SAMMANFATTNING
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är numrerade i
Avsnitten A - E (A.1 - E.7).
Sammanfattningen 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”.
Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

A.2

Varning:

Samtycke till
användning av
Prospektet:

•

Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till
prospektet;

•

varje investeringsbeslut rörande Värdepapperen 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 följande finansiell mellanhand får
nyttja prospektet för återförsäljning eller slutlig placering av
Värdepapperen
(individuellt
samtycke):
Strukturinvest
Fondkommission AB, Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg,
Sweden.
Erbjudandeperioden inom vilken finansiella mellanhänder kan
genomföra återförsäljning eller slutlig placering av Värdepapperen
kommer att vara perioden från och med 3 juni 2019 till och med 28
juni 2019 ("Erbjudandeperiod"), så länge som prospektet är giltigt
i enlighet med artikel 9 i Prospektdirektivet.
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.

Avsnitt B – Emittent
B.1

Registrerad
Firma
och
Handelsbeteck
ning
för
Emittenten:

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.

B.4(b)

Kända trender
som påverkar
Emittenten och
dess
verksamhetso
mråden:

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

Koncernbeskri
vning:

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

Resultatprogn
os
eller
uppskattning

Ej tillämplig. Ingen resultatprognos eller uppskattning är gjord.

B.10

Eventuella
anmärkningar i
revisionsberätt
else:

Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen.

B.12

Historisk
finansiell
nyckelinformati
on

Emittenten har bildats i Tyskland.

Följande tabell visar en översikt från balansräkningen för Deutsche Bank
AG, som hämtats från respektive reviderade och konsoliderade årsbokslut,
som sammanställts i enlighet med IFRS, från 31 december 2017 till 31
december 2018 samt från oreviderade konsoliderade interimsbokslut från
31 Mars 2018 och från oreviderade konsoliderade interimsbokslut från 31
mars 2019. Informationen om aktiekapital (i EUR) och antal stamaktier
baseras på interna redovisningen hos Deutsche Bank och är oreviderad.
31
december
2017

31 mars
2018

31
december
2018

31 mars
2019

Aktiekapital
(EUR)

5,290,939,2
15.36

5,290,939,2
15.36

5,290,939,2
15.36

5,290,939,2
15.36

Antal
stamaktier

2,066,773,1
31

2,066,773,1
31

2,066,773,1
31

2,066,773,1
31

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

Kapitaltäckn
ingskvot för
kärnprimärk
apital1

14,8%

13,4 %

13,6%

13,7 %2

1

Kapitaltäckningsgrader är baserade på övergångsbestämmelser för Kapitaltäckningsförordningen/CRD 4-direktivet.

2

Primärkapitaltäckningsgraden per den 31 mars 2019 på basis av Kapitaltäckningsförordningen/CRD 4-direktivet vid full
effekt var 13.7%.

En förklaring
om att inga
väsentliga
negativa
förändringar
har ägt rum i
Emittentens
framtidsutsikte
r sedan den
senast
offentliggjorda
reviderade
redovisningen
eller en
beskrivning av
eventuella
väsentliga
negativa
förändringar:

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

En beskrivning
av väsentliga
förändringar i
den finansiella
situationen
eller

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

ställningen på
marknaden
efter
den
period
som
omfattas
av
den historiska
finansiella
informationen:
B.13

Nyligen
inträffade
händelser:

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

Koncernberoe
nde

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

B.15

Huvudsaklig
verksamhet:

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.
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:
•

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.

B.16

Direkt
eller
indirekt
ägande/kontrol
l:

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.

Avsnitt C – Värdepapper
C.1

Typ av värdepapper.

Typ av värdepapper
Värdepapperen
är
optioner
("Värdepapperen"
"Optionerna"). Se Avsnitt C.15 för en närmare beskrivning.

eller

ISIN-kod för Värdepapperen
ISIN:

DE000XM8ZBE6

WKN:

XM8ZBE

Gemensam kod:

138080609

C.2

Valuta:

Värdepapperen uttrycks i Svenska Kronor ("SEK").

C.5

Eventuella inskränkningar
i Värdepapperens fria
överlåtbarhet:

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 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 innehavaren av Värdepapperen, vid inlösen,
en rätt till betalning med ett kontantbelopp.
Tillämplig lag för Värdepapperen
Värdepapperen kommer att regleras av, och tolkas i enlighet
med, engelsk rätt. Upprättandet av Värdepapperen kan regleras
av lagarna i clearingagentens jurisdiktion. Registreringen av
Värdepapperen i clearingorganisationens kontobaserade system
ska regleras av svensk rätt.
Värdepapperens status
Värdepapperen kommer att ge upphov till direkta och icke
eftersällda prioriterade förpliktelser utan säkerhet för Emittenten,
rangordnade pari passu sinsemellan och pari passu med
Emittentens andra icke efterställda prioriterade förpliktelser utan
säkerhet, dock underkastade lagstadgade prioriteringar för vissa
icke efterställda prioriterade förpliktelser utan säkerhet vid
upplösningsåtgärder som ålagts Emittenten eller vid händelse av
upplösning, likvidation, insolvens, ackord eller andra förfaranden
för att undvika insolvens av, eller mot, Emittenten.
Begränsningar av rättigheter kopplade till Värdepapperen
Enligt villkoren för Värdepapperen har Emittenten rätt att säga
upp och dra in Värdepapperen och att ändra villkoren för
Värdepapperen.

C.11

Upptagande till handel:

Ansökan har lämnats för att godkänna Värdepappren för handel
på den reglerade marknaden Luxembourg Stock Exchange,
vilken är en reglerad marknad i enlighet med Direktiv
2014/65/EU (med tillägg), sådant upptagande till handel sker
tidigast på Utfärdandedagen. Det kan inte garanteras att sådan
ansökan för upptagande till handel beviljas (eller om beviljas, att
beviljande sker till Utfärdandedagen)

C.15

En beskrivning av hur
värdet på investeringen
påverkas av värdet på det
underliggande
instrumentet/instrumenten
såvida inte
Värdepapperen har ett
nominellt värde på minst
EUR 100 000:

Lock-In Option är kopplad till värdeutvecklingen av den
Underliggande. Produkten fungerar enligt följande:
Inlösen på förfallodag
Investerare kan delta oproportionerligt (med avkastning) i den
positiva utvecklingen av den Underliggande med denna Lock-In
Option. Omvänt deltar investerare med avkastning i den negativa
utvecklingen av den Underliggande och bär, i tillägg, risken för
total förlust av investerat kapital om den Slutgiltiga Referensnivån
motsvarar eller 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
observerat
över
alla
Observationsdagar.
På Avräkningsdagen erhåller investerare som Kontantbeloppet
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 Option, kan den Slutliga
Referensnivån vara högre än Referensnivån av Underliggande på
Värderingsdagen.
Följande definitioner används ovan:
Multiplikator

Kvoten av (i) SEK 100 000 (som
täljare); och (ii) den Ursprungliga
Referensnivån (som nämnare)

Deltagandefaktor

Ett belopp som
bestäms av
Emittenten den 11 juli 2019 och inte
är lägre än 80 procent och inte högre
än 120 procent. Det definitiva värdet
ska tillgängliggöras på Emittentens
hemsida www.xmarkets.db.com på
Utfärdandedagen

Avräkningsdag

19 juli 2024

Lösen

Europeisk

Lösendag

Värderingsdag

Startvärde

100 procent av den Ursprungliga
Referensnivån

Ursprunglig
Referensnivå

Slutgiltiga
nivån
Underliggande
på
Värderingsdagen

av
den
Ursprungliga

Ursprunglig
Värderingsdag

12 juli 2019

Slutlig Referensnivå

Det högsta av (a) Referensnivån på
Värderingsdagen och (b) Lock-In
Nivån på Värderingsdagen

Referensnivå

Ett belopp som ska fastställas till ett
monetärt värde motsvarande det
Relevanta Referensnivåvärdet på
varje sådan dag

Relevanta
Referensnivåvärde

Slutliga indexnivån enligt definition i
index beskrivningen bilagerad till
dessa slutliga villkor

Underliggande

Indexen beskriven i C.20.

Värderingsdag

12 juli 2024

Nominellt belopp

SEK 100 000 per Värdepapper

Observationsdag

Varje
handelsdag
Observationsperioden

Observationsperiod

Perioden från och med den
Ursprungliga Värderingsdagen och
inkluderat Värderingsdagen

Låst Värdeutveckling

Ett belopp motsvarande produkten av
på
någon
(a)
och
(b),
Observationsdag, där:

under

a) är
det
största
heltalet
understigande
eller
motsvarande
omfattningen
av:
(i) Högsta
Värdeutvecklingsfakt
orn; och
(ii) 5,00 procent
b) är 5,00 procent
Högsta
Värdeutvecklingsfaktor

På vilken Observationsdag som helst,
den högsta Värdeutvecklingsfaktor
över alla Observationsdagar fram till
sådan Observationsdag

Värdeutvecklingsfaktor

För en Observationsdag och varje
Värdepapper, en procentsats (som
kan vara positiv, negativ eller noll)
beräknad av beräkningsombudet i
enlighet med kvoten av:
(i) A subtraherat
täljare); och
(ii) B (som nämnare)

med

B

(som

Där:
"A" är Referensnivån
Observationsdag; och

på

sådan

"B" är Referensnivån
Observationsdagen

på

första

Lock-In Nivå

Ett
belopp
avseende
vilken
Observationsdag som helst som
motsvarar produkten av (a) summan
av (i) Ett; och (ii) den Låsta
Värdeutvecklingen;
och
(b)
Ursprungliga Referensnivån

Utfärdandedag

25 juli 2019

C.16

Upphörandeeller
förfallodagen för derivat –
utnyttjandedagen
eller
slutliga referensdagen:

Värderingsdag: 12 juli 2024 (föremål för ändring)

C.17

Avräkningsförfarande för
de derivata
Värdepapperen:

Kontantbelopp som utbetalas av Emittenten ska överföras till
relevant
clearingagent
för
fördelning
mellan
Värdepappersinnehavarna.
Emittenten kommer att befrias från sina betalningsskyldigheter
genom utbetalning till, eller via order till relevant clearingagent,
avseende det belopp som betalats.

C.18

En beskrivning av hur
avkastningen
på
de
derivata Värdepapperen
sker:

Betalning
av
kontantbelopp
till
varje
Värdepappersinnehavare på Avräkningsdagen.

C.19

Utnyttjandepriset
eller
slutliga referenspriset för
den Underliggande:

Den Slutliga Referensnivån.

C.20

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

Typ:

relevant

Index

Namn: DB Carnegie Corporate Bond VAL Strategy Index
Information om den historiska och pågående värdeutvecklingen
av den Underliggande och dess volatilitet kan erhållas på publika
hemsidan http://index.db.com/ och på Bloombergs hemsida
DBXECNCB Index.

Avsnitt D – Risker
D.2

Nyckelinf
ormation
om
särskilda
och
individuell
a
nyckelrisk
er
för
Emittente

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
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 en robust tillväxt under 2018, kvarstår

n.

särskilda makroekonomiska risker som kan påverka verksamhetsresultatet
och det finansiella tillståndet inom vissa av Deutsche Banks verksamheter
samt dess strategiska planer negativt, inklusive en försämring av den
ekonomiska framtidsutsikten för euroområdet och en avstannande
tillväxtmarknad, spända handelsförbindelser mellan USA och Kina samt
mellan USA och Europa, risk för inflation, Brexit, val till Europarlamentet
och geopolitiska risker.
•

I EU kan den fortsatta politiska osäkerheten medföra oförutsedda
konsekvenser för det finansiella systemet och den större ekonomin, vilket
kan bidra till Europeisk desintegration i vissa områden, vilket eventuellt kan
leda till en nedgång för företags verksamhetsnivåer, samt nedskrivningar
av tillgångar och förluster i Deutsche Banks verksamheter. Deutsche
Banks förmåga att skydda sig mot dessa risker är begränsade.

•

Storbritanniens eventuella utträde ur EU, Brexit, kan få negativa effekter för
Deutsche Banks verksamhet, verksamhetsresultat eller strategiska planer.

•

Det kan bli nödvändigt för Deutsche Bank att göra nedskrivningar av sin
exponering mot statsskulder i Europeiska eller andra länder om den
Europeiska
statsskuldkrisen
flammar
upp
igen.
De
kredittransaktionswappar som Deutsche Bank har ingått för att hantera
statsskuldsrisker är inte nödvändigtvis tillräckligt för att kompensera för
dessa förluster.

•

Deutsche Banks verksamhetsresultat och finansiella läge, särskild
affärsområdet Deutsche Banks Corporate & Investment Bank-avdelning,
fortsätter att påverkas negativt av den utmanande marknadsmiljön, ovissa
makroekonomiska och geopolitiska förhållanden, lägre nivåer av
kundaktivitet, ökad konkurrens och regleringar 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 Bans 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,
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
under perioder sälja tillgångar 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 få svårigheter att sälja bolag, verksamheter eller
tillgångar till fördelaktiga priser eller överhuvudtaget och kan erfara
väsentliga förluster från dessa tillgångar och andra investeringar, oavsett
hur marknaden utvecklas.

•

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

•

Genomförda och föreslagna tillsynsreformer som svar på svagheter inom
den finansiella sektorn, i förening med ökad tillsyn mer generellt, har haft
och fortsätter att ha en betydande inverkan på Deutsche Bank och kan
påverka verksamheten och möjligheten att genomföra Bankens 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 ställning
och verksamhetsresultat samt den konkurrensutsatta miljön i allmänhet.
Eventuella uppfattningar på marknaden att Deutsche Bank inte kan möta
sina kapital- och likviditetskrav med en tillräcklig 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 kan
hända att Deutsche Banks intressen då dessa beslut fattas inte stämmer
överens med innehavarna av sådana instruments intressen och Deutsche
Bank kan komma att fatta beslut vilka är förenliga med tillämplig lag och de
relevanta instrumentens villkor, men vilket kan resultera i inga eller lägre
utdelningar för Deutsche Banks aktier eller reglerade kapitalinstrument.

•

Europeisk och tysk lagstiftning gällande bankers och investeringsföretags
återhämtning och resolution 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
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
infrastruktur-efterlevnad 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 dess renommé.

•

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
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 på grund av 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
Banks förväntningar, kan Deutsche Bank bli exponerad 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
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.

•

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 väsentligt kan påverka Deutsche Banks verksamhet.

D.6
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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.
Värdepapperen har ett samband med den Underliggande
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.
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).
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 respektive index.
Värdet
av
och
avkastningen
på
dina
Värdepapper
beror
på
investeringstilldelningsstrategin av den Underliggande. Värderpappersinnehavare
kommer exponeras mot värdeutvecklingen hos CARNEGIE Fonder Portfolio A
SEK Class ("Fonden"), som kan bli föremål för oberäknelig ändring över tid.
Om den realiserade volatiliteten av Fonden uttryckt på årsbasis fastställd över en
specificerad tidigare period överstiger en specificerad procentsats, kommer
exponeringen av den Underliggande mot Fonden vara lägre än 100 procent.
Under sådana omständigheter, kommer återstoden av den Underliggande inte
tilldelas någon annan fiktiv investering och kommer därför inte att generera
avkastning eller ränta.
Du kommer inte ha någon äganderätt i den Underliggande eller i Fonden och
våra skyldigheter till dig, enligt Värdepapperen, är inte säkerställda av några
andra tillgångar.
Som sponsor och administratör av den Underliggande, kan vi vidta åtgärder
avseende den Underliggande utan hänsyn till dina intressen som
Värdepappersinnehavare, och sådana åtgärder skulle kunna påverka värdet av
och avkastningen på Värdepapperna negativt.
Risker förknippade med
/Uppsägningshändelse

Anpassningshändelse

eller

Anpassnings-

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.
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.
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 marknadsvärdet på Värdepapperen med
beaktande av relevanta händelser minus den direkta och indirekta kostnaden för
Emittenten för att avveckla eventuella underliggande hedgearrangemang. Till
följd av detta kan Värdepapperen ha ett lägre marknadsvärde än andra liknande
värdepapper vilka inte innehåller någon sådan rätt för Emittenten att inlösa eller

upphäva.
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. Enligt villkoren godkänner Innehavare av
Värdepapperen sådana åtgärder.
Risk vid förfallodag
Om den Slutliga Referensnivån motsvarar eller understiger Startvärdet, resulterar
det i total förlust av investerat kapital.

Avsnitt E – Erbjudande
E.2b

Motiv till erbjudandet
och användning av
intäkterna:

Ej tillämplig, att göra vinster och/eller hantera vissa risker är
motiven för erbjudandet.

E.3

Villkor för erbjudandet:

Villkor
erbjudandet:

för

Erbjudanden
av
villkorade
av
Värdepapperen.

Värdepapperen
utfärdandet

är
av

Antal Värdepapper:

Upp till 2,000 Värdepapper

Erbjudandeperioden:

Ansökningar för att teckna Värdepapperen
kan göras från genom Distributören från
den 3 juni 2019 till och med den 28 juni
2019.
Emittenten förbehåller sig rätten att av
vilken anledning som helst ändra antalet
erbjudna Värdepapper.

Erbjudandepris:
Upphävande
Utfärdandet
Värdepapperen:

Erbjudandepriset
av
av

Emittenten förbehåller sig rätten att av
vilken anledning som helst upphäva
utfärdandet av Värdepapperen.

Förtida Avslutande
av
Erbjudandeperioden
för Värdepapperen:

Emittenten förbehåller sig rätten att av
vilken anledning som helst avsluta
Erbjudandeperioden i förtid.

Lägsta
teckningsbelopp för
investerare:

Den minsta tilldelningen per investerare är
SEK 100,000

Högsta
teckningsbelopp för
investerare:

Den högsta tilldelningen av Värdepapper
kommer enbart att bero på tillgången på
Värdepapper vid ansökan.

Beskrivning
ansökningsprocessen:

av

Ansökningar att köpa Värdepapper ska
göras
genom
Strukturinvest
Fondkommission AB, Stora Badhusgatan
18-20, 411 21 Göteborg, Sweden
("Distributören" och tillsammans med
andra enheter som utnämnts som
distributör vad gäller Värdepapperen under
Erbjudandeperioden, "Distributörerna").

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

Ej Tillämplig; Det finns ingen möjlighet att
minska antalet teckningar och det finns
därför ingen möjlighet att återbetala
överstigande belopp som betalats av
sökanden.

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

Investerare kommer att meddelas tilldelning
av Värdepapperen och hur betalning ska
ske, av relevant Distributör. Värdepapperen
kommer att utfärdas på utfärdandedagen
mot betalning av nettoteckningspriset till
Emmittenten, av relevant Distributör.

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

Emittenten beslutar det slutliga antal
Värdepapper som ska utfärdas (vilket
kommer att bero på utgången av
Erbjudandet), som dock inte får överskrida
2,000 Värdepapper.
Det exakta antal Värdepapper som ska
utfärdas kommer att publiceras på Nordic
och
MTF:s
hemsida
(www.ngm.se)
Luxemburg Stock Exchanges hemsida
(www.bourse.lu) i enlighet med Artikel 10 i
Luxemburgs lag om Värdepappersprospekt
(the Law on the Prospectuses for
Securities) på eller kring utfärdandedagen.
Resultatet av erbjudandet kommer att vara

tillgängligt
hos
Distributörerna
Erbjudandeperioden
och
utfärdandedagen.

efter
före

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

Ej tillämplig; 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:

Icke-kvalificerade investerare

Process
för
att
underrätta sökanden
om det tilldelade
belopp
och
om
handel kan komma
att påbörjas före det
att underrättelse har
skett:

Varje investerare kommer efter slutet av
Erbjudandeperioden
och
före
utfärdandedagen att meddelas av relevant
Distributör om tilldelade Värdepapper.

Erbjudandepris:

SEK 7 500 per Värderpapper

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

Med undantag för emissionspriset (vilket
inkluderar
provision
betalade
av
Emitteneten till Distributören om upp till
1,50 procent av det Nominella Beloppet),
känner Emittenten 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:

Strukturinvest Fondkommission AB, Stora
Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg,
Sweden

Namn och adress för
Betalnings-ombudet:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Stjärntorget 4, SE-106 40 Stockholm,
Sverige

Erbjudanden kan göras i Sverige till en
person som följer alla andra krav för
investering i enlighet med prospektet eller
som i annat fall har bestämts av Emittenten
och/eller
relevanta
finansiella
mellanhänder. I andra EES-länder kan
erbjudanden endast göras i enlighet med
ett undantag i Prospektdirektivet såsom det
har implementerats i dessa jurisdiktioner.

Namn och adress för
Beräknings-agenten:

Deutsche Bank AG, genom sin filial i
London som har sitt säte på adress
Winchester House, 1 Great Winchester
Street, London EC2N 2DB, United
Kingdom.

E.4

Väsentligt intresse för
emissionen/erbjudandet
innefattande
motstridiga intressen:

Ej tillämpligt; Utöver Distributörerna, i relation till avgifterna, har
såvitt Emittenten känner till, inte någon person som är involverad i
emissionen av Värdepapperen något väsentligt intresse i
erbjudandet.

E.7

Beräknade kostnader
som kan tas ut av
investerare
av
Emittenten
eller
säljaren:

Med undantag för utfärdandepriset (som inkluderar de provisioner
som Emittenten betalar till Distributörerna om upp till 1,50 procent
av det Nominella Beloppet lika med 0,30 procent per år av
Värdepapperen placerade genom den), är Emittenten inte
medveten om kostnader och skatter som specifikt kommer åläggas
tecknaren eller förvärvaren.

