräkningsdatumet ett
Kontantbelopp som motsvarar det Nominella Beloppet; eller
(c) är [lägre] [lägre eller motsvarar] Barriären erhåller investerarna på
Avstämningsdagen ett Kontantbelopp motsvarandes det största av noll och
produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) ett minus det större av (A) noll,
och (B) Put Strike minus den Slutliga Värdeutvecklingen av den Underliggande.
Den Slutliga Värdeutvecklingen av den Underliggande bestäms som kvoten av (A)
den Slutliga Referensnivån och (B) den Ursprungliga Referensnivån.

[Om Värdepappret är en "Enhanced Participation Note" (produkt nr. N65), för in:
Denna Enhanced Participation Note är kopplad till utveckligen av Underliggande A
och Underliggande B.
På Avräkningsdagen, kommer Obligationerna att lösas in och den relevanta
Värdepappersinnehavaren kommer erhålla ett belopp som fastställs av Emittenten
motsvarande summan av (a) det Nominella Beloppet adderat med (b) det lägsta av
(i) Deltagandeavkastningen och (ii) det Högsta Beloppet adderat med (c) KIKOP
Payoff.
Om den Slutliga Referensnivån för Underliggande A [understiger [motsvarar eller
understiger] Startvärdet, kommer Deltagandeavkastningen vara noll. Om Slutliga
Referensnivån för Underliggande A [överstiger] [motsvarar eller överstiger]
Startvärdet, kommer Deltagandeavkastningen vara ett belopp som motsvarar
produkten av (i) det Nominella Beloppet, (ii) Deltagandefaktorn och (iii) kvoten av
(x) och (y) där (x) är differensen mellan den Slutliga Referensnivån för
Underliggande A och Startvärdet för Underliggande A (som täljare); och (y) är
Startvärdet för Underliggande A (som nämnare). [Deltagandeavkastningen
[kommer inte vara större än det Högsta Beloppet].]]
[Om] [på en Observationsdag] [[vid något tillfälle på någon dag under [respektive]
Obervationsperiod] Referensnivån av [den] Underliggande B [är] [har varit]
[motsvarande eller] överstigande Knock-Out Nivån, eller om den Slutliga
Referensnivån för Underliggande B [överstiger] [motsvarar eller överstiger] KnockOut Nivån, kommer KIKOP Payoff vara noll. Annars, om [på en Observationsdag]
[[vid vilken tidpunkt som helst] [på vilken day som helst under [respektive]
Observationsperiod] [Referensnivån för [den] Underliggande B [inte är] [aldrig har
varit] [motsvarande eller] överstigande Knock-Out Nivån och om den Slutliga
Referensnivån för Underliggande B [understiger] [motsvarar eller understiger]
Knock-Out Nivån, fastställs KIKOP Payoff till produkten av (x) det Nominella
90

Beloppet och (y) kvoten av (A) och (B) där (A) är differensen av den Slutliga
Referensnivån för Underliggande B och den Ursprungliga Referensnivån för
Underliggande B (som täljare); och (B) den Ursprungliga Referensnivån för
Underliggande B (som nämnare).
För att undvika missförstånd, KIKOP Payoff kommer (vid förekomst) vara ett
negativt belopp.
Investerare har inte rätt att göra gällande några andra anspråk i förhållande till den
Underliggande (t.ex., rösträtt, utdelning), i gengäld för den ökade möjligheten att
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande].

[Om Värdepappret är en "Capital Protected Lock-In Note" (product nr N66) för
in:
Denna Capital Protected Lock-In Note är kapitalskyddad till 100 % på förfallodag.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodag försäkras uppgå till det Nominella
Beloppet. Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på förfallodagen, är inte
garanterad av en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är
därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.
Denna Capital Protected Lock-In Note är kopplad till värdeutveckligen av den
Underliggande. Produkten fungerar enligt följande:
Inlösen på förfallodag
Med Capital Protected Lock-In Note kan investerare delta i värdeutveckligen av den
Underliggande. På varje Observationsdag fastställs värdeutveckligen sedan
Ursrungliga Värderingsdagen. Positiv värdeutveckling beaktas [högst upp till [för in
belopp] procent] [i obegränsad grad]. Positiv värdeutveckling hos den
Underliggande är inlåst i steg. Den Låsta Värdeutvecklingen är det högst
uppnåbara steget som kan uppnås av den största Värdeutvecklingsfaktorn som
observerats under alla Observationsdagar.
På Avräkningsdagen, erhåller investerare Kontaktbeloppet, Nominella Beloppet
eller, om högre belopp motsvarande summan av (a) Nominella Beloppet och (b)
produkten av Nominella Beloppet, Deltagandefaktorn och värdeutvecklingen hos
den Underliggande sedan Ursprungliga Värderingsdagen, med beaktande av Låsta
Värdeutvecklingen [och det högsta Taket.
[Om Värdepappret är en "Lookback Note" (produkt nr. N67), för in:
Denna [Lookback Note] [om tillämpligt, för in annat marknafsföringsnamn] är
kopplad till värdeutvecklingen hos den Underliggande. Hur produkten fungerar är
avhängigt tre nyckelfaktorer:
1. Kupongbetalningar
a)

Om värdeutvecklingen av den Underliggande baserad på det lägsta
officiella slutpriset eller, som fallet kan vara, slutnivån för den
Underliggande
[under
Lookback
Perioden]
[på
Lookback
Observationsdagarna]
[överstiger]
[motsvarar
eller
överstiger]
Kupongtrönskeln på en Kupongobservationsdag, kommer investerare att
erhålla
Kupongbeloppet
(Kupongbetalning)
på
nästa
Kupongbetalningsdag.

b)

Om värdeutvecklingen hos den Underliggande basesad på det lägsta
officiella slutpriset eller, som fallet kan vara, slutnivån för den
Underliggande
[under
Lookback
Perioden]
[på
Lookback
Observationsdagarna] [understiger] [motsvarar eller understiger]
Kupongtrönskeln på en Kupongobservationsdag, kommer inte
Kupongbetalning ske på nästa Kupongbetalningsdag.

2. Förtida inlösen
Om värdeutveckligen hos den Underliggande baserad på det lägsta officiella
slutpriset eller, som fallet kan vara, slutpriset för den Underliggande [under
Lookback Perioden] [på Lookback Observationsdagarna] [överstiger] [motsvarar
eller överstiger] den relevanta Inlösentröskeln på en Observationsdag, kommer
[Lookback Note] [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] att inlösas i
förtid till Nominella Beloppet. Om kupongvillkoren uppfylls kommer ytterligare
Kupongbetalningar utgå.
3. Inlösen på förfallodag
Om förtida inlösen inte äger rum, kommer investerare erhålla ett Kontantbelopp på
Avräkningsdagen vilket bestäms beroende av värdeutvecklingen hos den
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Underliggande enligt följande:
a)

Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [motsvarar eller överstiger]
Barriären, kommer investerare erhålla Nominella Beloppet på
Avräkningsdagen.

b)

Om den Slutliga Referensnvivån [understiger] [motsvarar eller
understiger] Barriären, kommer [Lookback Note] [om tillämpligt, för in
annat marknadsföringsnamn] delta 1:1 i den negativa värdeutvecklingen
av den Underliggande baserat på det lägsta officiella slutpriset eller, som
fallet kan vara, slutpriset för den Underliggande under Lookback
Perioden.

Om de Slutliga Villkoren framhåller detta, kommer Kupongbetalningar att tilläggas
om kupongvillkoren inträffar.
Investerare begränsar deras avkastning till det Nominella Beloppet och
Kupongbetalningar i gengäld för möjligheten till förtida inlösen.
[Om Värdepappret är en "Top Rank Note" (produkt nr. N68), för in:
[Denna Top Rank Note är [för in procentandel] % kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till [för in
procentandel] [% av] det Nominella Beloppet. Inlösen, vilken inte kommer att äga
rum före förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part utan är uteslutande
säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens förmåga att
uppfylla sina betalningsförpliktelser.
Top Rank Note är kopplad till Korgbeståndsdelarnas Värdeutveckling.
Produkten fungerar som följer:
Inlösen på förfallodagen
Investerare kommer erhålla ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen som är
avhängigt värdeutvecklingen av den Sämst Utvecklade Korgbeståndsdelen på
Värderingsdagen (med eller utan kapitalskydd så som definierats i Produktvillkoren)
enligt följande:
Investerare kommer att erhålla ett belopp som motsvarar produkten av (i) det
Nominella Beloppet; (ii) Deltagandefaktorn; och (iii) det störst beloppet av (a)
summan av värdeutvecklingen av ett specificerat antal av de lägst rangordnade
Korgbeståndsdelarna adderat med en Fast Ränta multiplicerat med en Multiplikator
som definierats i Produktvillkoren och (b) [noll] [för in procentandel] [% av] [det
Nominella Beloppet].
[Om Värdepappret är en "Coupon Note with performance payout" (produkt nr –
N69), för in:
Coupon Note with performance payout [om tillämpligt, för in
marknadsföringsnamn] är kopplat till värdeutveckligen av Underliggande.

annat

1. Kupongbetalningar
På Kupongbetalningsdagen utbetalas Obligationen [ett fast Kupongbelopp] [ett
Kupongbelopp som ökar under periodens gång]
2. Inlösen på förfallodagen
Investerare kommer att erhålla ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen som avgörs
beroende på den Slutliga Referensnivån av den Underliggande enligt följande:
a) Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar] [eller] [överstiger] Barriären, kommer
investerare erhålla den Specificerade Referensnivån.
b) Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [eller] [motsvarar] Barriären
kommer investerare erhålla det Nominella Beloppet.
[Om Värdepappret är en "100% Capital Guaranteed Note" (produkt nr – N70), för
in:
100% Capital Guaranteed Note är 100% kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen av 100% Capital Guaranteed Note på
förfallodagen försäkras uppgå till det Nominella Beloppet. Inlösen är inte
garanterad av en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och
är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina
betalningsförpliktelser.
På Avräkningadagen, erhåller investerare minst det Nominella Beloppet
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a) om Barriärbestämmandebeloppet under hela Observationsperioden har
[understigit] [motsvarat eller understigit] Barriären, investerare deltagit i
värdeutvecklingen av den Underliggande baserat på den Ursprungliga
Referensnivån, till ett minimum av det Nominella Beloppet på Avräkningsdagen.
b) Om Barriärbestämmandebeloppet någon gång under Observationsperioden har
[överstigit] [motsvarat eller överstigit] Barriären, erhåller investerare ett belopp som
motsvarar [ ] procent av det Nominella Beloppet på Avräkningsdagen.
[Om Värdepappret är en "Steepener Note With Lock In" (produkt nr – N71), för
in:
[Steepener Note] [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] är 100%
kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd innebär att inlösen av [Steepener
Note] [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] ] på förfallodagen
försäkras uppgå till det Nominella Beloppet. Inlösen, vilken inte kommer att äga rum
före förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part utan är uteslutande
säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens förmåga att
uppfylla sina betalningsförpliktelser.
Om de Slutliga Villkoren fastställer att Emittentens Inlösningsrätt ska tillämpas, kan
Emittenten genom att meddela innehavare begära inlösen av [Steepener Note ] [om
tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] på Inlösendagen utan att några
specifika villkor måste ha inträffat. Om Emittenten utnyttjar denna rätt, så kommer
[Steepener Note ] [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] lösas in i förtid
till det Nominella Beloppet på Inlösendagen.
Förutsatt att [Steepener Note ] [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn]
inte har lösts in av Emittenten, erhåller investerare kupongbetalningar på
Kupongbetalningsdagen.
Om definierat i de Slutliga Villkoren, att [Steepener Note ] [om tillämpligt, för in
annat marknadsföringsnamn] har en fast Kupong för ett bestämt antal
Kupongperioder specificerat i de Slutliga Villkoren. I de efterföljande
Kupongperioderna eller, i fall att, specificerat i de Slutgiltiga Villkoren, i samtliga
Kupongperioder, erhåller investerare rörliga Kupongbetalningar på varje
Kupongbetalningsdag, eller på var och en av Kupongbetalningsdagarna under
perioden. Beloppet av de rörliga Kupongbetalningarna beror på skillnaden mellan
två Referensräntor som specificerats i de Slutliga Villkoren. Kupongen motsvarar
dock som lägst den Lägsta Kupongen.
Om en Kupong avsedd för en Kupongperiod motsvarar den Högsta Kupongen, så
kommer Kupongen för denna och efterföljande Kupongperiod vara en fast Kupong
motsvarande den Högsta Kupongen.
[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Autocallable Note (with basket
averaging" (product nr – N72), för in:
Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging) [om tillämpligt, för in
annat
marknadsföringsnamn]
är
kopplat
till
Värdeutvecklingen
av
Kuponbeståndsdelarna. Sättet som produkten fungerar är avhängigt av följande
nyckelfaktorer:
1. Kupongbetalningar
[För in kupongbeskrivning från avsnittet 'Generella kupongdefinitioner' i början av
element C.15, om tillämpligt, eller för in följande:]
Kupongbeloppet som utbetalas på Kupongbetalningsdagen beror på den
Genomsnittliga Kupongvärdeutvecklingen på den [omedelbart föregående
Kupongobservationsdagen]
a) Om en Kupongtröskelhändelse inträffar på en Kupongsobservationsdag, erhåller
investerare det Kupongbelopp som motsvarar [för in följande om Kupongbeloppet
är sammaför samtliga Kupongbetalningsdagar] [ ] procent av det Nominella
Beloppet på den näst efterföljande Kupongbetalningsdagen [om Kupongbeloppet
inte är samma för samtliga Kupongbetalningsdagar, för in beloppet för var och en
av Kupongbetalningsdagarna].
b) Om det inte har inträffat en Kupongtröskelhändelse på en
Kupongobservationsdag kommer Kupongbeloppet vara noll och ingen
kupongbetalning kommer utgå på nästa Kupongbetalningsdag.
För att undvika tvivel, om ett Inlösenfallhar inträffat på en Observationsdag ska ett
kupongbelopp för Observationsdagen då ett sådant Inlösenfall inträffat betalas ut
på den näst efterföljande Kupongbetalningsdagen och inga ytterligare
Kupongbelopp ska därefter utbetalas.
En Kupongtröskelhändelse inträffar om [det aritmetiska genomsnitted av priset,
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nivån eller värdet av Korgbeståndsdelarna vid något tillfälle på
Kupongobservationsdagen [det aritmetiska genomsnittet av slutpriset, slutnivån
eller slutvärdet av Korgbeståndsdelarna på Kupongobservationsdagen] (den
Genomsnittliga Kupongvärdeutvecklingen) [motsvarar eller överstiger] [överstiger]
Kupongtröskeln.
2. [Förtida Inlösen
En kontroll kommer att genomföras av Worst of Basket Autocallable Note (with
basket averaging) [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] på varje
Observationsdag]
huruvida
Värdeutvecklingen
[motsvarar]…[överstiger]
Inlösenpriset
(en sådan händelse motsvarar ett "Inlösenfall"). Om
Värdeutvecklingen [motsvarar] [överstiger] Inlösenprisett kommer Obligationen att
lösas in i förtid till det Nominella Beloppet på den relevanta Avräkningsdagen.]
3. Inlösen på förfallodagen
Vid förtida inlösen, erhåller investerare ett Kontantbelopp på Avräkningsdagen:
a) Om Värdeutvecklingen på Värderingsdagen [motsvarar eller överstiger]
[överstiger] Barriären, erhåller investerare på Avräkningsdagen ett belopp som
motsvarar 100 % av det Nominella Beloppet, eller
Om Värdeutvecklingen på Värderingsdagen [motsvarar eller understiger]
[understiger] Barriären, erhåller investerare på Avräkningsdagen ett belopp som
motsvarar produkten av (i) det Nominella Beloppet och (ii) Värdeutvecklingen.
Värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna beräknas som det aritmetiska
genomsnitted av kvoten av (a) Referensnivån av varje Korgbeståndsdel på det
relevanta datumet (som täljare) och (B) den Ursprungliga Referensnivån av varje
korresponderande Korgbeståndsdel (som nämnare).
[Om Värdepappret är en "Fixed to Floating Reverse Convertible Note" (product
nr – N73), för in:
Denna Fixed to Floating Reverse Convertible Note är avhängig av utvecklingen av
den Underliggande. Sättet som produkten fungerar på är avhängigt av följande två
nyckelfaktorer:
1. Kupongbetalningar
Under perioden erhåller investerare kupongbetalningar på Kupongbetalningsdagen
Obligationen betalar ut en fast Kupong på Kupongbetalningsdagen för följande
Kupongperioder: [för in relevant Kupongperiod]. I de/n efterföljande
Kupongperiode/n/rna, erhåller investerare [en] rörlig[a] kupongbetalning[ar] på
Kupongbetalningsdag[en/arna].
Beloppet
av
[denna]
[dessa]
rörliga
kupongbetalning[en/arna] beror på värdeutvecklingen av Referensnivån, som
multipliceras med Deltagandefaktorn.]
Kupong: a) [I förhållande till [varje] Kupongbetalningsdag[en/arna] [för varje
Kupongperiod som inträffar på eller efter [för in Slutdatum av relevant
Kupongperiod eller Utfärdande Datum eller annat datum] men slutar före den [för in
Slutdatum av relevant Kupongperiod]], [[ ] procent, årligen [ ]] och;
b) [I förhållande till [varje] Kupongbetalningsdag[en/arna] [för varje Kupongperiod
som inträffar på eller efter [för in Slutdatum av relevant Kupongperiod]], [[ ] procent,
årligen]] [Referensräntan] [ ] * [[ och multiplicerat ] med [ ]]. ]
Kupongen motsvarar [lägst den Lägsta Kupongen] och [högst den Högsta
Kupongen].]
2. Inlösen på förfallodagen
På Avräkningsdagen erhåller investerare:
(a) Om Referensnivån på någon Observationsdag [överstiger] [motsvarar eller
överstiger] Knock Out Barriären (en "Knock-Out-Händelse"), det Nominella
Beloppet.
(b) Om det inte har inträffat en Knock-Out Händelse och den Slutliga Referensnivån
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Barriären, det Nominella Beloppet.
(c) Om det inte har inträffat en Knock-Out Händelse och den Slutliga Referensnivån
[understiger] [motsvarar eller understiger] Inlösenpriset, erhåller investerare ett
Kontantbelopp motsvarande den Slutliga Referensnivån med beaktande av
Multiplikatorn, och deltagande 1:1 i värdeutvecklingen av den Underliggande
baserat på Inlösenpriset.
I gengäld för den genomsnittliga kupongbetalningen ovan, riskerar investerare en
eventuell förlist av kapital.
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[Om Värdepappret är en "Switchable Note with performance payout" (product
nr – N74), för in:
Denna Switchable Note är [100] [för in siffra] % kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till [för in siffra]%
av det Nominella Beloppet. Inlösen, vilken inte kommer att äga rum före
förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part utan är uteslutande säkerställd av
Emittenten och är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina
betalningsförpliktelser.
Om ett Switchfall inte inträffar på en Switchfallsdag, deltar investerare i den positiva
och negativa värdeutvecklingen av den Underliggande baserad på Inlösenpriset på
förfallodagen[förutsatt att ett sådant belopp inte understiger det Lägsta Beloppet.]
På Avräkningsdagen, om ett Switchfall inte har inträffat, erhåller investerare ett
Kontantbelopp enligt följande:
(i) om, på Värderingsdagen Värdeutvecklingen av den Underliggande [överstiger]
[eller] [motsvarar eller överstiger] Inlösenpriset, summan av (a) [100] [för in siffra]
procent av det Nominella Beloppet, adderad med(b) produkten av (i)
Deltagandefaktorn och (ii) det högsta av (A) [för in Golv] och (B) skillnaden mellan
(I) kvoten av den Slutliga Referensnivån dividerad med den Ursprungliga
Referensnivån, subtraherad med (II) [Startvärdet].]
(ii) om, på Värderingdagen Värdeutvecklingen av den Underliggande [understiger]
[eller] motsvarar eller understiger] Startpriset produkten av (a) det Nominella
Beloppet (som täljare) och (b) kvoten av den Slutliga Referensnivån (som täljare)
dividerad med den Ursprungliga Referensnivån (som nämnare) [, förutsatt att
Kontantbeloppet inte understiger det Lägsta Beloppet.]
Om ett Switchfallinträffar på en Switchfallsdag, utbetalas en fast kupong på
efterföljande Kupongbetalningsdag (varvid Kupongbeloppet i förhållande till tidigare
dagar utbetalas på sådan näst efterföljande Kupongbetalningsdag) och
investerarna kommer inte längre delta i värdeutvecklingen av den Underliggande på
förfallodagen. På Avräkningsdagen erhåller investerare ett Kontantbelopp
motsvarande [för in siffra] procent av det Nominella Beloppet.
Ett Switchfall inträffar [när [Calculation Agent] [Emittenten] fastlägger att det
verkliga värdet av en motsvarande produkt med samma egenskaper som
Switchable Note men utan Switchmöjligheten är överstiger det verkliga värdet av en
obligation motsvarande Switchable Note där ett Switchfall har inträffat och därmed
utbetalas fasta kuponger] [Emittenten, enligt eget skönsmässigt omdöme
bestämmer att frikoppla betalningen av Obligationen från värdeutvecklingen av den
Underliggande och fastställer att betala en fast kupong på varje
Kupongbetalningsdag och betala [[för in siffra]% av] det Nominella Beloppet vid
inlösen på förfallodagen. Switchfallet inträffar på en Switchfallsdag om Emittenten
upplyser innehavare av Obligationen på det relevanta Switchfallsdagen om
Emittentens beslut att ett Switchfall ska inträffa.
[Om Värdepappret är en "Partial Capital Protection Note" (produkt nr – N75), för
in:
Denna Partial Capital Protection Note [om tillämpligt, för in annat
marknadsföringsnamn] är kapitalskyddad på förfallodagen till [för in siffra] procent
av det Nominella Beloppet och inlösenbeloppet som ska betalas till investerare är
kopplat till värdeutvecklingen av den Underliggande. Detta partiella kapitalskydd
betyder att inlösen av Partial Capital Protection på förfallodagen försäkras uppgå till
en procentandel motsvarande det Nominella Beloppet. Inlösen, vilken inte kommer
att äga rum före förfallodagen, är inte garanterad av en tredje part utan är
uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför beroende av Emittentens
förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.
På förfallodagen, erhåller investerare Kontantbeloppet som är produkten av det
Nominella Beloppet multiplicerad med det största av (a) och (b) där
(a) är högre än [för in siffra] procent av Värdeutvecklingen; och
(b) är 100 procent adderad med
Värdeutvecklingen subtraherad med 1.

Deltagandefaktorn

multiplicerad

med

Som en formel:
Nominella Beloppet * max {max {[ för in siffra]% (Utveckling)}, 100% +
Deltagandefakorn * (Utveckling -1)}
[för in tabell om nödvändigt]
[Observat
ionsdag]
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[Kupongt
röskeln]

[Kupong]

[Tilläggsk
upongtrö

[Tilläggsk
upong]

[Kupongb
etalnings

[för in
datum] [(
"Första
Observati
onsdagen
")]
[för in
datum] [(
"Andra
Observati
onsdagen
")]
[för in
datum] [(
"[ ]
Observati
onsdagen
")]
Värdering
sdag

[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]

[]
[procent.]

[]
[procent.]

[]
[procent.]

[]
[procent.]

skeln]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]
[för in
värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensn
ivå]

[]
[procent.]

dagar]
[för in
datum]

[]
[procent.]

[för in
datum]

[]
[procent.]

[för in
datum]

[]
[procent.]

[för in
datum]

[för in tabell om nödvändigt]
[Observationsd
ag]
[för in datum] [(
"Första
Observationsda
gen")]
[för in datum] [(
"Andra
Observationsda
gen")]
[för in datum] [( "[
]
Observationsda
gen")]
Värderingsdag

[Inlösentröskeln
]
[för in värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensnivå]
[för in värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensnivå]
[för in värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensnivå]
[för in värde] [[ ]
procent av
Ursprunlig
Referensnivå]

[Autoköp
Tilläggskupong]
[ ] [procent.]

[Autoköp
Inlösennivå]
[ ] [procent.]

[ ] [procent.]

[ ] [procent.]

[ ] [procent.]

[ ] [procent.]

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Följande definitioner används ovan:
[Andra Bonusbelopp]

[ ]*

[Andra Valutan]
[Antalet
underpresterande
[ ]*
Korgbeståndsdelar]
[Autoköp Inlösennivå]
[Autoköp Tilläggskupong]
[Avbetalningens Avräkningsdag]

[ ]*

[Avräkningsvaluta]

[ ]*

[Barriär]

[ ]* [Ett nummer som fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][
] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Barriärbestämmandebeloppet]

[ ]*
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[Basvaluta]

[ ]*

[Bonus Belopp]

[ ]*

[Dagliga Värdeutvecklingsnivån]
[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]*
[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]*

[Deltagandefaktor 2]

[Deltagandefaktor] [1]

[Den Högsta Kupongen]

[ ]* [En procentandel vilken fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilken inte
understiger[för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Den Lägsta Kupongen]

[ ]* [En procentandel vilken fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilken inte
understiger[för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[det Fysiska Leveransbeloppet]

[ ]*

[Det Högsta Beloppet]

[ ]*

[Det Lägsta Beloppet]

[ ]*

[Det Lägsta Inlösenbeloppet]

[ ]*

[Digitalt Belopp]

[ ]*

[Ersättningsfall]

[ ]*

[Fallskärmströskel]

[ ]*

[Fast Ränta]

[ ]*

[Finansierande Komponent]

[ ]*

[Främmande Valuta]

[ ]*

[Första Bonus Beloppet]

[ ]*

[Första Valutan]
[Förtida Inlösendag]
[Förtida
Procentandel
Kontantbelopp]

[ ]*
för

[ ]*

[Förtida] [Avstämningsdag]

[ ]*

[Hanteringsavgift]

[ ]*

[Icke-linjär Faktor]

[ ]*

[Individuell Valutavärdeutveckling]

[ ]*

[Inlåsninghändelse]

[ ]*

[Inlåsningssteg]

[ ]*

[Inlösenbestämmandebeloppet]

[ ]*

[Inlösendag]

[ ]*

[Inlösningsrätt för Emittent]

[Yes][No]*

[Inslösentröskel]

[ ]*

[Interimistisk Referensnivå]

[ ]*

[Justeringsbelopp för Barriär]

[ ]*

[Justeringsdag för Utdelningar]

[ ]*

[Justeringsdag]

[ ]*
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[Justeringsfaktor för Barriär]

[ ]*

[Knock-Out Barriär]

[ ]*

[Kontant Avbetalningsbelopp]

[ ]*

[Kontantbelopp]

[ ]*

[Kort Underlying]

[ ]*

[Kupong Divisor]

[ ]*

[Kupong]

[ ]* [En procentandel vilken fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilken inte
understiger[för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Kupongbelopp]

[ ]*

[Kupongobservationsdag[ar]]

[ ]*

[Kupongobservationsperiod]

[ ]*

[Kupongperiod]

[ ]*

[Kupongtröskel]

[ ]* [En procentandel vilken fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilken inte
understiger[för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Kupongvärde]

[ ]* [En procentandel vilken fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilken inte
understiger[för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Långt Underliggande]

[ ]*

[Lägre Barriär]

[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Lägsta Avkastningen]
[Lägsta Referensnivån]

[Multiplikator]

[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[No Touch Amount]

[ ]*

[Nominellt Belopp]

[ ]*

[Observationsdag(ar)]

[ ]*

[Observationsperiod]

[ ]*

[One Touch Amount]

[ ]*

[ParticipationDown]

[ ]*

[ParticipationUp]

[ ]*

[Put Strike]

[ ]*

[Quanto Faktor]

[ ]*

[Rainbow Return]

[ ]*

[Referensbelopp]
[Referensdag[ar]
Kupongperioden]

[ ]*
för

[ ]*

[Referenskorgens Värdeutveckling]

[ ]*

[Referenskälla]

[ ]*
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[för in relevant
Produktvillkoren]

[Referensnivå]

definition

hämtad

ur

definition

hämtad

ur

[Relevanta Värdeutvecklingen]
[Rolling Costs]

[ ]*

[Rollover Faktor]

[ ]*

[Räntesatsen]
[Skyddsbarriär]

[ ]*

[Skyddsbelopp]

[ ]*

[Skyddsnivå]

[ ]*

[Slutlig Procentandel för
Kontantbelopp]

[ ]*

[Slutlig Referensnivå]

[för in relevant
Produktvillkoren]

[Slutliga Avräkningsdagen]
(a) den första Observationsdagen, [[ ]* ett
belopp motsvarande summan av (i) det
Återstående Beloppet; plus (ii) produkten av
(A); det Återstående Beloppet, multiplicerat
med (B) [], multiplicerat med (C); eller]
[Slutligt Kontantbelopp]
[(b)] sista Observationsdagen, [[ ]* ett
belopp motsvarande summan av (i) det
Återstående Beloppet; plus (ii) produkten av
(A); det Återstående Beloppet, multiplicerat
med (B) [], multiplicerat med (C)[]] *
[Specificerad Referensnivå]

[ ]*
[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]*
[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]*

[Startvärde 2]

[Startvärde] [1]

[Startvärdesnivån
Outperformance]

för

[ ]*

[Stop Loss Referensnivån]

[ ]*

[Successor Future]

[ ]*

[Switchfallsdag]
[Tak]

[ ]*

[Tilläggsbelopp]
[Tilläggskupong]
[Tilläggskupongtröskeln]
[Tröskelprocentandel]

[ ]*

[Uppsägningsdatum]

[ ]*

[Ursprunglig Referensnivå]

[för in relevant
Produktvillkoren]

[Ursprunglig Värderingsdag]

[ ]*

[Ursprungligt Emitteringspris]

[ ]*

[Utbetalningsdag för Kupongen]

[ ]*

[Utdelningsfaktor]

[ ]*

[Utfärdandedatum]

[ ]*

[Utväxling]

[ ]*
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definition

hämtad

ur

[Utövanderätt
Värdepappersinnehavaren]

för

[Ja][Nej]*

[Valutadag]

[ ]*

[Värderingsdag]

[ ]*

[Värdet
av
Referensnivån]

Relevanta [för in relevant
Produktvillkoren]

[Värdeutveckling]

definition

hämtad

ur

[ ]*

[Återblicksperiod]
[Återstående Belopp]

[ ]*

[Återställningsdag]
[ ]* [Ett nummer vilket fastställs av
Emittenten
på
[den
Ursprungliga
Värderingsdagen][ ] och vilket inte
understiger [för in belopp] eller överstiger
[för in belopp]]

[Övre Barriär]

[Om tillämpligt för in ytterligare [för in relevant
definitioner]
Produktvillkoren]

definition

hämtad

ur

[Avseende multi-serie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant
information och slutför för varje Serie av Värdepapper:

C.16

Upphörande- eller förfallodagen för
derivat – utnyttjandedagen eller slutliga
referensdagen.

ISIN

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[För in C.16 om Bilaga XII är tillämplig]
[Avräkningsdagen: [Om ett Inlösenfall har inträffat [på en Observationsdag,], [[för in
siffra] Affärsdag[ar] efter Observationsdagen på vilken en/ett [Knock Outhändelse][Inlösenfall] först inträffade][den Förtida Inlösendagen] som planeras
infalla omedelbart efter dagen som en sådan Observationsdag planeras infalla på]
eller om [en Knock Out][ett Inlösenfall] inte har inträffat, [för in datum] eller om
senare, [för in siffra] Affärsdag[ar] efter Värderingsdagen] []*]
[[Utnyttjandedag[arna]][Utnyttjandeperiod]: [Om en Inösenhändelse har inträffat,
[Observationsdagen på vilken en sådan Inösenhändelse först inträffade eller om en
Inösenhändelse inte har inträffat, Värderingsdagen] [den sista Värderingsdagen
som inträffar][]*]
[Värderingsdag: [ ]* [(föremål för justering)]]
[Avseende multi-serie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant
information och slutför för varje Serie av Värdepapper:
ISIN

[Avstämningsda
g]

[Utnyttjandedag[arna]]
[Utnyttjandeperiod]

[Värderingsdag]

[]

[]

[]

[]

]
C.17

Avräkningsförfarande för de derivata
värdepapperen.

[För in C.17 om Bilaga XII är tillämplig]
[Ett kontantbelopp som utbetalas av Emittenten ska överföras till relevant
Clearingagent för fördelning mellan Värdepappersinnehavarna]
Emittenten kommer att befrias från sin betalnings- [och/eller leverans-]skyldigheter
genom [utbetalning av Kontantbeloppet] [och/eller] [leverans av det Fysiska
Leveransbeloppet] till, eller via order till, relevant Clearingagent [eller Fysiskt
Leveransclearingsystem] avseende det belopp som betalas eller levereras.]

C.18

En beskrivning av hur avkastningen på

[För in C.18 om Bilaga XII är tillämplig]
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de derivata värdepapperen sker.

[Utbetalning av Kontantbeloppet och/eller leverans av det Fysiska
Leveransbeloppet till varje relevant Värdepappersinnehavare på Avräkningsdagen.]
[Utbetalning av Kontantbeloppet till varje relevant Värdepappersinnehavare på
Avräkningsdagen.]
[Leverans
av
det
Fysiska
Leveransbeloppet
Värdepappersinnehavare på Avräkningsdagen.]

till

varje

[Värdepapperen [kan] utbetala ett Kupongbelopp till varje
Värdepappersinnehavare på tillämplig Utbetalningsdag för Kupongen.]
C.19

Utnyttjandepriset
eller
slutliga
referenspriset för den Underliggande.

relevant
relevant

[För in C.19 om Bilaga XII är tillämplig]
[Den Slutliga Referensnivån][för varje Korgbeståndsdel]:
[ ]*] [Avseende multiserie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant information och
slutför för varje Serie av Värdepapper:

C.20

Typ av den Underliggande och var
informationen om den Underliggande
kan finnas.

ISIN

Slutlig Referensnivå

[]

[]

[För in C.20 om Bilaga XII är tillämplig]
[Inte tillämpligt; Värdepapperen utbetalar ett fast belopp utan beaktande av
Utnyttjandepriset eller den Slutliga Referensnivån av den Underliggande.]
[Underliggande] [Korg] [och] [Korgbeståndsdelar]
[Typ:

[Aktie] [Index] [Multi-Exchange Index][Annat Värdepapper] [Handelsvara]
[Växelkurs] [Terminskontrakt] [Fond][Fondaktie] [Fondenhet] [Räntekurs]
[Korg med tillgångar som består av följande: för in uppgifter för relevant
typ av typer av Korgbeståndsdelar – Aktier, Tillgångar, Andra
Värdepapper, Handelsvaror, Växelkurser, Terminskontrakt, Fondenheter
och Aktier och/eller Räntekurser:]

Namn:

[ ]*

[ISIN]:

[ ]*

Information om den historiska och pågående värdeutvecklingen av [Underliggande]
[Korgbeståndsdelar] och dess volatilitet kan erhållas [på den offentliga hemsidan på
www. [maxblue.de] [ ] [och på [Bloomberg hemsidan [för in uppgifter] ] eller
[Reuters hemsidan [för in uppgifter]]] [som tillhandahållits för varje värdepapper
eller del som består av [Underliggande] [Korgbeståndsdelar]. [Om inte någon
offentlig information finns, för in: i fysiskt format på kontoren [för in
adress/telefonnummer]]
[Avseende multi-serie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant
information och slutför för varje Serie av Värdepapper:
ISIN

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

]
C.21

Marknad där värdepapperna kommer att
säljas och för vilka Grundprospektet har
publicerats.

Punkt
D.2

[För in C.21 om Bilaga XII är tillämplig]
[Ansökan [har] [förväntas] ges in för att notera Värdepapperen för handel på den
reglerade marknaden för "Luxembourg Stock Exchange"] [Inte tillämpligt.
Värdepapperen kommer inte att noteras eller upptas för handel på reglerad
marknad för någon börs.]

Avsnitt D – Risker
Nyckelinformation
om
nyckelrisker för emittenten.

särskilda

Investerare kommer att vara exponerade för risken att Emittenten blir insolvent
genom att denne blir överskuldsatt eller oförmögen att betala sina skulder, dvs.
risken att tillfälligt eller stadigvarande vara oförmögen att betala räntor och/eller
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kapitalbelopp i tid. Emittentens kreditbetyg reflekterar bedömningen av dessa
risker.
Faktorer som kan ha en negativ påverkan på Deutsche Banks lönsamhet beskrivs
nedan:
•

Medan den globala ekonomin visade robust tillväxt under 2018, kvarstår
särskilda makroekonomiska risker som kan påverka verksamhetsresultat och
det finansiella tillståndet inom vissa av Deutsche Banks verksamheter samt
dess strategiska planer negativt, inklusive försämring för den ekonomiska
utsikten för euron och ett insaktande på tillväxtmarknaden,
handelsspänningar mellan USA och Kina samt mellan USA och Europa, risk
för inflation, Brexit, europeiska val och geopolitiska risker.

•

I EU kan fortsatt förhöjda nivåer av politisk osäkerhet ha oförutsebara
konsekvenser för det finansiella systemet och den större ekonomin, och kan
bidra till europeisk de-integration i vissa områden, vilket potentiellt kan leda
till en nedgång i verksamhetsnivåer, nedskrivningar av tillgångar och förluster
för Deutsche Banks verksamheter. Deutsche Banks förmåga att skydda sig
mot dessa risker är begränsad.

•

Storbritanienns eventuella utträde ur EU – Brexit – kan medföra att Deutsche
Banks verksamhet, verksamhetsresultat eller strategiska planer påverkas
negativt.

•

Deutsche Bank kan bli förpliktigad att ta försämringar för dess exponeringar
gentemot statsskulder i europeiska eller andra länder om skuldkrisen i
Europa blossar upp igen. Kreditswapparna som Deutsche Bank har ingått för
att hantera statlig kreditrisk kommer eventuellt inte att vara tillgängliga för att
kompensera för dessa förluster.

•

Deutsche Banks verksamhetsresultat och finansiella läge, särskilt Deutsche
Bank's Corporate & Investment Bank, fortsätter att påverkas negativt av den
utmanande marknadsmiljön, ovissa makroekonomiska och geopolitiska
förhållanden, lägre nivåer av kundaktivitet, ökad konkurrens och reglering,
och de omedelbara konsekvenserna av Deutsche Banks strategiska beslut.
Om Deutsche Bank inte kan förbättra sin lönsamhet medan banken fortsätter
att möta dessa motvindar, kan Deutsche Bank eventuellt inte möta många av
sina strategiska målsättningar, och kan ha svårt att behålla kapital, likviditet
och avkastning på nivåer som förväntas av marknadsaktörer och Deutsche
Banks tillsynsmyndigheter.

•

Deutsche Bank överväger sammanslagningar av verksamheter regelbundet.
Det är generellt sett inte rimligt för Deutsche Bank att överväga en
genomgång av alla verksamheter som Deutsche Bank kanske skulle kunna
slå samman för att bli komplett i alla avseenden. Detta resulterar i att en
sammanslagning kanske inte presterar enligt förväntningarna. Deutsche
Bank kanske också misslyckas i att framgångsrikt integrera verksamheten
med någon enhet som banken slagit samman. Misslyckanden att genomföra
meddelade sammanslagningar eller misslyckanden att nå de förväntade
fördelar av en sådan sammanslagning skulle kunna väsentligt och negativt
påverka Deutsche Banks lönsamhet. Sådana misslyckanden skulle även
kunna påverka investerares syn på Deutsche Banks möjligheter i och
förvaltning av verksamheten. Det skulle även kunna leda till att
nyckelpersoner lämnar verksamheten eller ökade kostnader och en minskad
lönsamhet om Deutsche Bank känner sig tvingade att erbjuda dessa
nyckelpersoner finansiella incitament för att de ska stanna.

•

Marknadsspekulationer om potentiella konsolideringar i den finansiella
sektorn i Europa och Deutsche Banks roll i den konsolideringen kan också ha
en negativ effekt på verksamheten och intäktsnivåerna. Även om
spekulationer om konsolideringar är frekventa, finns det åtskilliga hinder för
att genomföra transaktioner i Deutsche Banks sektor, inklusive de
regulatoriska hinder
som ålagts
sektorn, olika
affärsmodeller,
värderingsfrågor och den långvariga motvinden som industrin möter,
inklusive det låga ränteläget, marknadstrycket och de höga kostnader
förknippade med rationalisering och förenkling av institutioners verksamhet.
Deutsche Bank kan därför komma att upphöra med att överväga
sammanslagningar av verksamheter, eller avstå från befintliga möjligheter.

•

Om Deutsche Bank undviker att göra sammanslagningar av verksamheter
eller om meddelade eller förväntade transaktioner inte förverkligas, kan
marknaden se negativt på Deutsche Bank. Om Deutsche Bank enbart har en
organisk tillväxt kanske inte banken kan expandera verksamheten så fort
eller framgångsrikt som dess konkurrenter, speciellt vad avser nya
verksamhetsområden. Dessa uppfattningar och begränsningar kan resultera i
att Deutsche Banks rykte och verksamhet skadas, vilket skulle ha väsentligt
negativa
effekter
på
Deutsche
Banks
finansiella
ställning,
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verksamhetsresultat och likviditet.
•

Negativa marknadsvillkor, försämringar av tillgångspriser, volatilitet och
försiktighet hos investerare har påverkat och kan i framtiden väsentligt och
negativt påverka Deutsche Banks intäkter och lönsamhet, särskilt Deutsche
Banks investment banking, förmedling och annan arvodes- och
provisionsbaserad verksamhet. Detta har tidigare resulterat i och kan i
framtiden komma att resultera i att Deutsche Bank ådrar sig betydande
förlutser från sin handels- och investeringsverksamhet.

•

Deutsche Banks likviditet, verksamheter och lönsamhet kan påverkas
negativt av en oförmåga att få åtkomst till obligationsmarknader eller att sälja
tillgångar under perioder med likviditetsrestriktioner för marknaden eller
företag. Sänkta kreditbetyg har bidragit till en ökning av Deutsche Banks
finansieringskostnader och en framtida sänkning kan väsentligen påverka
dess finansieringskostnader negativt, motparters vilja att fortsätta göra affärer
med banken och betydande aspekter av dess affärsmodell.

•

I andra kvartalet 2018 annonserade Deutsche Bank att banken skulle ändra
sin strategi och uppdatera sina finansiella mål. Om Deutsche Bank inte med
framgång klarar att implementera sina strategiska planer finns det en risk att
Deutsche Bank inte når sina finansiella mål eller att det uppstår förluster eller
låg lönsamhet och att dess finansiella ställning, verksamhetsresultat och
aktiekurs väsentligt och negativt kan påverkas.

•

Deutsche Bank kan ha svårigheter med att sälja företag, verksamheter eller
tillgångar till gynnsamma priser eller överhuvudtaget och kan orsakas
väsentliga förluster av dessa tillgångar och andra investeringar oberoende av
marknadens utveckling.

•

Intensiv konkurrens på Deutsche Banks hemmamarknad Tyskland samt på
internationella marknader har och kan fortsätta att få väsentligt negativa
effekter på intäkter och lönsamhet.

•

Stadgade och föreslagna tillsynsreformer som svar på svagheter inom den
finansiella sektorn, i förening med ökade tillsynsgranskningar i allmänhet, har
haft och kommer att fortsätta ha en betydande inverkan på Deutsche Bank
och kan påverka dess verksamhet och förmåga att verkställa sina strategiska
planer negativt. Behöriga myndigheter kan förbjuda Deutsche Bank att göra
vinstutdelningar eller utdelningar på reglerade kapitalinstrument eller vidta
andra åtgärder om Deutsche Bank underlåter att uppfylla föreskrivna krav.

•

Tillsyns- och lagstiftningsförändringar kräver att Deutsche Bank upprätthåller
kapital och följer de åtstramade likviditetskraven. Dessa krav kan påtagligt
påverka Deutsche Banks affärsmodeller, finansiella tillstånd och
verksamhetsresultat samt konkurrensrättsliga miljö i allmänhet. Eventuella
uppfattningar inom marknaden att Deutsche Bank inte kan möta sina kapitaloch likviditetskrav med en adekvat buffert, eller att Deutsche Bank borde
behålla kapital eller likviditet som överstiger dessa krav eller annan
underlåtenhet att möta dessa krav kan förstärka effekten av dessa faktorer
på Deutsche Banks verksamhet och resultat.

•

I vissa fall krävs det att Deutsche Bank innehar och beräknar kapital, samt
följer regler kring likviditet och riskhantering individuellt för dess lokala
verksamheter i olika jurisdiktioner, framför allt i USA.

•

Deutsche Banks lagstadgade kapital- och likviditetskvoter och dess
tillgängliga medel för utdelning av aktier eller reglerade kapitalinstrument
kommer att påverkas av Deutsche Banks företagsbeslut och det hända att
Deutsche Banks intressen, då dessa beslut fattas, inte stämmer överens med
intressena för innehavarna av sådana instrument och Deutsche Bank kan
komma att fatta beslut som är förenliga med tillämplig lag och villkoren för
relevanta instrument vilket resulterar i inga eller lägre utdelningar för
Deutsche Banks aktier eller reglerade kapitalinstrument.

•

Europeisk och tysk lagstiftning gällande bankers och investeringsföretags
återhämtning och avveckling kan, om åtgärder tas för att tillförsäkra Deutsche
Banks
upplösningsbarhet
eller
om
Deutsche
Bank
åläggs
upplösningsåtgärder, påtagligt påverka Deutsche Banks affärsverksamheter
och leda till förluster för dess aktieägare och borgenärer.

•

Andra tillsynsreformer som antas eller föreslås efter den finansiella krisen –
exempelvis, omfattande nya regleringar som styr Deutsche Banks
derivataktiviteter, kompensation, bankavgifter, insättningsskydd, dataskydd
eller en möjlig finansiell transaktionsskatt – kan väsentligen öka dess
driftkostnader och påverka dess affärsmodell negativt.

•

En robust och effektiv intern kontrollmiljö och adekvat infrastruktur
(bestående av människor, policys, procedurer, kontroller och IT-system) är
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nödvändiga för att tillförsäkra att Deutsche Bank bedriver sin verksamhet i
enlighet med tillämpliga lagar, regler och tillhörande tillsynsförväntningar som
är applicerbara. Deutsche Bank har identifierat behovet av att förstärka sin
interna kontrollmiljö och infrastruktur och har tagit initiativ för att uppnå detta.
Om dessa initiativ inte lyckas eller fördröjs, kan Deutsche Banks renommé,
regulatoriska position och finansiella tillstånd väsentligen påverkas negativt
och Deutsche Banks förmåga att uppnå sina strategiska ambitioner
försämras.
•

BaFin har beordrat Deutsche Bank att förbättra sin kontroll och infrastrukturefterlevnad avseende processer för hantering av penningtvätt och
kundkännedom i CIB och Deutsche Bank tillsatte en särskild representant för
att övervaka implementeringen av dessa åtgärder. Deutsche Banks
verksamhetsresultat, finansiella ställning och renommé kan påverkas
väsentligt och negativt om Deutsche Bank inte lyckas påtagligt förbättra sin
infrastruktur och kontrollmiljö till den satta tidsfristen.

•

Deutsche Bank verkar inom en starkt och alltmer reglerad och omtvistad
miljö, som potentiellt exponerar banken för ansvar och andra kostnader, vilka
kan vara betydande och svåra att uppskatta, samt för juridiska och
föreskrivna sanktioner och skador på renomméet.

•

Deutsche Bank är för närvarande föremål för branschomfattande utredningar
av tillsyns- och rättsvårdande myndigheter relaterat till internbank- och
återförsäljarräntor, samt civilrättsliga käromål. På grund av ett antal
ovissheter, inklusive den uppmärksamhet som detta medför och andra
bankers förlikningsförhandlingar, är utgången i dessa ärenden oförutsägbara
och kan påverka Deutsche Banks verksamhetsresultat, finansiella ställning
och renommé påverkas väsentligt och negativt.

•

Tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter utreder bland annat
Deutsche Banks efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt Practices Act och
andra lagar vad gäller Deutsche Banks anställningsförfaranden avseende
kandidater som blivit hänvisade av en kund, potentiella kunder och
statstjänstemän och Deutsche Banks engagemang med mäklare och
konsulter.

•

Deutsche Bank är för närvarande involverade i civila processer kopplat till
anbudet om förvärv av alla aktier i Postbank. Omfattningen av Deutsche
Banks finansiella exponering på grund av detta kan vara väsentlig och dess
renommé kan skadas.

•

Deutsche Bank har undersökt omständigheterna för handel med tillgångar
som gjorts av kunder i Moskva och London och har rådgivit
tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter i flera jurisdiktioner om
handel med tillgångar. I händelse av att lag- eller regelöverträdelser anses ha
skett, kan sanktioner med anledning av detta påverka Deutsche Banks
verksamhetsresultat, finansiella ställning och renommé väsentligt och
negativt.

•

Deutsche Bank är för närvarande involverade i civilrättsliga och straffrättsliga
förfaranden i samband med transaktioner med Monte dei Paschi di Siena.
Omfattningen av Deutsche Banks finansiella exponering i på grund av detta
kan vara väsentliga och dess renommé kan skadas.

•

Deutsche Bank granskas ständig av skattemyndigheter i de jurisdiktioner där
Deutsche Bank har verksamhet. Skattelagstiftning är alltmer komplex och är
under utveckling. Kostnaden för Deutsche Bank för resultat och till följd av
rutinskatteutredningar, skattetvister och andra former av skatteförfaranden
kan öka och kan negativt påverka verksamheten, den finansiella ställningen
och verksamhetsresultatet.

•

Deutsche Bank är för närvarande involverad i en rättstvist med den tyska
skattemyndigheten avseende den skattemässiga behandlingen av vissa
inkomster som erhållits avseende pensionsplanstillgångar. Förfarandet pågår
inför den tyska högsta förvaltningsdomstolen (Bundesfinanzhof). Skulle
domstolen döma till förmån för den tyska skattemyndigheten skulle utgången
kunna ha en väsentlig effekt på Deutsche Banks totalresultat och finansiella
ställning

•

Den amerikanska kongressens kommittéer och andra amerikanska
myndigheter har sökt och kan komma att söka information från Deutsche
Bank avseende potentiella kontakter mellan Deutsche Bank och USA:s
verkställande organ, Presidenten och hans familj och närstående, vilket
exponerar Deutsche Bank för en särskild risk för dess renommé och
potentiell affärsförluster som en direkt följd av uppmärksamheten från media.

•

Deutsche Bank har tagit emot förfrågningar från tillsynsmyndigheter och
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rättsvårdande myndigheter avseende information om motsvarande
förbindelser med Danske Bank, vilket särskilt exponerar Deutsche Bank för
en risk för skada på dess renommé och potentiell affärsförlust som en direkt
följd av uppmärksamheten från media.
•

I november 2018 genomsöktes Deutsche Banks kontor i Frankfurt av tyska
rättsvårdande myndigheter baserat på misstanke om att två anställda och
ytterligare ännu oidentifierade individer avsiktligt avstod från att utge
rapporter om misstänkt aktivitet (Suspicious Activities Reports – SARs) utan
dröjsmål och att de medverkade till penningtvätt, vilket särskilt exponerar
Deutsche Bank för en risk för skada på dess renommé och potentiell
affärsförlust som en direkt följd av uppmärksamheten från media

•

Erkännande eller fällande domar i straffrättsliga förfaranden för Deutsche
Bank eller personer med anknytning till Deutsche Bank kan få konsekvenser
som har en negativ effekt på vissa verksamheter.

•

Förutom dess traditionella bankverksamheter avseende insättning och
utlåning, deltar Deutsche Bank även i icke-traditionella kreditverksamheter
där kredit beviljas i transaktioner som innefattar, till exempel, dess innehav av
värdepapper för tredje män eller deltagande i komplexa derivattransaktioner.
Dessa icke-traditionella kreditverksamheter exponerar Deutsche Bank
väsentligt för kreditrisk.

•

En betydande del av tillgångarna och skulderna består av finansiella
instrument som är upptagna till verkliga värden, med förändringar i verkliga
värden som redovisas i dess resultaträkning. Till följd av sådana förändringar
har Deutsche Bank orsakats förluster tidigare och kan orsakas ytterligare
förluster i framtiden.

•

Enligt redovisningsregler måste Deutsche Bank regelbundet testa värdet av
verksamhetens goodwill och värdet på andra immateriella tillgångar för
eventuella nedskrivningar. Om testet visar att en försämring föreligger krävs
det enligt redovisningsreglerna att Deutsche Bank skriver ned värdet på
sådana tillgångar. Försämring av goodwill och andra immateriella tillgångar
har haft och kan komma att få negative effekter på Deutsche Banks
lönsamhetresultat för verksamheten.

•

Enligt redovisningsregler måste Deutsche Bank se över uppskjutna
skattefordringar vid slutet av varje rapporteringsperiod. Till den del det inte
längre kan förväntas att tillräcklig beskattningsbar inkomst kommer att
föreligga för att tillåta att fördelen av delar av eller hela den uppskjutna
skattefordran kan utnyttjas måste Deutsche Bank minska det redovisade
värdet. Minskningarna har haft och kan komma att ha väsentliga negativa
effekter på bankens lönsamhet, kapital och finansiella ställning.

•

Deutsche Banks riskhanteringspolicyer, förfaranden och metoder gör banken
exponerad för odefinierade och oförutsedda risker, vilka kan leda till
väsentliga förluster.

•

Affärsrisker, vilka kan uppstå från fel i utförandet av Deutsche Banks
förfaranden, uppträdandet av Deutsche Banks anställda, instabilitet,
funktionsstörning eller driftstopp i Deutsche Banks IT system och
infrastruktur, eller förlust av verksamhetens kontinuitet, eller jämförbara
problem avseende Deutsche Banks leverantörer, kan skapa störningar i
Deutsche Banks verksamheter och leda till väsentliga förluster.

•

Deutsche Bank anlitar en mängd olika säljare genom sin verksamhet och
sina affärer. När tjänster tillhandahålls av en säljare följer risker för Deutsche
Bank som är jämförbara med de risker som uppstår när Deutsche Bank
själva utför tjänsterna, och Deutsche Bank är ytterst ansvarig för de tjänster
säljarna tillhandahåller. Vidare, om en säljare inte utför verksamheten i
enlighet med applicerbara standarder eller Deutsche Bank's förväntningar,
kan Deutsche Bank bli exponeradl för väsentliga förluster eller regulatoriska
åtgärder eller tvister eller misslyckas med att uppnå de fördelar som avsågs
med samarbetet.

•

Deutsche Banks affärssystem är föremål för en ökad risk för cyberattacker
och andra nätbrott, vilka kan resultera i väsentliga förluster av klient- eller
kundinformation, skada Deutsche Banks renommé och leda till rättsliga
påföljder och finansiella förluster.

•

Deutsche Banks clearingverksamhet exponerar Deutsche Bank för en förhöjd
risk för väsentliga förluster för det fall denna verksamhet inte fungerar så som
avsett.

•

Pågående försök till globala riktmärkesreformer initierade av rådet för
finansiell stabilitet (FSB), särskilt övergången från interbankränta till
alternativa referensräntor, inklusive så kallade "risk-fria räntor", är under
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utveckling och inför ett antal inneboende risker för Deutsche Banks
verksamhet och den finansiella industrin. Dessa risker kan komma att ha
negativa effekter på Deutsche Banks verksamhet, verksamhetsresultat och
lönsamhet om de införs.

[Om
Bilaga V
eller
Bilaga
XIII
är
tillämplig
för
in:
D.3]
[Om
Bilaga
XIII
är
tillämplig
för
in:
D.6]

•

Deutsche Bank är föremål för lagar och andra regler i relation till handelsoch finansiella sanktioner och embargon. Om Deutsche Bank bryter mot
sådana lagar och regler kan banken bli föremål för och har tidigare blivit
föremål för, väsentliga verkställighetsåtgärder och påföljder.

•

Transaktioner med motparter utpekade av USA:s utrikesdepartement som
terroristfinansiärer eller personer som är föremål för ekonomiska sanktioner
av USA kan leda till att potentiella kunder eller investerare undviker att göra
affärer med Deutsche Bank eller investera i Deutsche Banks värdepapper,
leda till skada för Deutsche Banks renommé eller resultera i regulatoriska
åtgärder eller tillsynsåtgärder som materiellt kan påverka Deutsche Banks
verksamhet.

[Om Bilaga V eller Bilaga XIII är
tillämplig för in: Nyckelinformation för
riskerna som är specifika och
individuella för värdepappren.]

[Om Bilaga XII är tillämplig för in: Där inte något(några) lägsta belopp för
kontanter eller tillgångar som ska utbetalas eller levereras är
specificerat(specificerade), kan investerare orsakas en total eller delvis förlust av
sin investering i Värdepappret.]

[Om Bilaga XII är tillämplig för in:
Riskvarning
med
effekten
att
investerare kan förlora värdet av sin
totala investering eller en del av denna]

[Om Värdepappret har ett samband med den Underliggande,
Värdepapperen har ett samband med den Underliggande

för in:

Belopp som utbetalas eller tillgångar som levereras periodvis eller vid utnyttjande
eller inlösen av Värdepapperen, i förekommande fall, har samband med den
Underliggande vilket kan bestå av en eller flera Referensenheter. Köp av, eller
investering i, Värdepapper som har samband med den Underliggande innefattar
betydande risker.
Värdepapperen är inte traditionella värdepapper och medför olika unika
investeringsrisker som presumtiva investerare fullständigt borde förstå innan de
investerar i Värdepapperen. Varje presumtiv investerare i Värdepapperen borde
vara bekant med värdepapper som har liknande egenskaper som Värdepapperen
och borde gå igenom all dokumentation för Värdepapperen fullständigt och förstå
villkoren samt slaget och omfattningen av deras exponering för förlustrisk.
[Om utbetalbara belopp eller levererbara tillgångar avseende Värdepappret är
beräknade genom hänvisning till en formell för in:
Potentiella investerare borde säkerställa att de förstår den relevanta formeln i
enlighet med vilken de utbetalbara beloppen och/eller levererbara tillgångarna är
beräknade, och om det är nödvändigt be om råd från andra konsult(er).]
[Om Värdepappret har ett samband med den Underliggande, för in: Risker
associerade med den Underliggande
Med anledning av den Underliggandes inflytande på rättigheterna som följer av
Värdepappret[, såsom med en direkt investering i den Underliggande,] är
investerare exponerade för risker såväl under löptiden som på förfallodagen, vilka
generellt även är associerade med [en investering i] respektive [aktie[r]] [,] [och]
[index] [,] [och] [handelsvara] [handelsvaror]] [,] [och] [växelkurs] [växelkurser] [,]
[och] [räntekurs] [räntekurser] [,] [och][ ] [och även med [tillgångar i växande
marknadsländer] [och] [investeringar i hedgefonder][i allmänhet].]
[Valutarisker
[Då [valutan] [valutorna] för den Underliggande inte [är] de[n]samma som för
Avräkningsvalutan
för
[Värdepappret][Värdepapperen],]
är
investerare
exponerade för risken för negativa förändringar av växelkurser såväl under
löptiden som på förfallodagen.] Investerare får [även] räkna med en växelkursrisk
om Avräkningsvalutan inte är valutan för jurisdiktionen där investeraren har
hemvist.
[Korrelationsrisk
Beloppet av [en kupong och] ett kontantbelopp som är utbetalbar[t] [eller det
förfallna fysiska leveransbeloppet] med anledning av Värdepapperen beror på
värdeutvecklingen av flera Referensenheter. I detta avseende är
värdeminskningen för den Referensenhet med den sämsta värdeutvecklingen i
jämförelse med värdeutvecklingen av de andra Referensenheterna relevant.
Beroendenivån av Referensenheterna, så kallad korrelation, kan påtagligt
påverka risken som är associerad med en investering i Värdepapperen. Denna
risk kommer att öka om korrelationen mellan Referensenheterna minskar
eftersom sannolikheten för att minst en av Referensenheterna kommer att visa en
negativ värdeutveckling sjunker jämfört med värdeutvecklingen av de andra
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Referensenheterna.]
[Värdepapperen vilka avstäms fysiskt
[För in på platser där det är relevant förutom vid italienska Värdepapperen: En
Avräkningsstörningshändelse är en händelse utom kontroll för Emittenten som får
till följd att, i Beräkningsagentens diskretion, leverans av specificerade tillgångar
av eller för Emittentens räkning inte är lämplig. Ett sådant beslut kan påverka
värdet av Värdepapperen och/eller försena avräkning för Värdepapperen. Så
länge som Avräkningsstörningshändelsen pågår kan Emittenten välja inom att
ramen för sin skäliga diskretion uppfylla sin förpliktelse hänförlig till
Värdepapperet i fråga genom att Marknadsvärdet för Värdepapperet i fråga
betalas med beaktande av belopp som redan erlagts samt belopp som framgent
kommer att betalas, efter Emittentens bestämmande, med avdrag för
Värdepapperets proportionella andel av direkta och indirekta kostnader för
Emittenten för avveckling av underliggande hedgar.]
[För in Värdepapperet har en köpoption för Emittenten eller en automatisk
inlösen- eller uppsägningsfunktion:: Förtida Uppsägning
[Villkoren för Värdepapperen innefattar en bestämmelse enligt vilken, antingen på
Emittentens initiativ eller i annat fall då vissa villkor är uppfyllda, Emittenten är
berättigad att inlösa eller upphäva Värdepapperen i förtid. Till följd av detta, kan
Värdepapperen ha ett lägre marknadsvärde än liknande värdepapper vilka inte
innehåller någon sådan rätt för Emittenten att inlösa eller upphäva. Under en
period då Värdepapperen kan bli inlösta eller upphävda på detta sätt kommer
marknadspriset för Värdepapperen generellt inte att väsentligt överstiga priset till
vilket de kan bli inlösta eller upphävda. Detsamma är tillämpligt då villkoren för
Värdepapperen innefattar en bestämmelse för automatisk inlösning eller
upphävning av Värdepapperen (t.ex. en "knock-out" eller "auto call"
bestämmelse).]
[Risker förknippade med
/Uppsägningshändelse]

Anpassningshändelse

eller

Anpassnings-

[Om Belgiskt Tillägg inte tillämpas, för in:
Emittenten är berättigad att utföra efterföljande justeringar i Villkoren i händelse
av en Anpassningshändelse. En Anpassningshändelse kan inkludera händelser
som väsentligen påverkar det teoretiska finansiella värdet av en Underliggande
eller händelser som väsentligen stör den finansiella kopplingen mellan
Underliggande och Värdepapperen vilken existerar omedelbart före en sådan
händelse, och övriga angivna händelser. Dock kan Beräkningsagenten besluta att
inga justeringar av Villkor ska se efter en Anpassningshändelse.
[För in för Värdepapper vilka inte är iItalienska, eller för italienska Värdepapper för
vilka "Minimum Redemption Amount Payable" ska tillämpas:
Varje sådan justering kan ta hänsyn till skatter, tullar, innehållande, avdrag eller
andra avgifter oavsett dess typ (inklusive, men inte begränsat till, förändringar av
skatt] som åläggs Emittenten till följd av en Anpassningshändelse. ]
[För in för italienska Värdepapper för vilka "Minimum Redemption Amount
Payable" inte ska tillämpas:
Varje sådan justering kommer ej ta hänsyn ökade kostnader för Emittenten till
följd av tullar, innehållande, avdrag eller andra avgifter oavsett dess typ, och
skatteförändringar kommer inte inkludera förändringar hänförliga till Emittentens
hedgar.
[Villkoren för Värdepapperen innefattar en bestämmelse enligt vilken, på
Emittentens initiativ då vissa villkor är uppfyllda, Emittenten är berättigad att
inlösa eller upphäva Värdepapperen i förtid. Vid sådan förtida inlösning eller
upphävning, beroende på fallet som ledde till sådan förtida inlösning eller
upphävning, ska Emittenten betala [antingen] [för in för Värdepapper för vilka
"Minimum Redemption Amount Payable" tillämpas: ett specificerat lägsta belopp
avseende varje nominellt belopp, plus, under vissa omständigheter, en ytterligare
kupong, eller för in för Värdepapper för vilka "Minimum Redemption Amount
Payable" inte ska tillämpas utan istället "Par Value Redemption": det nominella
beloppet av Värdepapperen: endast marknadsvärdet för Värdepapperen [För in
för Värdepapper vilka inte är italienska: minus de direkta och indirekta
kostnaderna till emittenten för att avveckla eller justera eventuella underliggande
hedgearrangemang, vilka kan uppgå till noll]. [För in för Värdepapper vilka är
Skuldebrev noterade på Borsa Italiana MOT reglerad marknad eller upptagna till
handel vid en italiensk MTF som så kräver: Sådant utbetalt belopp ska minst
motsvara det [Nominella Beloppet] [ackumulerade värdet (vilket är
Utfärdandepriset plus ackumulerad avkastning)] vad gäller sådant Värdepapper.]
Till följd av detta, kan Värdepapperen ha ett lägre marknadsvärde än andra
liknande värdepapper vilka inte innehåller någon sådan rätt för Emittenten att
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inlösa eller upphäva.
[Om Belgiskt Tillägg tillämpas, för in:
Vid händelse av Anpassnings-/Uppsägningshändelse har Emittenten rätt att
ändra Villkoren eller avsluta samt uppsäga Värdepapperen eller, i särskilda fall,
ersätta den relevanta Referensenheten som påverkas av en sådan Anpassnings/Uppsägningshändelse. En Anpassnings-/Uppsägningshändelse kan inkludera
händelser som väsentligen påverkar den metod genom vilken Beräkningsagenten
bestämmer nivån för eller priset för en Referensenhet eller möjligheten för
Beräkningsagenten att bestämma sådana nivåer eller priser, en Referensenhet
blir väsentligen modifierad eller påverkad, eller en Anpassningshändelse har
inträffat med följden att Beräkningsagenten bestämmer att den inte kan
genomföra en lämplig justering, samt övriga angivna händelser.
Emittenten är även berättigad att genomföra justeringar av Villkoren vid en
Anpassningshändelse. En Anpassningshändelse kan inkludera händelser som
väsentligen påverkar det teoretiska finansiella värdet av en Referensenhet eller
händelser som väsentligen stör den finansiella kopplingen mellan en
Referensenhet och Värdepapperen vilken existerar omedelbart före en sådan
händelse. Dock kan Beräkningsagenten besluta att inga justeringar av Villkor ska
se efter en Anpassningshändelse.
Värdepappersinnehavare kommer inte att debiteras några kostnader av eller för
Emittentens räkning som uppstår till följd av justeringar eller ändringar av villkoren
eller som ett resultat av uppsägning och uppsägning av Värdepapperen.
[För in om "Minimum Redemption Amount Payable" tillämpas: I sådana fall ska de
justeringarna inte minska det Kontantbelopp som betalas vid inlösen av
Värdepapperen vid Avstämningsdagen till ett belopp som är mindre än [Lägsta
Inlösenbeloppet].]
Om Emittenten säger upp Värdepapperen i förtid efter en Anpassnings/Uppsägningshändelse som utgör en force majeure-händelse (som är en
händelse eller omständighet som förhindrar utövandet av Emittentens förpliktelser
och är händelser för vilka Emittenten inte är ansvarig), kommer Emittenten att, om
och i den utsträckning så är tillåtet enligt gällande lag, betala innehavare av varje
sådant Värdepapper ett belopp som beräknats av Beräkningsagenten för att
motsvara det verkliga marknadsvärdet med hänsyn tagen till den aktuella
händelsen. Sådant belopp kan vara betydligt mindre än en investerares initiala
investering i Värdepapperen och kan under vissa omständigheter vara noll.
[För in om "Minimum Redemption Amount Payable" inte tillämpas: Om Emittenten
säger upp Värdepapperen efter en Anpassnings-/Uppsägningshändelse som inte
utgör en force majeure-händelse, kommer Emittenten, om och i den utsträckning
så är tillåtet enligt gällande lag, att betala innehavaren av varje sådant
Värdepapper ett belopp som bestäms av Beräkningsagenten att vara (i) ett
belopp som bestäms av Beräkningsagenten att motsvara det verkliga
marknadsvärdet med beaktande av den aktuella händelsen plus (ii) en summa
som utgör ersättning för kostnader som ursprungligen debiterats investerarna av
Emittenten för utfärdandet av Värdepapperen (vilket justeras med hänsyn tagen
till den återstående löptiden), ackumulerat till en räntesats för jämförbara
skuldinstrument emitterade av Emittenten för återstående löptid i Värdepapperen.]
[För in om "Minimum Redemption Amount Payable" tillämpas: Om Emittenten
säger upp Värdepapperen efter en Anpassnings-/Uppsägningshändelse som inte
utgör en force majeure-händelse, kommer Emittenten (med förbehåll för följande
stycke), om och i den omfattning så är tillåtet enligt gällande lag, att betala
innehavaren av varje sådant Värdepapper på Avstämningsdagen ett belopp som
beräknats av Beräkningsagenten att vara (i) [för in Minsta Inlösenbelopp] plus (ii)
summan av värdet derivatkomponenten för Värdepappret plus (iii) en summa som
utgör ersättning för kostnader som ursprungligen debiterats investerarna av
Emittenten för utfärdandet av Värdepapperen (vilket justeras med hänsyn tagen
till återstående löptid), ackumulerat till en räntesats för jämförbara skuldinstrument
emitterade av Emittenten för återstående löptid i Värdepapperen. Emellertid kan
innehavare av Värdepapper i stället välja att erhålla betalning före
Avstämningsdagen med ett belopp som motsvarar summan av hans eller hennes
marknadsvärde med beaktande av den aktuella händelsen, samt en summa som
utgör ersättning för kostnader som ursprungligen debiterats investerarna av
Emittenten för utfärdandet av Värdepapperen (vilket justeras med hänsyn tagen
till den återstående löptiden)
Om Emittentens förpliktelser enligt Värdepapperen har eller kommer att bli
lagstridiga och det resulterar i Anpassnings-/Uppsägningshändelsen, kan
Värdepapperen sägas upp och annulleras av Emittenten efter eget gottfinnande
antingen i enlighet med ovanstående stycke eller genom betalning till innehavaren
av varje sådant Värdepapper med ett belopp som beräknats av
Beräkningsagenten att motsvara summan av (i) det största av (a) Marknadsvärdet
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för sådant Värdepapper, och (b) [för in Lägsta Inlösenbeloppet] plus (ii)
Återbetalningsbelopp för Emittentkostnader för sådant Värdepapper.]
[Regleringar och reformer av "riktvärden"]
[Index som anses vara "riktvärden" är föremål för nytillkomna nationella,
internationella och andra föreskrivna vägledande och föreslagna reformer. Vissa
av dessa reformer gäller redan medan andra ska genomföras. Dessa reformer
kan orsaka sådana riktvärden att utvecklas annorlunda än tidigare och kan ha
andra konsekvenser vilka inte kan förutses].
[Regulatorisk bail-in och andra upplösningsåtgärder
Om behöriga myndigheter fastställer att Emittenten misslyckas eller sannolikt
kommer att misslyckas och vissa andra villkor är uppfyllda, har behörig
upplösningsmyndighet befogenhet att skriva ned, innefattande att skriva ned till
noll, betalningsanspråk för kapitalet och andra anspråk med anledning av
Värdepapperen respektive, ränta eller andra belopp avseende Värdepapperen, att
konvertera Värdepapperen till ordinarie aktier eller andra instrument som
kvalificeras som Kärnprimärkapital (befogenheten för nedskrivning och
konvertering benämns allmänt bail-in verktyget), eller att tillämpa andra
upplösningsåtgärder innefattande (men inte begränsat till) att överlåta
Värdepapperen till en annan enhet, variera villkoren för Värdepapperen eller
upphäva Värdepapperen. Värdepappersinnehavaren godkänner sådana åtgärder
enligt villkoren för Värdepapperen. ]
[Om Kvalificerade Skuldformat ska tillämpas enligt Produktvillkoren, för in: Risker
som Kvalificerade Skuldformat medför.
Värdepapperen är avsedda att kvalificera sig som kvalificerade skulder för
minimikravet på egna medel och Emittentens kvalificerade skulder (MREL).
MREL är ett lagstadgat krav som ska tillse att banker har tillräcklig förmåga att
täcka förluster. Kvalificerade skulder som är kvalificerade för MREL är föremål för
legala begränsningar som återspeglas i Värdepapperens kännetecken. Detta
resulterar i att de kvalificerade skulderna begränsar rätten för
Värdepappersinnehavaren och en tidig inlösen av Emittenten eller Emittentens
och dess närstående bolags market making.
Värdepapperen inkluderar inte de omständigheter som ger dess innehavare rätt
att omedelbart lösa in Värdepapperen. I händelse av avveckling kommer
Värdepapperen sannolikt att vara föremål för nedskrivning eller omvandling till
kapital för att täcka förluster och återkapitalisera Emittenten genom bail-inverktyget.
Ingen Värderpappersinnehavare får kvitta krav som uppkommer med anledning
av Värdepapperen mot något krav från Emittenten. Inga säkerheter eller garantier
ska vid någon tidpunkt tillhandahållas när Värdepappersinnehavarnas krav
säkerställs under Värdepapperena; framtida säkerheter eller garantier som redan
erbjudits eller beviljats i samband med andra förpliktelser tillhörande Emittenten
kan inte ianspråktagas för krav som grundar sig på Värdepapperena.
Dessutom är varje inlösen, återköp eller hävning av Värdepapperen före planerad
förfallodag, om tillåtet, föremål för godkännande på förhand från behörig
myndighet, om ett sådant legalt krav finns. Om Värdepapperen löses in eller
återköps, utöver vad som framgår av dessa villkor om inlösen och återköp, ska de
belopp som betalats till Värdepappersinnehavare återlämnas till Emittenten även
om det står i strid med tidigare avtal.
Det finns ingen garanti att Emittenten skulle vara villig eller ha möjlighet att söka
ett myndighetsgodkännande för återköp eller, om Emittenten söker ett sådant
godkännande, att ett sådant godkännande erhålls. Det finns därför ingen garanti
att Emittenten eller dess närstående bolag kan erbjuda market making vad gäller
Värdepapperen och Värdepappersinnehavarna ska därför inte ta sitt beslut att
köpa Värdepapper baserat på en förväntan att Emittenten eller dess närstående
bolag kommer att erbjuda market making vad gäller Värdepapperen.
Ett regulatoriskt godkännande om återköp på förhand kommer, om det sökts och
beviljats, sannolikt att vara föremål för begränsningar som kan resultera i en
högsta transaktionsvolym. Om den volym av Värdepapper som investerare vill
sälja tillbaka till Emittenten markant ökar (på grund av faktorer såsom t.ex. en
märkbar försämring i Emittentens finansiella ställning, allmän stress på den
finansiella marknaden och/eller en stor förändring i förhållandena på marknaden),
vilket påverkar hur attraktivt det är att investera i Värdepapper jämfört med andra
potentiella investeringar, kan den högsta volym som omfattas av kravet på ett i
förväg godkännande för återköp nås under Värdepappernas löptid. Det är ingen
garanti att Emittenten är villig eller har möjlighet att erhålla ett senare regulatoriskt
godkännande för vidare återköp, eller, i de fall Emittenten ansöker om ett senare
godkännande, att det är möjligt att tillhandahålla vidare marketmakingfunktioner
109

utan uppehåll eller över huvud taget.
Investerare bör uppmärksamma att marketmakingfunktioner tillhandahållna
av Emittenten i sådana fall kan avbrytas eller avslutas permanent, vilket
märkbart kan reducera priserna som investerare vill sälja värdepapper för
eller kan förhindra investerare från att sälja värdepapper vid den tidpunkt de
önskar.
Vidare, om Kvalificerade Skuldformat föreligger enligt Produktvillkoren, bör
potentiella investerare även uppmärksamma att deras rätt till inlösen och
kvittning har exkluderats i Produktvillkoren.
[Om "Secured Conditions" är tillämpliga, för in:
Det finns ingen garanti att avkastningen på realiseringen av säkerställda
tillgångarna är tillräcklig för att uppfylla Värdepappersinnehavarens krav efter en
betalningsinställelse inträffat. Om de säkerställda tillgångarna är otillräckliga för
att uppfylla en Värdepappersinnehavares krav efter att en betalningsinställelse
inträffat, har Värdepappersinnehavaren rätt att kräva Emittenten för återstående
krav, på osäkrad grund. Särskilda händelser eller omständigheter, som insolvens i
förhållande till någon av de relevanta partnerna, kan innebära dröjsmål av
realiseringen av de säkerställda tillgångarna och betalningen av relaterade belopp
till investerare.
Efter en betalningsinställelse och efterföljande tidigareläggning av förfallodagen
(som meddelats till Säkerhetsagenten vid mottagande av instruktionen för
tidigareläggande av förfallodagen), kommer Säkerhetsagenten verkställa
Värdepappret och likvidera och realisera de säkerställda tillgångarna.
Säkerhetsagenten har inte någon skyldighet att göra detta om: (a) om det är riktat
av krävda procenten av Värdepapperinnehavare för att föranleda en såda
likvidation eller realisering i enlighet med de exakta bestämmelserna av
instruktionen för tidigareläggande av förfallodagen och Säkerhetsagenten
skäligen anser att man inte skulle kunna återvinna särskilda förväntade skulder
eller skulle föranleda ett oskäligt dröjsmål; eller (b) om det är riktat av den krävda
procentandelen av Värdepapperinnehavar för att föranleda en sådan likvidation
och realisering i övrigt än sådan i enlighet med de exakta bestämmelserna av en
instruktionen för tidigareläggande av förfallodagen den inte ger möjlighet till
skadelöshetsersättning och/eller upprätthållande av säkerhet och/eller
genomförande på ett tillfredsställande sätt. En underlåtenhet att genomföra en
sådan handling kommer inte medföra att det föreligger ett åsidosättande av
förpliktelserna i Security Trust Deed, the Deed of Charge eller the Secured
Conditions, och medför inte heller att Värdepapperinnehavare kan ställa krav
direkt mot Emittenten, Triparty Säkerhetsagent eller Depotbanken. Efterföljande
dröjsmål i realiseringen av säkerställda tillgångar kan medföra negativa
konsekvenser på avkastningen och utbetalningen till Pantinnehavare.
[Risker på förfallodagen]

[Om Värdepappret är en "Certificate" (produkt nr. C4) för in
Om den Underliggande sjunker i värde, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Certificate 100%" (produkt nr. C5), för in
Om den Underliggande sjunker i värde, innebär "Certifikatet 100%"-produkten en
förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Perpetual Certificate" (produkt nr. C6), för in
Om den Underliggande sjunker i värde, innebär "Perpetual Certificate"-produkten
en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Index Certificate" (produkt nr. C7), för in
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Om den Underliggande sjunker i värde, innebär "Index Certificate" en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Performance Certificate" (produkt nr. C8), för in
Om den Underliggande sjunker i värde, innebär "Performance Certificate"produkten en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Discount Certificate (Physical Delivery)" (produkt
nr. C9), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] Taket,
erhåller investerare, beroende på den Slutliga Referensnivån, antingen ett
Kontantbelopp eller den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller, om så är
fallet, tillgången som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet
för den Underliggande kan understiga köpeskillingen för "Discount Certificate"produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. Investerare
måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter Värderingsdagen fram till dess att
den Underliggande överlåts. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total
förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Discount Certificate (Cash Settlement)" (produkt nr.
C10), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger][understiger eller motsvarar] Taket,
kommer Kontantbeloppet att understiga "Discount Certificate"-produkten. I sådant
fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att
orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Bonus Certificate" (produkt nr. C11), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
har [överstigit] [understigit] [eller motsvarat] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Bonus Certificate with Cap" (produkt nr. C12), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
har [överstigit] [understigit] [eller motsvarat] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "BonusPro Certificate" (produkt nr. C13), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
har [överstigit] [understigit] [eller motsvarat] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "BonusPro Certificate with Cap" (produkt nr. C14),
för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
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har [överstigit] [understigit] [eller motsvarat] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Bonus Certificate" (produkt nr. C15), för in
Om, på Värderingsdagen, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
[överstiger] [understiger] [eller motsvarar] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Bonus Certificate with Cap" (produkt nr. C16),
för in
Om, på Värderingsdagen, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
[överstiger] [understiger] [eller motsvarar] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Bonus Certificate" (produkt nr. C17), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
har [motsvarat eller överstigit] [överstigit] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till minst den dubbla Ursprungliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Bonus Certificate with Cap" (produkt nr.
C18), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
har [motsvarat eller överstigit] [överstigit] den fastställda Barriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av
det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till minst den dubbla Ursprungliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är en "Flex Bonus Certificate" (produkt nr. C19), för in
Om, under Observationsperioden eller på en Observationsdag eller på en
Värderingsdag, värdet, priset eller nivån av den Underliggande har [har
motsvarat/motsvarar eller har understigit/understiger] [har understigit/understiger]
den fastställda Barriären, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet,
priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta
leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Express Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C20), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Express Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C21), för in
Om den Underliggande har [uppnått eller understigit] [understigit] Barriären vid
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minst ett tillfälle under Observationsperioden, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "PerformancePlus Certificate" (produkt nr. C22), för
in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Express Certificate" (produkt nr. C23), för
in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar] Barriären
på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset
eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till
en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till minst den dubbla Ursprungliga
Referensnivån.]

[Om Värdepappret är en "Currency Express Certificate" (produkt nr. C24), för
in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [och/eller motsvarar]
Barriären (värdeminskning för den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan),
innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. [Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
uppgår till minst den dubbla Ursprungliga Referensnivån.]]

[Om Värdepappret är en "Express Autocallable Certificate" (produkt nr. C25),
för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger][understiger]
Barriären, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån
av den Underliggande på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Express Autocallable Certificate" (produkt
nr. C26), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] dess Barriär, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende
på värdet, priset eller nivån av den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll och
Skyddsnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Outperformance Certificate" (produkt nr. C27), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] den
fastställda Startvärdet, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet,
priset eller nivån av den Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Outperformance Certificate" (produkt nr.
C28), för in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [överstiger eller motsvarar]
Startvärdet, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller
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nivån av den Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det
investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till minst den Startvärdet.]

[Om Värdepappret är en "Fixed Rate of Interest Certificate with European
Barrier Observation" (produkt nr. C29), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Fixed Rate of Interest Certificate with American
Barrier Observation" (produkt nr. C30), för in
Om värdet, priset eller nivån av den Underliggande [understiger] [motsvarar eller
understiger] Barriären under tidsperioden, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande; i värsta fall kan detta
leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate"
(produkt nr. C31), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Currency Fixed Rate of Interest Certificate"
(produkt nr. C32), för in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [motsvarar eller överstiger] Barriären
(värdeminskning för den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan), innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på priset av den Underliggande; i värsta fall
kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Coupon Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C33), för in
Om [den][varje] Underliggande [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären vid [minst ett][varje] tillfälle under Observationsperioden, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande [med den sämsta värdeutvecklingen]; i värsta fall kan detta leda till
en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån [av den Underliggande med den sämsta värdeutvecklingen] på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Coupon Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C34), för in
Om [den][varje] Underliggande [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären vid [minst ett][varje] tillfälle under Observationsperioden, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande [med den sämsta värdeutvecklingen]; i värsta fall kan detta leda till
en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån [av den Underliggande med den sämsta värdeutvecklingen] på
Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Currency Certificate with Fixed Coupon" (produkt
nr. C35), för in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [motsvarar eller överstiger] Barriären
(värdeminskning för den Främmande Valutan jämfört med Basvalutan), innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på priset av den Underliggande; i värsta fall
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kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Extra Coupon Certificate (Cash Settlement)"
(produkt nr. C36), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären, innebär "Extra Coupon Certificate" en förlustrisk beroende på värdet,
priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta
leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Extra Coupon Certificate (Physical Delivery)"
(produkt nr. C37), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Barriären, erhåller investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller
tillgångarna som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för
den Underliggande eller tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga
köpeskillingen för "Extra Coupon Certificate". I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter
Värderingsdagen fram till dess att den Underliggande eller tillgångarna överlåts. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Participation Corridor Certificate" (produkt
nr. C38), för in
Om priset för den Underliggande ökar, innebär "Reverse Participation Corridor
Certificate"-produkten en förlustrisk beroende på nivån av den Underliggande på
Värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om det Interimistiska Referenspriset uppgår till eller
överstiger den dubbla Ursprungliga Referensnivån och kvoten av den
Underliggande överstiger den Övre Barriären eller understiger den Lägre
Barriären på Utnyttjandedagen.]

[Om Värdepappret är en "Sprinter Certificate" (produkt nr. C39), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Startvärdet, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller
nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en
total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "OneStep Certificate" (produkt nr. C40), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Tröskeln för Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Certificate with Redemption Threshold and Barrier
without Possibility of Early Redemption" (produkt nr. C41), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på
värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den
Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Parachute Certificate" (produkt nr. C42), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Fallskrämströskeln, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset
eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till
en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån uppgår till noll.]
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[Om Värdepappret är en "Twin Win Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C44), för in
Om värdet, priset eller nivån av den Underliggande [understiger eller motsvarar]
[understiger] Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Twin Win Certificate with European Barrier
Observation with Cap" (produkt nr. C45), för in
Om värdet, priset eller nivån av den Underliggande [understiger eller motsvarar]
[understiger] Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Twin Win Certificate with American Barrier
Observation" (produkt nr. C46), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
[understiger eller motsvarar] [understiger] Barriären, innebär Certifikatet en
förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Twin Win Certificate with American Barrier
Observation with Cap" (produkt nr. C47), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
[understiger eller motsvarar][understiger] Barriären, innebär Certifikatet en
förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Twin Win Certificate with European
Barrier Observation" (produkt nr. C48), för in
Om värdet, priset eller nivån av den Underliggande [understiger eller motsvarar]
[understiger] Barriären på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk
beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Twin Win Certificate with American
Barrier Observation" (produkt nr. C49), för in
Om, under Observationsperioden, värdet, priset eller nivån av den Underliggande
[understiger eller motsvarar][understiger] Barriären, innebär Certifikatet en
förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Bonus Worst Of Certificate with European Barrier
Observation" (produkt nr. C50), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger eller
motsvarar] [understiger] dess Barriär, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende
på värdet, priset eller nivån av den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Bonus Worst Of Certificate with American Barrier
116

Observation" (produkt nr. C51), för in
Om värdet, priset eller nivån av en Korgbeståndsdel [understiger eller
motsvarar][understiger] Barriären av en sådan Korgbeståndsdel under
Observationsperioden, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet,
priset eller nivån av den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen på
värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån för den Korgbeståndsdel
med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable
redemption)" (produkt nr. C52), för in

Certificate

(with

instalment

Om Referensnivån för varje Korgbeståndsel inte [motsvarar eller
överstiger][överstiger] relevant Inlösentröskel på någon Observationsdag och om
den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger][understiger eller
motsvarar] relevant Barriär, kan Kontantbeloppet understiga köpeskillingen för
"Autocallable Certificate (with instalment redemption)" -produkten. I sådant fall
kommer investerare att orsakas en förlust.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Outperformance Certificate" (produkt
nr. C53), för in
Om, på Värderingsdagen, Outperformance (vilken/t uppgår till beloppet då
värdeutvecklingen av den Långa Underliggande överstiger värdeutvecklingen av
den Korta Underliggande) understiger eller motsvarar Skyddsbarriären, innebär
Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet av Outperformance; i värsta fall kan
detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om
Outperformance på Värderingsdagen understiger eller motsvarar minus ett.

[Om Värdepappret är en "Range Certificate" (produkt nr. C54), för in
Om, på Värderingsdagen, värdet, priset eller nivån av den Underliggande faller
utanför någon utan de fastställda Intervallen, innebär Certifikatet en förlustrisk om
Skyddsbeloppet understiger det investerade beloppet; i värsta fall kan detta leda
till en total förlust av det investerade kapitalet om Skyddsbeloppet uppgår till noll.

[Om Värdepappret är en "Autocallable Bonus Certificate" (produkt nr. C55),
för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån
av den Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det
investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån eller den
Specificerade Referensnivån (om tillämplig) uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Delta One Certificate" (produkt nr. C56), för in
Certifikatet innebär en förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den
Underliggande på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust
av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Dual Fixed Rate Certificate" (produkt nr. C57), för in
Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande][en Korgbeståndsdel]
[understiger][understiger eller motsvarar] [relevant] Barriär, kan Kontantbeloppet
understiga köpeskillingen för "Dual Fixed Rate Certificate (with instalment
redemption)"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust.]

[Om Värdepappret är en "Currency Chooser Basket Certificate" (produkt nr.
C58), för in
Avkastningen på "Currency Chooser Basket Certificate"-produkten beror på det
aritmetiska genomsnittet av värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den
bästa och näst bästa värdeutvecklingen, multiplicerat med Deltagandefaktorn. I
värsta fall, får en investerare tillbaka det Nominella Beloppet per Värdepapper när
värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den bästa och näst bästa
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värdeutvecklingen är negativ eller uppgår till noll.

[Om Värdepappret är en "Certificate linked to a Basket" (produkt nr. C59), för
in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel understiger [eller
motsvarar] [för in belopp] procent av dess respektive Ursprungliga Referensnivå
på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende på antalet
Korgbeståndsdelar för vilka den Slutliga Referensnivån understiger [eller
motsvarar] [för in belopp] procent av dess respektive Ursprungliga Referensnivå
på en sådan dag; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. [Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån för [för in belopp] eller fler
Korgbeståndsdelar understiger [eller motsvarar] [för in belopp] procent av dessas
respektive Ursprungliga Referensnivå].

[Om Värdepappret är en "Rainbow Return Certificate" (produkt nr. C60), för in
Avkastningen på "Rainbow Return Certificate"-produkten beror på summan av
den viktade värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den bästa, näst
bästa och lägsta värdeutvecklingen (dvs. Rainbow Return), med beaktande av
Multiplikatorn och Deltagandefaktorn. Om Rainbow Return understiger [eller
motsvarar] [noll] [Barriären], erhåller en investerare det [lägsta beloppet]
[nominella beloppet] per Skuldebrev.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Express Autocallable Certificate (no
Protection Level)" (produkt nr. C61), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] dess Barriär, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende
på värdet, priset eller nivån av den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Phoenix Autocallable Certificate" (produkt
nr. C62), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] dess Barriär, innebär Certifikatet en förlustrisk beroende
på värdet, priset eller nivån av den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för den Korgbeståndsdel med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är ett "Lookback Certificate" (produkt nr. C63), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] dess
Barriär på Värderingsdagen, innebär produkten en förlustrisk beroendes på priset
eller nivån för Underliggande; i värsta fall kan en total förlust av det investerade
kapitalet inträffa. Det inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
är noll.]
[Om Värdepappret är ett " Coupon Certificate with Minimum Reference Level"
(produkt nr. C64), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] dess
Barriär på Värderingsdagen, innebär Certifikatet en förlustrisk beroendes av pris
eller nivå för Underliggande; i värsta fall kan en total förlust av det investerade
kapitalet inträffa. Det inträffar om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
är noll.]
[Om Värdepappret är ett " Coupon Certificate with Minimum Reference Level"
(produkt nr. C65), för in
[Kupongbeloppet som kommer att utgöra en kupongbetalning på en
kupongbetalningsdag (exklusive Avstämningsdagen) beror på (i) den
Specificerade Referensnivån multiplicerad med (ii) Deltagandefaktorn
multiplicerad
med
(iii)
den
Underliggande
Avkastningen
på
Kupongobservationsdagen som omedelbart föregår Kupongbetalningsdagen,
vidare multiplicerat med (iv) ett dividerat med den relevanta Kupongdivisorn för
sådan Kupongobservationsdag. [Kupongbeloppet som kommer att utgöra en
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kupongbetalning [kommer inte vara mindre än Lägsta Beloppet] [och] [kommer
inte att vara större än det Högsta Beloppet].]
Kupongdivisorn kan vara olika för varje Kupongobservationsdag och kan vara
högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket leder till en större proportionell
minskning av kupongbetalningar för Kupongbetalningsdagar som infaller senare
under Certifikatets löptid.
Följaktligen kan, även om Referensnivån för den Underliggande vid en senare
Kupongobservationsdag är högre än Referensnivån vid den tidigare
Kupongobservationsdag, investerare få ett lägre Kupongbelopp som kommer att
utgöra en kupongbetalning på följande Kupongbetalningsdag.
Det är således möjligt att de totala kupongbetalningarna som gjorts under
Certifikatets löptid kommer utgöra summan av de minimikupongbetalningar som
gjorts på varje Kupongbetalningsdag. Om det inträffar, samtidigt som en
investerare på Avstämningsdagen får Kontantbeloppet, vilket är ett belopp som
motsvarar den Specificerade Referensnivån för varje Certifikat plus eventuellt
Tilläggsbelopp (föremål för kreditrisk hos Emittenten), kommer en investerare inte
erhålla någon ytterligare avkastning utöver detta och kuponger erhållna före
Avstämningsdagen.]
[Om Värdepappret är ett "Parachute Certificate with Cap" (produkt nr. C66),
för in:
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Fallskärmströskeln, medför Certifikated en risk för förslust beroende på värdet,
priset eller nivån av den Underliggande på förfallodagen; i värsta fall leder detta
till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga
Referensnivån är noll.]

[Om Värdepapparet är en "Hybrid Express Certificate on Basket of Shares"
(produkt nr. C67), för in:
Om handel i någon Korgbeståndsdel innehållande Underliggande A på
Värderingsdagen avslutas och [understiger] [motsvarar eller understiger] den
Ursprungliga Referensnivån av denna Korgbeståndsdel och om den Slutliga
Referensnivån av Underliggande B [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, medför Certifikatet en risk för förlust beroende på nivån av
Underliggande B på Värderingadagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
av Underliggande B är noll.]
[Om Värdepappret är en "Call Warrant or a Discount Call Warrant" (produkt
nr. W1), för in
Om Referensnivån överstiger Startvärdet för "Call Warrant"-produkten, kommer
investerare att orsakas en förlust om Kontantbeloppet understiger köpeskillingen
som investerarna erlade för "Call Warrant"-produkten. Investerare erhåller endast
det Lägsta Beloppet om Referensnivån motsvarar eller understiger Startvärdet för
"Call Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Put Warrant or a Discount Put Warrant" (produkt nr.
W2), för in
Om Referensnivån understiger Startvärdet för "Put Warrant"-produkten, kommer
investerare att orsakas en förlust om Kontantbeloppet understiger köpeskillingen
som investerarna erlade för "Put Warrant"-produkten. Investerare erhåller endast
det Lägsta Beloppet om Referensnivån motsvarar eller överstiger Startvärdet för
"Put Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo (Knock Out) Call Warrant" (produkt nr. W3),
för in
Om den Underliggande vid något tillfälle under Observationsperioden [uppgår till
eller understiger] [understiger] Barriären (Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo
Call Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare
nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om den
Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att Kontantbeloppet
understiger köpeskillingen för "Turbo Call Warrant"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande
och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Call Warrant"-produkten.]
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[Om Värdepappret är en "Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W4), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller understiger] [understiger] Barriären
(Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare erhåller
endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall
förlorar investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en
förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att
Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande;
och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo (Knock Out) Put Warrant" (produkt nr. W5),
för in
Om den Underliggande [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären vid något
tillfälle under Observationsperioden (Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo Put
Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare
nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om den
Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att Kontantbeloppet
understiger köpeskillingen för "Turbo Put Warrant"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande;
och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Put Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr. W6), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären
(Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare
erhåller endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I
sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas
även en förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet
att Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo (Knock Out) Put
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten.
Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den
Underliggande eller X-DAX® Index; och potentiellt även efter handelstiden för
"Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX®
Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call
Warrant " (produkt nr. W7), för in
Om den Underliggande vid något tillfälle under Observationsperioden [uppgår till
eller understiger] [understiger] Barriären (Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo
Infini BEST Call Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast
det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar
investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om
den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att
Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini BEST Call Warrant"produkten. Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under
handelstiden för den Underliggande eller X-DAX® Index; och potentiellt även efter
handelstiden för "Turbo Infini BEST Call Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"(produkt nr.
W8), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller understiger] [understiger] Barriären
(Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo Infini BEST Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare
erhåller endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I
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sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas
även en förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet
att Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini BEST Call Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande
eller X-DAX® Index; och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Infini BEST
Call Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put
Warrant" (produkt nr. W9), för in
Om den Underliggande [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären vid något
tillfälle under Observationsperioden, upphör löptiden för "Turbo Infini BEST Put
Warrant"-produkten omedelbart och investerare erhåller endast det Lägsta
Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare
nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om den
Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att Kontantbeloppet
understiger köpeskillingen för "Turbo Infini BEST Put Warrant"-produkten.
Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den
Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Infini BEST Put
Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index" (produkt nr.
W10), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären
(Barriärfall), upphör löptiden för "Turbo Infini BEST Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten omedelbart och investerare
erhåller endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I
sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas
även en förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet
att Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini BEST Put Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande
eller X-DAX® Index; och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Infini BEST
Put Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant"
(produkt nr. W11), för in
Om den Underliggande [uppgår till eller understiger] [understiger] Barriären vid
något tillfälle under Observationsperioden, inträffar Barriärfallet för "Turbo Infini
Call Warrant"-produkten och löptiden för "Turbo Infini Call Warrant"-produkten
upphör omedelbart. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall fastställs
Kontantbeloppet baserat på skillnaden mellan Startvärdet och värdet av den
Underliggande under perioden efter att Barriärfallet inträffade, och investerare kan
förlora nästan hela sin investering eller en större del av denna. Investerare
orsakas även en förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära
Startvärdet att Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini Call
Warrant"-produkten. Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under
handelstiden för den Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för
"Turbo Infini Call Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"(produkt nr. W12), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller understiger] [understiger] Barriären,
inträffar Barriärfallet för "Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten och löptiden för "Turbo Infini Call
Warrant"-produkten upphör omedelbart. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I
sådana fall fastställs Kontantbeloppet baserat på skillnaden mellan Startvärdet
och värdet av den Underliggande under perioden efter att Barriärfallet inträffade,
och investerare kan förlora nästan hela sin investering eller en större del av
denna. Investerare orsakas även en förlust om den Underliggande på
Värderingsdagen är så nära Startvärdet att Kontantbeloppet understiger
köpeskillingen för "Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index"-produkten. Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst
under handelstiden för den Underliggande eller X-DAX® Index; och potentiellt
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även efter handelstiden för "Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo
Warrant"(produkt nr. W13), för in

Infini

(Knock Out Perpetual) Put

Om den Underliggande [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären vid något
tillfälle under Observationsperioden, inträffar Barriärfallet för "Turbo Infini Put
Warrant"-produkten och löptiden för "Turbo Infini Put Warrant"-produkten upphör
omedelbart. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall fastställs
Kontantbeloppet baserat på skillnaden mellan Startvärdet och värdet av den
Underliggande under perioden efter att Barriärfallet inträffade, och investerare kan
förlora nästan hela sin investering eller en större del av denna. Investerare
orsakas även en förlust om den Underliggande på Värderingsdagen är så nära
Startvärdet att Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini Put
Warrant"-produkten. Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under
handelstiden för den Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för
"Turbo Infini Put Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"(produkt nr. W14), för in
Om den Underliggande eller X-DAX® Index vid något tillfälle under
Observationsperioden [uppgår till eller överstiger] [överstiger] Barriären, inträffar
Barriärfallet för "Turbo Infini Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index"-produkten och löptiden för "Turbo Infini Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten upphör omedelbart. Därvid
utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall fastställs Kontantbeloppet baserat på
skillnaden mellan Startvärdet och värdet av den Underliggande under perioden
efter att Barriärfallet inträffade, och investerare kan förlora nästan hela sin
investering eller en större del av denna. Investerare orsakas även en förlust om
den Underliggande på Värderingsdagen är så nära Startvärdet att
Kontantbeloppet understiger köpeskillingen för "Turbo Infini Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten. Barriärfallet kan
inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den Underliggande
eller X-DAX® Index; och potentiellt även efter handelstiden för "Turbo Infini Put
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "One Touch Single Barrier Call Warrant"(produkt nr.
W15), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet inte har [uppgått till eller överstigit] [överstigit]
Barriären vid något tillfälle under Observationsperioden, erhåller investerare
endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall
förlorar investerare nästan hela sin investering.]

[Om Värdepappret är en "One Touch Single Barrier Put Warrant" (produkt nr.
W16), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet inte har [uppgått till eller understigit]
[understigit] Barriären vid något tillfälle under Observationsperioden, erhåller
investerare endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I
sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering.]

[Om Värdepappret är en "One Touch Dual Barrier Warrant" (produkt nr. W17),
för in
Om Barriärbestämmandebeloppet inte har [uppgått till eller understigit]
[understigit] den Lägre Barriären och inte har [uppgått till eller överstigit]
[överstigit] den Övre Barriären vid något tillfälle under Observationsperioden,
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en
prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering.]

[Om Värdepappret är en "No Touch Single Barrier Call Warrant" (produkt nr.
W18), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet har [uppgått till eller understigit] [understigit]
Barriären vid minst ett tillfälle under Observationsperioden (Barriärhändelse),
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en
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prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering.
Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den
Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för "No Touch Single
Barrier Call Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "No Touch Single Barrier Put Warrant" (produkt nr.
W19), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet har [uppgått till eller överstigit] [överstigit]
Barriären vid minst ett tillfälle under Observationsperioden (Barriärhändelse),
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en
prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering.
Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den
Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för "No Touch Single
Barrier Put Warrant"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Inline Put Warrant" (produkt nr. W20), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet har [uppgått till eller understigit] [understigit]
den Lägre Barriären vid minst ett tillfälle under Observationsperioden, eller har
[uppgått till eller överstigit] [överstigit] den Övre Barriären (Barriärhändelse),
erhåller investerare endast det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en
prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare nästan hela sin investering.
Barriärfallet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst under handelstiden för den
Underliggande och potentiellt även efter handelstiden för "Inline Warrant"produkten.]

[Om Värdepappret är en "Digital Call Warrant" (produkt nr. W21), för in
Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande [understiger][motsvarar
eller understiger] Barriären på Värderingsdagen, erhåller investerare endast det
Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar
investerare nästan hela sin investering.]

[Om Värdepappret är en "Digital Put Warrant" (produkt nr. W22), för in
Om den Slutliga Referensnivån för den Underliggande [överstiger][motsvarar eller
överstiger] Barriären på Värderingsdagen, erhåller investerare endast det Lägsta
Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar investerare
nästan hela sin investering.]

[Om Värdepappret är en "Down and Out Put Barrier Warrant" (produkt nr.
W23), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet vid något tillfälle under Observationsperioden
har [uppgått till eller understigit] [understigit] Barriären, erhåller investerare endast
det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar
investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om
den Underliggande understiger Startvärdet på Värderingsdagen.]

[Om Värdepappret är en "Up and Out Call Barrier Warrant" (produkt nr. W24),
för in
Om Barriärbestämmandebeloppet vid något tillfälle under Observationsperioden
har [uppgått till eller överstigit] [överstigit] Barriären, erhåller investerare endast
det Lägsta Beloppet. Därvid utesluts en prisåterhämtning. I sådana fall förlorar
investerare nästan hela sin investering. Investerare orsakas även en förlust om
den Underliggande [motsvarar eller understiger] [understiger] Startvärdet på
Värderingsdagen.]

[Om Värdepappret är en "Lock-in Warrant" (produkt nr. W25), för in:
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar och understiger]
Startvärdet, kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet.]
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[Om Värdepappret är en "Top Rank Warrant" (produkt nr. W26), för in:
[Denna Top Rank Warrant [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] är
[för in procentandel]% kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd innebär att
inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till [för in procentandel] [5 av] [ett belopp
motsvarande] den Specificerade Referensnivån]. Om den Genomsnittliga
Värdeutvecklingen [understiger] [motsvarar eller understiger] noll, kan detta leda
till [en [total] [partiell] förlust av det investerade kapitalet] [investerare som endast
erhåller [för in procentandel] [% av] [ett belopp motsvarande] den Specificerade
Referensnivån.
[Om Värdepappret är en "Reverse Convertible Note (Physical Delivery)"
(produkt nr. N1), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, erhåller investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller
tillgångarna som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för
den Underliggande eller tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga
köpeskillingen för "Reverse Convertible Note"-produkten. I sådant fall kommer
investerare att orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan
sjunka efter Värderingsdagen fram till dess att den Underliggande eller
tillgångarna överlåts. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust
av det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen
uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Reverse Convertible Note (Cash Settlement)"
(produkt nr. N2), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar]
Startvärdet, kan Kontantbeloppet plus kupongutbetalningarna understiga
köpeskillingen för "Reverse Convertible Note"-produkten. I sådant fall kommer
investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en
total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till noll[Rörliga kupongbetalningar är begränsade till
maximalt Högsta Kupong.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Note (Physical
Delivery)" (produkt nr. N3), för in
Om den Underliggande har [uppgått till eller understigit] [understigit] Barriären vid
minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån
[understiger][motsvarar eller understiger] Startvärdet, erhåller investerare den
Underliggande baserat på Multiplikatorn eller tillgångarna som uppgår till det
Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för den Underliggande eller
tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga köpeskillingen för "Barrier
Reverse Convertible Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter
Värderingsdagen fram till dess att den Underliggande eller tillgångarna överlåts. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier
Settlement)" (produkt nr. N4), för in

Reverse

Convertible

Note

(Cash

Om den Underliggande har [uppgått till eller understigit] [understigit] Barriären vid
minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån
[understiger][motsvarar eller understiger] Startvärdet, kan Kontantbeloppet plus
kupongutbetalningarna understiga köpeskillingen för "Barrier Reverse Convertible
Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta
fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet
om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery)" (produkt nr. N5), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån för
minst en Korgbeståndsdel [understiger][motsvarar eller understiger] dess
Startvärde, erhåller investerare antingen, baserat på Multiplikatorn, den
Korgbeståndsdel som, baserat på Startvärdet på förfallodagen för "Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten, har den sämsta
värdeutvecklingen eller tillgångarna som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet.
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Marknadsvärdet för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen eller
tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga köpeskillingen för "Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten. I sådant fall kommer
investerare att orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan
sjunka efter Värderingsdagen fram till dess att det Korgbeståndsdelen med den
sämsta värdeutvecklingen eller tillgångarna överlåts. I värsta fall, kommer
investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Cash Settlement)" (produkt nr. N6), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån för
minst en Korgbeståndsdel [understiger][understiger eller motsvarar] dess
Startvärde, kan Kontantbeloppet plus kupongutbetalningarna understiga
köpeskillingen för "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten.
I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer
investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Physical Delivery)" (produkt nr. N7), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån för
minst en Korgbeståndsdel [understiger][motsvarar eller understiger] dess
Startvärde, erhåller investerare antingen, baserat på Multiplikatorn, den
Korgbeståndsdel som, baserat på Startvärdet, har den sämsta värdeutvecklingen
eller tillgångarna som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet
för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen eller tillgångarna plus
kupongutbetalningarna kan understiga köpeskillingen för "Barrier Reverse
Convertible Worst of Basket Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter
Värderingsdagen fram till dess att det Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen överlåts. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total
förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Cash Settlement))" (produkt nr. N8), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid minst ett tillfälle under löptiden och den Slutliga Referensnivån för
minst en Korgbeståndsdel [understiger][understiger eller motsvarar] dess
Startvärde, kan Kontantbeloppet plus kupongutbetalningarna understiga
köpeskillingen för "Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Note (Physical
Delivery" (produkt nr. N9), för in
Om den Underliggande har [motsvarat eller understigit] [understigit] Barriären vid
minst ett tillfälle under Observationsperioden och den Slutliga Referensnivån
[understiger][motsvarar eller understiger] Startvärdet, erhåller investerare den
Underliggande baserat på Multiplikatorn eller tillgångarna som uppgår till det
Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för den Underliggande eller
tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga köpeskillingen för "Barrier
Pro Reverse Convertible Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. Investerare måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter
Värderingsdagen fram till dess att den Underliggande eller tillgångarna överlåts. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]
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[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Note (Cash
Settlement)" (produkt nr. N10), för in
Om den Underliggande har [motsvarat eller understigit] [understigit] Barriären vid
minst ett tillfälle under Observationsperioden och den Slutliga Referensnivån
[understiger][understiger eller motsvarar] Startvärdet, kan Kontantbeloppet plus
kupongutbetalningarna understiga köpeskillingen för "Barrier Pro Reverse
Convertible Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en
förlust. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det
investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån på Värderingsdagen uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Physical Delivery)" (produkt nr. N11), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid minst ett tillfälle under Observationsperioden och den Slutliga
Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger][motsvarar eller
understiger] dess Startvärde, erhåller investerare antingen, baserat på
Multiplikatorn, den Korgbeståndsdel som, baserat på Startvärdet på förfallodagen
för "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten, har den
sämsta värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar eller tillgångarna som
uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för Korgbeståndsdelen
med den sämsta värdeutvecklingen eller tillgångarna plus kupongutbetalningarna
kan understiga köpeskillingen för "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of
Basket Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust.
Investerare måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter Värderingsdagen fram
till dess att det Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen överlåts. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Cash Settlement)" (produkt nr. N12), för in
Om minst en Korgbeståndsdel har [uppgått till eller understigit] [understigit] dess
Barriär vid [minst ett tillfälle under Observationsperioden][Värderingsdagen] och
den
Slutliga
Referensnivån
för
minst
en
Korgbeståndsdel
[understiger][understiger eller motsvarar] dess Startvärde, kan Kontantbeloppet
plus kupongutbetalningarna understiga köpeskillingen för "Barrier Pro Reverse
Convertible Worst of Basket Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av
det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen
med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Note (Physical Delivery)"
(produkt nr. N13), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, erhåller investerare den Underliggande baserat på Multiplikatorn eller
tillgångarna som uppgår till det Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för
den Underliggande eller tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan understiga
köpeskillingen för "Easy Reverse Convertible Note"-produkten. Investerare måste
beakta att aktiekursen kan sjunka efter Värderingsdagen fram till dess att den
Underliggande eller tillgångarna överlåts. I värsta fall, kommer investerare att
orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Note (Cash Settlement)"
(produkt nr. N14), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger]
Barriären, kan Kontantbeloppet plus kupongutbetalningarna understiga
köpeskillingen för "Easy Reverse Convertible Note"-produkten. I sådant fall
kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att
orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån på Värderingsdagen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
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(Physical Delivery)" (produkt nr. N15), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger] [understiger] dess Barriär, erhåller investerare antingen, baserat på
Multiplikatorn, den Korgbeståndsdel som, baserat på Startvärdet på förfallodagen
för "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note"-produkten, har den sämsta
värdeutvecklingen av alla Korgbeståndsdelar eller tillgångarna som uppgår till det
Fysiska Leveransbeloppet. Marknadsvärdet för Korgbeståndsdelen med den
sämsta värdeutvecklingen eller tillgångarna plus kupongutbetalningarna kan
understiga köpeskillingen för "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note"produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. Investerare
måste beakta att aktiekursen kan sjunka efter Värderingsdagen fram till dess att
det Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen eller tillgångarna
överlåts. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det
investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med
den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery)" (produkt nr. N16), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [motsvarar eller
understiger]
[understiger]
dess
Barriär,
kan
Kontantbeloppet
plus
kupongutbetalningarna understiga köpeskillingen för "Barrier Easy Reverse
Convertible Worst of Basket Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att
orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av
det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen
med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Autocallable Note" (produkt nr.
N17), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Barriär, kan Kontantbeloppet plus eventuella
kupongutbetalningar understiga köpeskillingen för "Worst of Basket Autocallable
Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta
fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet
om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Callable Note" (produkt nr. N18), för
in
Om Barriärbestämmandebeloppet för minst en Korgbeståndsdel på en
Observationsdag under Observationsperioden eller på Värderingsdagen
[understiger] [understiger eller motsvarar] dess Barriär, kan Kontantbeloppet plus
eventuella kupongutbetalningar understiga köpeskillingen för "Worst of Basket
Callable Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen uppgår till noll.
Om Emittenten väljer att inlösa "Worst of Basket Callable Note"-produkten,
kommer en investerare inte längre kunna realisera sina förväntningar avseende
en vinst för "Worst of Basket Callable Note"-produkten och kommer inte längre
delta i värdeutvecklingen för Korgbeståndsdelarna. Dessutom, om gällande
räntesatser för liknande instrument vid tidpunkten för Emittentens inlösning har
sjunkit i relation till den gällande räntekursen för "Worst of Basket Callable Note"produkten vid tidpunkten för det ursprungliga utgivandet, kan en investerare vara
oförmögen att investera intäkterna från inlösen av värdepapper med en jämförbar
riskavkastningsprofil som "Worst of Basket Callable Note"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Currency Note" (produkt nr. N31), för in
Om den Underliggande ökar i värde, innebär "Currency Note"-produkten en
förlustrisk beroende på värdet, priset eller nivån av den Underliggande på
förfallodagen; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note (with instalment redemption)"
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(produkt nr. N32), för in
Om inte någon Observationsdag då Referensnivån för alla Korgbeståndsdelar
[motsvarar eller överstiger] [överstiger] Startvärdet och om den Slutliga
Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger][understiger eller motsvarar]
relevant Barriär, kan Kontantbeloppet understiga köpeskillingen för "Autocallable
Note (with instalment redemption)" -produkten. I sådant fall kommer investerare
att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust
av det investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för
Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Stability Note" (produkt nr. N33), för in
Om den Dagliga Värdeutvecklingsnivån för den Underliggande understiger en
viss tröskel, kan Kontantbeloppet understiga köpeskillingen för "Stability Note"produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall,
kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Digital Variable Coupon Note" (produkt nr. N34), för
in
Om [Värdet av Relevant Referensnivå [av den Underliggande][varje
Korgbeståndsdel]] [Referensnivån för Korgen] inte [överstiger] [understiger]
[motsvarar] en viss tröskel, kommer inga Kupongutbetalningar att ske på nästa
Utbetalningsdag för Kupongen. Det är därmed möjligt att inte någon
kupongutbetalning sker under löptiden av "Digital Variable Coupon Note"produkten. Om detta inträffar, kommer en investerare att erhålla [[[för in siffra]%
av det Nominella Beloppet för varje enskild "Digital Variable Coupon Note"produkt] [ett belopp motsvarande den Specificerade Referensnivån], men inte
någon avkastning som överstiger detta.

[Om Värdepappret är en "Range Accrual Note" (produkt nr. N35), för in
Om Referensnivån för den Underliggande, under relevant Kupongperiod, ligger
utanför ett specificerat intervall under en eller flera dagar under en sådan
Kupongperiod, kommer Kupongbeloppet att reduceras för en sådan
Kupongperiod; i värsta fall kommer detta leda till att inget Kupongbelopp utbetalas
under löptiden av "Range Accrual Note"-produkten. Om detta inträffar, kommer en
investerare att erhålla det nominella beloppet för varje enskild "Range Accrual
Note"-produkt, men inte någon avkastning som överstiger detta.]

[Om Värdepappret är en "Leveraged Floater Note" (produkt nr. N36), för in
"Leveraged Floater Note"-produkten är 100% kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till det
Nominella Beloppet. Inlösningen, vilken inte kommer att äga rum före
förfallodagen, garanteras inte av tredje man, utan säkerställs enbart av
Emittenten och är därmed beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sin
betalningsskyldighet.
Under löptiden kommer investerare att erhålla kupongutbetalningar på relevant
Utbetalningsdag för Kupongen. Nivån av Räntekursen svarar mot den
Underliggande multiplicerat med Avkastningen. Däremot, räntekursen som
fastställs på respektive Utbetalningsdag för Kupongen begränsas av Takkursen
och investerare skulle inte delta i några ytterligare höjningar.]

[Om Värdepappret är en "Altiplano Basket Note" (produkt nr. N37), för in
Om priset eller nivå för en Korgbeståndsdel på en Kupongobservationsdag under
en Kupongobservationsperiod [understiger] [understiger eller motsvarar]
Kupongtröskeln, kommer inga Kupongutbetalningar att ske avseende en sådan
Kupongobservationsperiod; i värsta fall, kommer inte något Kupongbelopp att
utbetalas under löptiden av "Altiplano Basket Note"-produkten. Om detta inträffar,
kommer en investerare att erhålla det nominella beloppet för varje enskild
"Altiplano Basket Note"-produkt, men inte något belopp utöver detta.]

[Om Värdepappret är en "Individual Cap Note" (produkt nr. N38), för in
[Om Värdeutvecklingen för en Korgbeståndsdel på en Kupongobservationsdag
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[understiger][understiger eller motsvarar] Kupongtröskeln, kommer det betalbara
Kupongbeloppet understiga den Fasta Värdeutvecklingen multiplicerat med det
Nominella; i värsta fall, kommer inte något Kupongbelopp att utbetalas under
löptiden av "Individual Cap Note"-produkten. Om detta inträffar, kommer en
investerare att erhålla det nominella beloppet för varje enskild "Individual Cap
Note"-produkt, men inte något belopp utöver detta.] [för in om Värdepapperen inte
är 100% kapitalskyddade: Investeraren kan förlora [delar av det investerade
kapitalet][det totala investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Memory Coupon" (produkt
nr. N39), för in
Om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [minst en
Korgbeståndsdel [understiger eller motsvarar] [understiger] dess Barriär, kan
Kontantbeloppet plus eventuella kupongutbetalningar understiga köpeskillingen
för Skuldebrevet. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. [I värsta
fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet
om den Slutliga Referensnivån för [den Underliggande] [Korgbeståndsdelen med
den sämsta värdeutvecklingen] uppgår till noll när Put Strike motsvarar ett.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down
and In Put" (produkt nr. N40), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger eller
motsvarar] [understiger] dess Barriär och ett Kapitalskyddsfall inte har inträffat,
kan Kontantbeloppet plus eventuella kupongutbetalningar understiga
köpeskillingen för Skuldebrevet. I sådant fall kommer investerare att orsakas en
förlust. [I värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust (förutom
eventuella kupongutbetalningar) av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Recovery Note" (produkt nr. N41), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger]
[understiger eller motsvarar] dess Barriär, kan Kontantbeloppet [plus eventuella
kupongutbetalningar] understiga köpeskillingen för "Recovery Note"-produkten. I
sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer
investerare att orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen uppgår
till noll.]

[Om Värdepappret är en "Single Underlying Autocallable Note" (produkt nr.
N42), för in
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [understiger eller motsvarar] dess
Barriär, kan Kontantbeloppet plus eventuella kupongutbetalningar understiga
köpeskillingen för "Single Underlying Autocallable Note"-produkten. I sådant fall
kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att
orsakas en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutliga
Referensnivån uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är ett "Outperformance Note" (produkt nr. N43), för in
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar eller understiger] [understiger] det
fastställda Startvärdet, innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på värdet,
priset eller nivån av den Underliggande, i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för den uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Switchable Note" (produkt nr. N44), för in
Om Switchfallet inträffar, begränsas avkastningen till beloppen av fasta kuponger.
Om Switchfallet inte inträffar, beror avkastningen på värdeutvecklingen av den
Underliggande. I värsta fall, får en investerare tillbaka det investerade kapitalet
(eller en specificerad procentandel av det investerade kapitalet) [plus den
Garanterade Kupongen] när värdeutvecklingen av den Underliggande uppgår till
minus ett.]
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[Om Värdepappret är en "Note linked to a Basket" (produkt nr. N45), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger] [motsvarar]
[för in belopp] procent av dess respektive Ursprungliga Referensnivå på
Värderingsdagen, innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på antalet
Korgbeståndsdelar för vilka den Slutliga Referensnivån understiger [eller
motsvarar] [för in belopp] procent av dess respektive Ursprungliga Referensnivå
på en sådan dag; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. [Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån för [för in siffra] eller fler
Korgbeståndsdelar understiger [eller motsvarar] [för in belopp] procent av deras
respektive Ursprungliga Referensnivå.]

[Om Värdepappret är en "Worst of Basket Callable Note with performancelinked coupon" (produkt nr. N46), för in
Om Barriärbestämmandebeloppet för minst en Korgbeståndsdel [på en
Observationsdag under Observationsperioden eller] på Värderingsdagen
[understiger] [understiger eller motsvarar] dess Barriär, kan Kontantbeloppet plus
eventuella kupongutbetalningar understiga köpeskillingen för "Worst of Basket
Callable Note"-produkten. I sådant fall kommer investerare att orsakas en förlust. I
värsta fall, kommer investerare att orsakas en total förlust av det investerade
kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med den sämsta
värdeutvecklingen uppgår till noll.
[Om Emittenten väljer att inlösa "Worst of Basket Callable Note with performancelinked coupon"-produkten, kommer en investerare inte längre kunna realisera sina
förväntningar avseende en vinst för "Worst of Basket Callable Note with
performance-linked coupon"-produkten. Dessutom, om gällande räntesatser för
liknande instrument vid tidpunkten för Emittentens inlösning har sjunkit i relation
till den gällande räntekursen för "Worst of Basket Callable Note with performancelinked coupon"-produkten vid tidpunkten för det ursprungliga utgivandet, kan en
investerare vara oförmögen att investera intäkterna från inlösen av värdepapper
med en jämförbar risk-avkastningsprofil som "Worst of Basket Callable Note with
performance-linked coupon"-produkten.]

[Om Värdepappret är en "Currency Chooser Basket Note" (produkt nr. N47),
för in
Avkastningen på "Currency Chooser Basket Note"-produkten beror på det
aritmetiska genomsnittet av värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den
bästa och näst bästa värdeutvecklingen, multiplicerat med Deltagandefaktorn. I
värsta fall, får en investerare tillbaka det Nominella Beloppet per Värdepapper när
värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den bästa och näst bästa
värdeutvecklingen är negativ eller uppgår till noll.

[Om Värdepappret är en "Currency Express Note" (produkt nr. N48), för in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Barriären ([värdeminskningen] [värdestegringen] för den Främmande Valutan
jämfört med Basvalutan), innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på priset
av den Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det
investerade kapitalet. [Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån på
Värderingsdagen uppgår till minst den dubbla Ursprungliga Referensnivån.]

[Om Värdepappret är en "Rainbow Return Note" (produkt nr. N49), för in
Avkastningen på "Rainbow Return Note" beror på summan av den viktade
värdeutvecklingen för den Korgbeståndsdel med den bästa, näst bästa och lägsta
värdeutvecklingen (dvs. Rainbow Return), med beaktande av Multiplikatorn och
Deltagandefaktorn. Om Rainbow Return understiger [eller motsvarar] [noll]
[Barriären], erhåller en investerare det [lägsta beloppet] [nominella beloppet] per
Skuldebrev.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Knock Out Barrier" (produkt
nr. N50), för in
Om den Slutliga Referensnivån för minst en Korgbeståndsdel [understiger eller
motsvarar] [understiger] dess Barriär, kan Kontantbeloppet plus eventuella
kupongutbetalningar understiga köpeskillingen för Skuldebrevet. I sådant fall
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kommer investerare att orsakas en förlust. I värsta fall, kommer investerare att
orsakas en total förlust (förutom eventuella kupongutbetalningar) av det
investerade kapitalet om den Slutliga Referensnivån för Korgbeståndsdelen med
den sämsta värdeutvecklingen uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Single Underlying Callable Note" (produkt nr. N51),
för in
[Om Emittenten väljer att inlösa "Single Underlying Callable Note"-produkten,
kommer en investerare inte längre kunna realisera sina förväntningar avseende
en vinst för "Single Underlying Callable Note"-produkten och kommer inte längre
delta i värdeutvecklingen av den Underliggande. Dessutom, om gällande
räntesatser för liknande instrument vid tidpunkten för Emittentens inlösning har
sjunkit i relation till den gällande räntesatsen för "Single Underlying Callable
Note"-produkten vid tidpunkten för det ursprungliga utgivandet, kan en investerare
vara oförmögen att investera intäkterna för inlösen av värdepapper med en
jämförbar risk-avkastningsprofil som "Single Underlying Callable Note"produkten.]

[Om Värdepappret är en "[Switchable Coupon] Note" (produkt nr. N52), för in
Om Switchfallet inträffar, begränsas avkastningen till beloppen av fasta kuponger.
Om Switchfallet inte inträffar, beror avkastningen på värdeutvecklingen av den
Underliggande. I värsta fall, får en investerare tillbaka det investerade kapitalet
när värdeutvecklingen av den Underliggande är negativ eller uppgår till noll,
förutom om produkten inte är 100% kapitalskyddad på förfallodagen.

[Om Värdepappret är en "Outperformance Note (Geared Put)" (produkt nr.
N53), för in
Om Värdeutvecklingen [motsvarar eller understiger] [understiger] det fastställda
Startvärdet [2], innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på värdet, priset
eller nivån av den Underliggande, i värsta fall kan detta leda till [en total förlust]
[en förlust om [för in belopp]% av det investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Express Autocallable Note on a Basket" (produkt nr.
N54), för in
Om den Slutliga Referensnivån för en Korgbeståndsdel [understiger] [motsvarar
eller understiger] dess Barriär, innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på
Värdet av Relevant Referensnivå för den Korgbeståndsdel med den sämsta
värdeutvecklingen på värderingsdagen; i värsta fall kan detta leda till en total
förlust av det investerade kapitalet. Detta inträffar om den Slutliga Referensnivån
för Korgbeståndsdelen med den sämsta värdeutvecklingen och om det Lägsta
Beloppet (om specificerat i tillämpliga Slutvillkor) uppgår till noll.]

[Om Värdepappret är en "Express Autocallable Note on a Share Basket with
Put on an Index" (produkt nr. N55), för in
Om värdeutvecklingen av Aktien med den sämsta värdeutvecklingen i Korgen
[understiger] [motsvarar eller understiger] den relevanta Inlösentröskeln, kommer
inte någon kupong att utbetalas. Om värdeutvecklingen av Indexet [på
värderingsdagen] [och/eller] [på en handelsdag under observationsperioden]
[understiger] [understiger eller motsvarar] Barriären, innebär Skuldebrevet en
förlustrisk beroende på värdeutvecklingen för Indexet på värderingsdagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån för Indexet på värderingsdagen uppgår till
noll.]

[Om Värdepappret är en "Altiplano Coupon Lock In Note" (produkt nr. N56),
för in
Om värdeutvecklingen av [den Underliggande] [en Korgbeståndsdel] på
[värderingsdagen] [på en handelsdag under observationsperioder eller på
värderingsdagen] [understiger] [eller motsvarar] den fastställda Barriären, innebär
"Altiplano Coupon Lock In Note"-produkten en förlustrisk beroende på
värdeutvecklingen för [den Underliggande] [den Korgbeståndsdel med den
sämsta värdeutvecklingen] i relation till Värderingsdagen; i värsta fall kan detta
leda till en förlust av en del eller hela det investerade kapitalet. I värsta fall, får en
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investerare [tillbaka det investerade kapitalet] [[för in siffra]% av det Nominella
Beloppet]. Om en Inlåsningshändelse inte inträffar, och värdeutvecklingen av [den
Underliggande] [en Korgbeståndsdel] på varje kupongobservationsdag
understiger [eller motsvarar] Kupongtröskel, kommer inte några fasta Kuponger
att utbetalas.]

[Om Värdepappret är en "Outperformance Call Note" (produkt nr. N57), för in
Om Outperformance-beloppet motsvarar eller understiger den fastställda
Startvärdet, innebär "Outperformance Call Note"-produkten en förlustrisk
beroende på beloppet med vilket värdeutvecklingen av [för in Korgbeståndsdel 1]
understiger värdeutvecklingen av [för in Korgbeståndsdel 2]; i värsta fall kan detta
leda till en total förlust av det investerade kapitalet, förutom om produkten är
kapitalskyddad till 100% av det Nominella Beloppet per Skuldebrev.]

[Om Värdepappret är en "Currency Autocallable Note" (produkt nr. N58), för in
Om den Slutliga Referensnivån [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Barriären ([värdeminskningen] [värdestegringen] för den Främmande Valutan
jämfört med Basvalutan), innebär Skuldebrevet en förlustrisk beroende på priset
av den Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det
investerade kapitalet.]

[Om Värdepappret är en "Simplified Digital Variable Coupon Note" (produkt
nr. N59), för in
[Kupongutbetalningen på en Utbetalningsdag för Kupongen beror på (i) det
Nominella Beloppet, mutliplicerat med (ii) Deltagandefaktorn, multiplicerat med
(iii) den Underliggande Avkastningen på den Kupongobservationsdagen som
omedelbart föregår en sådan Utbetalningsdag för Kupongen, vidare multiplicerat
med (iv) ett dividerat med den relevanta Kupongdivisorn för en sådan
Kupongobservationsdag. [Kupongutbetalningen [kommer inte understiga det
Lägsta Beloppet] [och] [kommer inte överstiga det Högsta Beloppet].]
Kupongdivisorn kan skilja sig för varje Kupongobservationsdag, och den kan bli
högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket kommer att leda till en större
proportionerlig minskning av kupongutbetalningar på Utbetalningsdagar för
Kupongen som infaller senare under Skuldebrevets löptid.
Följaktligen kan en investerare erhålla den lägsta kupongutbetalningen på nästa
Utbetalningsdag för Kupongen, även om Referensnivån för den Underliggande på
en senare Kupongobservationsdag är högre än dess Referensnivå på [en]
tidigare Kupongobservationsdag[ar].

Det är därmed möjligt att alla kupongutbetalningar som görs under Skuldebrevets
löptid uppgår till summan av de lägsta kupongutbetalningarna som sker på varje
Utbetalningsdag för Kupongen. Om detta inträffar, kommer en investerare att
erhålla 100% av det Nominella Beloppet för varje Skuldebrev på
Avräkningsdagen (föremål för Emittentens kreditrisk), men inte någon ytterligare
avkastning och erhållna kuponger på Avräkningsdagen och dessförinnan.]

[Om Värdepappret är en "Contingent Coupon Note" (produkt nr. N60), för in
Om den Underliggande Kursen [1] [överstiger] [understiger] [eller motsvarar]
Kupongtröskeln på en Kupongobservationsdag för varje Kupongperiod som börjar
på eller efter [för in datum], kommer Kupongen under en sådan Kupongperiod
uppgå till [[för in belopp]%] [fastställt genom (i) produkten av den Underliggande
Kursen [2] på Kupongbestämmandedagen för en sådan Kupongperiod, och
Deltagandefaktorn[, [plus] [minus] (ii) Marginalen] [, föremål för [högst [för in den
Högsta Kupongen]%] [och] [lägst [för in den Lägsta Kupongen]%]].
I annat fall kommer Kupongen för en sådan Kupongperiod uppgå till [För in
belopp]%. [För in för Värdepapper vilka har en rörlig kupong som har samband
med Underliggande Kurs 1 och Underliggande Kurs 2: Om detta inträffar, erhåller
investerare inte någon avkastning baserat på Underliggande Kurs 2.]
[Om Värdepappret är en "Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon
" (produkt nr. N61), för in:
Kupongen för en "Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon" består av
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(i) en fast komponent och (ii) en villkorad komponent.
I relation till den villkorade komponenten av kupongen betalas Bonuskupongen på
[en] Bonuskupongsbetalningsdag[en] om Underliggande är [lika med] [eller] [över]
[eller] [lika med] [eller] [under] Bonuskupongströskeln. Den totala kupongen
investerare kommer erhålla kommer påverkas av värdeutvecklingen av
Underliggande och behöver inte inkludera Bonuskupong.
[Om Värdepappret är en "Simplified Digital Variable as Coupon Note with
Initial Fixed Interest" (produkt nr. N62), för in:
För ett visst antal Kupongbetalningsdagar kommer Kupongbeloppet som betalas
på den aktuella Kupongbetalningsdagen att vara en fast Kupong. Därefter
beräknas Kupongbeloppet som betalas på Kupongbetalningsdag vara beroendes
av värdeutvecklingen av [Underliggande] [Korgen] på Kupongobservationsdagen
som
infaller
omedelbart
före
Kupongbetalningsdagen
och
om
Kupongobservationsdagen faller tidigare eller senare under skuldebrevets löptid.
Kupongdivisorn kan skilja sig för varje Kupongobservationsdag, och den kan bli
högre för senare Kupongobservationsdagar, vilket kommer att leda till en större
proportionerlig minskning av Kupongutbetalningar på Kupongbetalningsdagar
som infaller senare under löptiden.
Följaktligen kan en investerare erhålla den Lägsta Kupongutbetalningen på nästa
Utbetalningsdag för Kupongen, även om Referensnivån för den Underliggande på
en senare Kupongobservationsdag är högre än dess Referensnivå på [en]
tidigare Kupongobservationsdag[ar].
Det är således möjligt att samtliga Kupongutbetalningar som görs under
Skuldebrevets löptid uppgår till summan av de lägsta Kupongutbetalningarna som
sker på varje Utbetalningsdag för Kupongen. Om detta inträffar, kommer en
investerare att erhålla 100% av det Nominella Beloppet för varje Skuldebrev på
Avräkningsdagen (föremål för Emittentens kreditrisk), men inte någon ytterligare
avkastning och erhållna kuponger på Avräkningsdagen och dessförinnan.]

[Om Värdepappret är en "Autocallable Note on a Basket Average (with
instalment redemption)" (produkt nr. N63), för in:
Om den aritmetiska genomsnittliga värdeutvecklingen för alla Korgbeståndsdelar
inte är [lika med eller högre än] Startvärdet på någon av Observationsdagarna
och om den aritmetiska genomsnittliga värdeutvecklingen för alla
Korgbeståndsdelar är [under] [under eller lika med] den relevanta Barriären, kan
Kontantbeloppet vara mindre än inköpspriset för skuldebreven. I sådana fall
kommer investerare att drabbas av förlust. I värsta fall kommer investeraren att
drabbas av en [total förlust] [förlust av [för in procent] procent] av det investerade
kapitalet om den aritmetiska genomsnittliga värdeutvecklingen för alla
Korgbeståndsdelar vid sista Observationsdagen är noll.]
[Om Värdepappret är en "Autocallable Note with Conditional Coupons"
(produkt nr. N64), för in:
Om Värdeutvecklingen för Underliggande är [lägre än][lika med eller lägre än]
Kupongtröskeln på en Observationsdag kommer inget Kupongbelopp betalas på
den omedelbart följande Kupongbetalningsdagen. Om den Slutliga
Värdeutvecklingen av Underliggande är [lägre än][lika med eller lägre än]
Barriären kan Kontantbeloppet vara lägre än inköpspriset för Skuldebrevet. I
sådana fall kommer investerare att drabbas av förlust. I värsta fall kommer
investeraren att drabbas av en total förlust av det investerade kapitalet om den
Slutliga Referensnivån för Underliggande är noll.
[Om Värdepappret är en "Enhanced Participation Note" (produkt nr. N65), för
in:
Om [på Observationsdagen] [vid något tillfälle] [på någon dag] [under
Observationsperioden] Referensnivån av Underliggande B inte har [motsvarat
eller] överstigit Knock-Out Nivån och om Referensnivån av Underliggande B på
Värderingsdagen [motsvarar eller] överstiger Knock-Out Nivån, medför produkten
en risk för förlust beroende på nivån av Underliggande B på Värderingsdagen; i
värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Detta
inträffar om den Slutliga Referensnivån av Underliggande B är noll och den
Slutliga Referensnivån av Underliggande A understiger eller motsvarar (som
definitierat i de Slutliga Villkoren) Startvärdet.
[Om Värdepappret är en "Capital Protected Lock-In Note (produkt nr. N66),
för in:
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Denna Capital protected Lock-In Note är 100% kapitalskyddad på förfallodagen.
Kapitalskydd innebär att inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till det
Nominella Beloppet. . Inlösen, vilken inte kommer att äga rum före förfallodagen,
är inte garanterad av en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten
och är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina
betalningsförpliktelser.
[Om Värdepappret är en "Lookback Note" (produkt nr. N67), för in:
Om den Slutliga Referensnivån [motsvarar] [motsvarar eller understiger]
Barriären, medför [Lookback Note] [om tillämpligt, för in annat
marknadsföringsnamn] en risk för förlust beroende på priset eller nivån av den
Underliggande; i värsta fall kan detta leda till en total förlust av det investerade
kapitalet. Detta inträffar om sen Slutliga Referensnivån är noll.]
[Om Värdepappret är en "Top Rank Note" (produkt nr. N68), för in:
[Denna Top Rank Note [om tillämpligt, för in annat marknadsföringsnamn] är [för
in procentandel] % kapitalskyddad på förfallodagen. Kapitalskydd betyder att
inlösen på förfallodagen försäkras uppgå till [för in procentandel] [% av] av det
Nominella Beloppet.] Om den Genomsnittliga Värdeutvecklingen [understiger]
[motsvarar eller understiger] noll, leder detta till [en [total] [partiell] förlust av det
investerade kapitalet[erhåller investerare endast [för in procentandel] [% av] det
Nominella Beloppet.]
[Om Värdepappret är en "Coupon Note with performance payout" (produkt
nr. N69), för in:
Coupon Note with performance payout [om tillämpligt, för in annat
marknadsföringsnamn] är 100% kapitalskyddad på förfallodag. Kapitalskydd
innebär att inlösen av Coupon Note with performance payout [om tillämpligt, för in
annat marknadsföringsnamn] på förfallodag är säkrad till det Nominella Beloppet.
Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på förfallodagen, är inte garanterad av
en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför
beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.
Under hela perioden kommer investerare att erhålla en Kupongbetalning på
Kupongbetalningsdagen eller på Kupongbetalningsdagarna.
[Om Värdepappret är en "100% Capital Guranteed Note" (produkt nr. N70), för
in:
Denna 100% Capital Guranteed Note [om tillämpligt, för in annat
marknadsföringsnamn] är 100% kapitalskyddad på förfallodag. Kapitalskydd
innebär att inlösen på förfallodag försäkras uppgå till det Nominella Beloppet.
Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på förfallodagen, är inte garanterad av
en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför
beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.]
[Om Värdepappret är en "Steepener Note with Lock In" (produkt nr. N71), för
in:
Denna Steepener Note with Lock In [om tillämpligt, för in annat
marknadsföringsnamn] är 100% kapitalskyddad på förfallodag. Kapitalskydd
innebär att inlösen på förfallodag försäkras uppgå till det Nominella Beloppet.
Inlösen, som inte kommer äga rum förrän på förfallodagen, är inte garanterad av
en tredje part utan är uteslutande säkerställd av Emittenten och är därför
beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser.]
[Om Värdeprappret är en "Worst of Basket Autocallable Note (with basket
averaging)" (produkt nr N72), för in:
Om det arimetiska genomsnittet av värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna
inte överstiger eller motsvarar eller överstiger Startvärdet (som specificerat i de
tillämpliga Slutliga Villkoren) på en Observationsdag och om det arimetiska
genomsnittet av värdeutvecklingen av Korgbeståndsdelarna motsvarar eller
understiger den relevanta Barriären (som specificerad i de Slutliga Villkoren) på
Värderingsdagen, Kontantbeloppet kan vara lägre än köpeskillingen av Worst of
Basket Autocallable Note (with basket averaging). I sådant fall kommer
investerare att lida en förlust. I värsta fall, kan investerare lida en total förlust av
det investerade kapitalet om arimetiska genomsnittet av värdeutveckligen av
samtliga Korgbeståndsdelarna på Värderingsdagen är noll.]
[Om Värdepappret är en "Fixed to Floating Reverse Convertible Note"
(produkt nr. N73), för in:
Om den Slutliga Reverensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger]
Barriären och en Knock Out Händelse inte har inträffat, kan Kontantbeloppet
adderat med Kupongbetalningar vara lägre än köpeskillingen av Fixed to Floating
Reverse Convertible Note. I sådant fall kan investerare lida en förlust. I värsta fall,
kan investerare lida en total förlust av det investerade kapitalet om den Slutgiltiga
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Referensnivån är noll på Värderingsdagen. Alla rörliga Kupongbetalningar (om
specificerad i de tillämpliga Slutliga Villkoren) kan begränsas till det högsta av den
Högsta Kupongen (om specificerad i de tillämpliga Slutliga Villkoren).]
[Om Värdepappret är en "Switchable Note with performance payout" (produkt
nr N74),för in:
Om Switchfallet inträffar, är avkastningen begränsad till de fasta kupongbeloppen.
Om Switchfallet inte inträffar, varierar avkastningen beroende av
värdeutvecklingen hos den Underliggande. I värsta fall, kan en investerare erhålla
investerarat kapital (eller en specificerad procent av det investerade kapitalet) när
värdeutvecklingen av den Underliggande är negativ eller noll.]
[Om Värdepappret är en "Partial Capital Protection Note" (produkt nr. N75), för
in:
Om den Slutliga Referensnivån [understiger] [motsvarar eller understiger] den
Ursprungliga Referensnivån, involverar Partial Capital Protection Note en risk för
förlust om Kontantbeloppet motsvarande procenten av det Nominella Beloppet är
lägre än köpeskillingen av Partial Capital Protection Note.]

Avsnitt E – Erbjudande 3

Punkt
E.2b

Motiv till erbjudandet, användning av
intäkterna, beräknade nettointäkter

E.3

Villkor för erbjudandet.

[Ej tillämpligt, att göra vinster och/eller hantera vissa risker är motiven för
erbjudandet.] [ ]
Villkor för erbjudandet:

[Ej Tillämpligt; erbjudandet har
inte några villkor.] [ ]

Antal Värdepapper:

[ ]*

[Teckningsperioden][Erbjudandeperioden]:

[Ansökningar för att teckna
Värdepapperen kan göras från
[genom
Distributören
(Distributörer) från, [och med,] [för
in datum] [till][, och med] [till][för in
datum].]
[Erbjudandet för [varje Serie av]
Värdepapperen börjar den [ ] och
slutar den [ ].]
[Emittenten förbehåller sig rätten
att av viken anledning som helst
[öka][reducera][ändra] antalet av
[varje
Serie
av]
erbjudna
Värdepapper.]

Upphävande av Utfärdandet av
Värdepapperen:

[Emittenten förbehåller sig rätten
att av vilken anledning som helst
upphäva utfärdandet av [en Serie
av] Värdepapperen.] [Utfärdandet
av Värdepapperen är villkorat av,
bland andra anledningar, att
Emittenten får giltiga teckningar
för Värdepapperen som uppgår till
summan av tekningsvärdet av
minst [ ] på eller innan [ ]. För det
fallet att detta villkor inte är
uppfyllt, kan Emittenten upphäva
utfärdandet av Värdepapperen
per den [ ].]

Förtida
Avslutande
av
[Teckningsperioden][Erbjudande-

[Ej
tillämpligt;
[Teckningsperioden][Erbjudandeperioden] är

3

Användande av symbolen "*" I följande Avsnitt E – Erbjudande idikerar att den relevanta informationen för varje serie av Värdepapper
kan presenteras I en tabell avseende Multi-Serie Värdepapper där det är lämpligt.
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perioden] för Värdepapperen:

inte
föremål
för
förtida
nedläggning.]
[Emittenten
förbehåller sig rätten att av vilken
anledning som helst avslutas
[Teckningsperioden][Erbjudandeperioden] i förtid.] [Om summan
av
teckningarna
för
Värdepapperen vid en tidpunkt på
en affärsdag innan [ ] uppgår till [
], kommer Emittenten att avsluta
teckningen för Värdepapperen vid
en sådan tidpunkt på en sådan
affärsdag, utan någon föregående
underrättelse.]

Lägsta
teckningsbelopp
investerare:

för

[Ej Tillämpligt; det finns inte något
lägsta
teckningsbelopp
för
investerare.] [ ]*

Högsta
teckningsbelopp
investerare:

för

[Ej Tillämpligt; det finns inte något
Högsta
teckningsbelopp
för
investerare.] [ ]*

ansöknings-

[Ej Tillämpligt; det finns inte någon
planerad ansökningsprocess.][ ]*

Beskrivning av möjligheten till att
reducera antalet teckningar och
metod
för
att
återbetala
överstigande belopp som har
betalats av sökanden:

[Ej Tillämpligt][;][.][det finns inte
någon möjlighet att reducera
antalet teckningar och därmed
inte någon metod för att
återbetala överstigande belopp
som har betalats av sökanden.] [
]*

Uppgifter om metoden och
tidsbegränsningar för att betala
och leverera Värdepapperen:

[Ej tillämpligt][Investerare kommer
att underrättas av [relevant
Distributör]
[Emittenten
eller
relevant finansiell mellanhand] om
deras
allokeringar
av
Värdepapperen och arrangemang
avseende detta. [Varje Serie av]
[Värdepapperen
kommer
att
utfärdas
och
levereras
på
Emissionsdagen mot betalning till
Emittenten
[av
relevant
Distributör]
av
nettoteckningspriset.]

Metod för och datum när resultat
av
erbjudandet
kommer
offentliggöras till allmänheten:

[Ej Tillämpligt, metod och datum
för när resultat av erbjudandet
kommer
offentliggöras
till
allmänheten är ej planerad] [ ]*

Procedur för att utnyttja rättigheter
för förköpsrätt, förhandling av
teckningsrätter och behandling av
teckningsrätter som inte har
utnyttjats:

[Ej tillämpligt][;][.][en procedur för
att
utnyttja
rättigheter
för
förköpsrätt,
förhandling
av
teckningsrätter och behandling av
teckningsrätter som inte har
utnyttjats är inte planerad.] [ ]*

Kategorier
av
potentiella
investerare
till
vilka
Värdepapperen
erbjuds
och
huruvida
tranch(er)
har
reserverats för särskilda länder:

[Kvalificerade
investerare
i
Prospekt Direktivets mening[Ickekvalificerade
investerare][
Kvalificerade investerare inom
investerare i Prospekt Direktivets
mening och Icke-kvalificerade
investerare]

Beskrivning
processen:

av

[Erbjudande
[Luxemburg],
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kan

göras
i
[Belgien],

[Danmark], [Finland], [Frankrike],
[Italien],
[Norge],
[Portugal],
[Spanien],
[Sverige]
[och]
[Storbritannien] till en person som
följer alla andra krav för
investering
i
enlighet
med
Grundprospektet eller som i annat
fall har bestämts av Emittenten
och/eller relevanta finansiella
mellanhänder]. I andra EESländer, kan erbjudanden endast
göras i enlighet med ett undantag
i Prospektdirektivet såsom det har
implementerats
i
dessa
jurisdiktioner.]
Process
för
att
underrätta
sökanden om det tilldelade belopp
och om handel kan komma att
påbörjas före det att underrättelse
har skett:

[Ej Tillämpligt][;][.][det finns inte
någon process för att underrätta
sökanden om det tilldelade
beloppet.] [ ]*

Erbjudandepris:

[Emissionspris][ ]*

Belopp av utgifter och skatter som
särskilt kan tas ut av tecknare
eller köpare:

[Ej
Tillämpligt][;][.][inte
några
utgifter eller skatter tas särskilt ut
av tecknade eller köpare.] [ ]*
[Med
undantag
för
emissionspriset (vilket inkluderar
provision till Distributören [om upp
till [ ] procent av det [Nominella
Beloppet][Emissionspriset] [(vilket
är [ ] procent. Placingavgift [och] [
]
procent.
Distributörsavgift)]
motsvarandes ca [ ] procent
årligen]
av
emitterade
Värdepapper), Emittenten känner
inte till några kostnader eller
skatter som särskilt kommer
belasta
tecknare
eller
förvärvare.][]*

Namn och adress(er), i den
utsträckning
som
Emittenten
känner till, till placerare i de olika
länder där erbjudanden sker.

[Ej Tillämpligt; det finns inte några
placerare I de olika länder där
erbjudanden sker] [ ]*

Namn och adress för Betalningsombudet:

[ ]*

Namn och adress för Beräkningsagenten:

[ ]*

[Avseende multi-serie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant
information och slutför för varje Serie av Värdepapper, om erforderligt:
ISIN

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]
]
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E.4

Väsentligt
intresse
för
emissionen/erbjudandet
innefattande
motstridiga intressen.

[Ej tillämpligt][[Utöver Distributören[Distributörerna] i relation till avgifterna,] har,
[såvitt Emittenten känner till, inte någon person som är involverad i emissionen av
[varje Serie av] Värdepapperen något väsentligt intresse i erbjudandet] [ ]*

E.7

Beräknade kostnader som kan tas ut av
investerare av emittenten eller säljaren.

[Ej tillämpligt; inte några kostnader tas ut av investerare av Emittenten eller
säljaren.] [ ]*
[Med undantag för Utfärdandepriset (som inkluderar de provisioner som Emittenten
betalar till Distributörerna [upp till [] procent av [Nominella Beloppet]
[Utfärdandepriset] [(en [] procent. Placingavgift och [ ] procent. Distributionsavgift)]
[motsvarande cirka [] procent per år] av Värdepapperen placerade genom den)], är
Emittenten inte medveten om kostnader och skatter som är specifikt kommer
åläggas tecknaren eller förvärvaren.] [] *

[Avseende multi-serie Värdepapper för in följande översiktstabell med relevant
information och slutför för varje Serie av Värdepapper, om erforderligt:
ISIN

Kostnader

[]

[]
]
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