TIIVISTELMÄ
Tämä tiivistelmä on luettava tämän Ohjelmaesitteen johdantona, ja. Arvopapereita
koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon koko Ohjelmaesite, mukaan
lukien viittaamalla esitetyt asiakirjat.
Sen jälkeen, kun Esitedirektiivin asiaankuuluvat säännökset on pantu täytäntöön kussakin
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (”ETAn jäsenvaltio”), vastuullisilla henkilöillä ei ole
siviilioikeudellista vastuuta tästä tiivistelmästä tai sen käännöksestä kyseisessä ETAn
jäsenvaltiossa

paitsi

milloin

tiivistelmä

on

harhaanjohtava,

epäjohdonmukainen Ohjelmaesitteen muihin osiin

nähden.

virheellinen

tai

Mikäli jossakin ETAn

jäsenvaltion tuomioistuimessa nostetaan Ohjelmaesitteen sisältämiä tietoja koskeva kanne,
kantaja voidaan kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla velvoittaa
maksamaan

tämän

Ohjelmaesitteen

käännöskustannukset

ennen

oikeudenkäynnin

aloittamista. Ellei toisin mainita, isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuja termejä käytetään tässä
tiivistelmässä samassa merkityksessä kuin Ohjelmaesitteen sisältämissä Perusehdoissa.

Liikkeeseenlaskijoiden yleiskuvaus
PANKKI JA KONSERNI
Barclays Bank PLC (”Pankki”) on julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja
Walesissa tunnuksella 1026167. Pankin omistajien vastuu on rajoitettu. Sen rekisteröity
päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom.
Pankki perustettiin 7.8.1925 vuoden 1925 Colonial Bank Act -lain mukaisesti, ja se
rekisteröitiin 4.10.1971 vuosien 1948–1967 Companies Act -lain mukaiseksi osakeyhtiöksi
(company limited by shares). Vuoden 1984 Barclays Bank Act -lain nojalla Pankki
uudelleenrekisteröitiin 1.1.1985 julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen nimi muutettiin muodosta
”Barclays Bank International Limited” muotoon ”Barclays Bank PLC”.
Pankki

ja

sen

tytäryhtiöt

(yhdessä

”Konserni”)

muodostavat

merkittävän

maailmanlaajuisen rahoituspalvelujen tarjoajan, jonka valikoimaan kuuluvat vähittäis- ja
yrityspankkitoiminta,

luottokortit,

investointipankkitoiminta,

varainhoito

ja

sijoitustenhoitopalvelut. Pankin koko liikkeeseenlasketun osakepääoman omistaa viime
kädessä Barclays PLC (”Holdingyhtiö”), joka on Konsernin ylin omistusyhteisö.

BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
Barclays Capital (Cayman) Limited (”BCCL”) perustettiin 24.7.1989 Caymansaarilla
rajoittamattomaksi ajaksi, ja se rekisteröitiin 26.7.1989. BCCL toimii Caymansaarten
lainsäädännön mukaisesti rajoitetun vastuun yhtiönä. BCCL:n rekisteröity toimipaikka
sijaitsee Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Limitedin toimistossa osoitteessa P.O. Box
487, 4th Floor, First Caribbean House, 25 Main Street, George Town, Grand Cayman KY11106, Cayman Islands, British West Indies. Sen yritysrekisteritunnus on 32968. BCCL on
Pankin kokonaan ja suoraan omistama tytäryhtiö.
BCCL on perustettu tarkoituksenaan muun muassa laskea liikkeeseen velkakirjoja,
sertifikaatteja ja warrantteja sekä ostaa ja myydä optioita. Hallituksen menettelytapana on
suojata täysin kaikki BCCL:n liikkeeseenlaskemista velkakirjoista, sertifikaateista ja
warranteista BCCL:lle aiheutuvat vastuut.
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BCCL on verovelvollinen Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

Yhteenveto ohjelmasta
Kuvaus:

Velkakirjoja,

Sertifikaatteja

tai

Warrantteja

olevien

Arvopapereiden liikkeeseenlaskuohjelma.
Arvopapereita

lasketaan

liikkeeseen

Asiamiessopimuksen

mukaisesti.
Arvopapereita koskevat ehdot muodostuvat Perusehdoista
Lopullisilla ehdoilla ja mahdollisella Liitteellä muutettuina ja
täydennettyinä.
Liikkeeseenlaskijat:

Pankki tai BCCL.

Takaaja:

Pankki takaa BCCL:n liikkeeseenlaskemat Arvopaperit.

Järjestäjät:

Pankki, Barclays Capital Inc. ja mikä tahansa Lopullisissa
ehdoissa määritelty Järjestäjä.

Liikkeeseenlasku- ja

The Bank of New York Mellon (”BNYM”) tai muu kyseisessä

Maksuasiamies:

Liitteessä nimetty taho.

Siirtoasiamies, Asiamies

BNYM.

Frankfurtissa sekä Asiamies ja
Rekisterinpitäjä New Yorkissa:
Rekisterinpitäjä, Maksuasiamies ja

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Siirtoasiamies Luxemburgissa:
Määrittelyasiamies:

Pankki tai Barclays Capital Securities Limited.

Jakelu:

Syndikoitu tai syndikoimaton.

Arvopapereiden etuoikeusasema:

Liikkeeseenlaskijan

suoria,

subordinoimattomia

ja

vakuudettomia velkasitoumuksia, jotka oikeuttavat samaan
etuoikeuteen keskenään sekä muiden Liikkeeseenlaskijan
kulloinkin

liikkeessä

laskettavien

olevien

vakuudettomien

ja

myöhemmin
ja

liikkeeseen

subordinoimattomien

velkasitoumusten kanssa (lakisääteisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta). Arvopaperit eivät edusta talletuksia eikä yksikään
viranomainen tai virasto ole vakuuttanut tai suojannut niitä
Ison-Britannian talletussuojajärjestelmässä.
Takauksen etuoikeusasema:

Takaajan suora ja vakuudeton yleinen sitoumus, jolla on sama
etuoikeus kuin muilla olemassa olevilla ja tulevaisuudessa
annettavilla

Takaajan

vakuudettomilla

sitoumuksilla

(lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta).
Pörssilistaus:

Arvopaperit voidaan listata Lontoon pörssissä ja/tai muussa
hyväksytyssä

arvopaperipörssissä.

Myös

listaamattomia

Arvopapereita voidaan laskea liikkeeseen.
Hakemukset Arvopapereiden

Hakemus kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin virallisella

ottamiseksi kaupankäynnin

listalla tai muussa Relevantissa arvopaperipörssissä.
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kohteeksi:
Luokitus:

Arvopapereilla

voi

olla

luokitus

tai

ne

voivat

olla

luokittelemattomia.
Selvitysjärjestelmät ja arvo-

Euroclear, Clearstream Luxembourg tai Clearstream Frankfurt

osuusjärjestelmät:

(myös tilinhoitaja), DTC ja/tai muu Lopullisissa ehdoissa tai
kyseisessä Liitteessä määritelty selvitysjärjestelmä.

Kulut ja verotus:

Arvopapereiden haltijan on maksettava kaikki Verot ja/tai
Selvityskulut (soveltuvissa tapauksissa), jotka perustuvat
Arvopapereiden omistukseen, siirtoon, myyntiin, lunastukseen,
toteutukseen

tai

mitätöintiin

ja/tai

Toimitusmäärän,

Osasumman tai Selvityssumman vastaanottoon tai siirtoon.
Ellei laki edellytä toisin, kaikki Arvopapereihin perustuvat
maksut suoritetaan pidättämättä tai vähentämättä niistä
senhetkisiä tai tulevia Veroja. Mikäli tällainen veronpidätys tai
vähennys on tehtävä lain nojalla, Liikkeeseenlaskija tai Takaaja
maksaa tiettyjä lisäsummia Arvopapereiden haltijoille, paitsi
jos Ehdoissa on toisin määritetty.
Sovellettava laki:

Englannin laki tai kyseisessä Liitteessä mahdollisesti määritetyn
muun maan laki.

Merkintähinta:

Arvopaperit voidaan laskea liikkeeseen joko nimellisarvoonsa
tai ali- tai ylikurssiin nimellisarvoonsa nähden.

Valuutat:

Arvopaperit

voidaan

laskea

liikkeeseen

missä

tahansa

valuutassa, mikäli kyseisessä Liitteessä ei toisin määrätä.
Nimellisarvo/määrä:

Velkakirjat voidaan laskea liikkeeseen käyttäen yhtä tai
useampaa nimellisarvoa ja sertifikaatit ja warrantit käyttäen
mitä tahansa määrää, mikäli kyseisessä Liitteessä ei toisin
määrätä.

Arvopaperikohtainen

Arvopapereihin liittyvät maksusuoritukset ja toimitukset

laskentamäärä:

määräytyvät

kyseisen

Arvopaperin

Laskentamäärän

perusteella.
Maturiteetit:

Maturiteetti voi vaihdella kaikkien sovellettavien lakien,
määräysten tai direktiivien puitteissa.

Liikkeeseenlaskumenetelmä:

Arvopaperit lasketaan liikkeeseen yhtenä tai useana Sarjana.
Kukin

sarja

voidaan

laskea

liikkeeseen

Erillisinä

liikkeeseenlaskuina yhtenä tai useana liikkeeseenlaskupäivänä.
Lisäksi

voidaan

laskea

liikkeeseen

aikaisempien

liikkeeseenlaskujen kanssa vaihtokelpoisia Arvopapereita.
Muoto:

Arvopaperit voidaan laskea liikkeeseen Haltija-arvopapereina,
Rekisteröityinä
kyseisessä

arvopapereina

Liitteessä

tai

määritetyllä

Arvo-osuuksina
tavalla,

eivätkä

tai
eri

arvopaperimuodot ole keskenään vaihdettavia
Selvitetyt arvopaperit lasketaan liikkeeseen tilanteessa, jossa
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niitä kohdellaan Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksen
kannalta

rekisteröidyssä

muodossa

liikkeeseenlaskettuina

arvopapereina.
Arvo-osuusmuotoisista

Arvopapereista

ei

anneta

minkäänlaista fyysistä hallinta-asiakirjaa.

Ehdot:

Liikkeeseen voidaan laskea minkä tahansa tyyppisiä Arvopapereita,

kuten

Arvopapereita,

korollisia,

joissa

korottomia

ja

Selvityssumma(t),

sellaisia

Osasumma(t),

Toimitusmäärä(t) ja/tai toteutusoikeus on sidottu ja/tai
perustuu

Kohde-etuuksiin.

indeksejä,

osakkeita,

Kohde-etuudet

voivat

velkainstrumentteja,

olla

valuuttoja,

hyödykkeitä, sijoitusrahastoja ja/tai valuuttakursseja.
Velkakirjat ja Sertifikaatit ovat lunastettavia Arvopapereita.
Warrantit ja Toteutettavat sertifikaatit ovat toteutettavia
Arvopapereita.
Warrantit ja Toteutettavat sertifikaatit voivat olla toteutustavaltaan eurooppalaisia, amerikkalaisia, bermudalaisia tai
muunlaisia.
Selvitys:

Käteismaksu tai fyysinen toimitus (edellyttäen, että kaikki
selvitykseen sovellettavat ehdot täyttyvät, mukaan luettuina
Verojen,

Selvityskulujen

ja

mahdollisen

Toteutushinnan

maksaminen tai vähentäminen).
Selvityssummista, Osasummista ja Toimitusmääristä voidaan
vähentää kustannukset, menetykset ja kulut, joita aiheutuu (tai
odotetaan aiheutuvan) Liikkeeseenlaskijalle tai sen puolesta
Arvopapereiden lunastamisen tai mitätöinnin yhteydessä.
Liikkeeseenlaskijalla tai Arvopapereiden haltijalla voi olla
mahdollisuus valita käteismaksu tai fyysinen toimitus, mikäli
näin on ilmoitettu Lopullisissa ehdoissa.
Mikäli Arvopapereiden haltija ei ole täyttänyt kaikkia häneltä
edellytettäviä selvityksen ehtoja tarkoitettuna selvityspäivänä
tai sitä ennen, selvitys ei eräänny, ennen kuin kyseiset ehdot on
täytetty täysimääräisesti. Tällaisessa tapauksessa ei makseta tai
toimiteta
viivästyksen

minkäänlaisia
tai

lisämääriä

lykkäyksen

minkään

seurauksena.

Paitsi

tällaisen
milloin

kyseisessä Liitteessä toisin määrätään, jos kaikkia selvityksen
ehtoja ei ole täytetty 180 kalenteripäivän (tai muun
Lopullisissa ehdoissa määritetyn ajanjakson) kuluessa kyseessä
olevasta päivästä, kyseisiä selvitysehtoja ei pystytä täyttämään
eikä Arvopapereiden haltija voi esittää mitään vaateita
Liikkeeseenlaskijalle tai Takaajalle koskien Selvityssummaa tai
Toimitusmäärää, joka olisi maksettu tai toimitettu, mikäli
selvityksen ehdot olisi täytetty täysimääräisesti kyseessä
olevan ajanjakson aikana.
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Arvopapereiden lunastaminen:

Muut Velkakirjat kuin Osissa lunastettavat velkakirjat ja
Sertifikaatit (paitsi Toteutettavat sertifikaatit) lunastetaan
maturiteetin

päättyessä

tilanteen

mukaan

suorittamalla

Lopullinen selvityssumma käteismaksuna tai toimittamalla
Lopullinen fyysinen lunastusmäärä.
Osissa lunastettavat velkakirjat lunastetaan osa kerrallaan
kunakin Osamaksupäivänä kyseisestä Osasummasta.
Velkakirjat ja Sertifikaatit (paitsi

Arvopapereiden haltija voi lunastaa Velkakirjat tai Sertifikaatit

Toteutettavat sertifikaatit):

ennenaikaisesti

Myyntioptio:

suoritetaan Optioon perustuva selvityssumma käteismaksuna

käyttämällä

Myyntioptiotaan,

jolloin

tai toimitetaan Optioon perustuva fyysinen toimitusmäärä.
Osto-optio ja Osto-

Jos Liikkeeseenlaskija käyttää osto-optionsa tai esiintyy Osto-

optiotapahtuma:

optiotapahtuma, Liikkeeseenlaskija voi lunastaa Velkakirjat tai
Sertifikaatit (paitsi Toteutettavat sertifikaatit) ennenaikaisesti
suorittamalla

Optioon

perustuvan

selvityssumman

käteismaksuna tai toimittamalla Optioon perustuvan fyysisen
toimitusmäärän.
Osto-optiotapahtuman esiintyessä Warrantit ja Toteutettavat
sertifikaatit voidaan mitätöidä ennenaikaisesti, jolloin tilanteen
mukaan suoritetaan Ennenaikaiseen mitätöintiin perustuva
selvityssumma käteismaksuna tai toimitetaan Ennenaikaiseen
mitätöintiin perustuva fyysinen mitätöintimäärä.
Milloin kyseisessä Liitteessä niin määrätään, Liikkeeseenlaskija
voi

mitätöidä

Toteutettavat

suorittamalla

Osto-optioon

sertifikaatit
perustuvan

ennenaikaisesti
selvityssumman

käteismaksuna.
Lisähäiriötilanteen seuraukset:

Arvopapereiden

Ehtoja

voidaan

arvopapereiden

osalta

tämä

muuttaa

edellyttää

(Ranskalaisten
Arvopapereiden

omistajien kokouksen antamaa ennakkohyväksyntää) ja/tai
Arvopaperit voidaan lunastaa tai mitätöidä ennenaikaisesti,
jolloin

suoritetaan

tilanteen

mukaan

käteismaksuna

Ennenaikaiseen lunastukseen perustuva selvityssumma tai
Ennenaikaiseen mitätöintiin perustuva mitätöintisumma.
Ennenaikaisen lunastuksen

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa Arvopaperit ennenaikaisesti tai

mahdollistavat määrätyt

tekee

tapahtumat:

tapauksessa,

niin

automaattisen

ennenaikaisen

lunastuksen

mikäli

Ennenaikaisen

lunastuksen

mahdollistava
tilanteen

määrätty

mukaan

ennenaikaiseen

esiintyy

tapahtuma,

Määrätyssä

lunastukseen

jolloin

tapahtumassa
perustuva

suoritetaan
tehtävään

selvityssumma

käteismaksuna tai toimitetaan Määrätyssä tapahtumassa
tehtävään ennenaikaiseen lunastukseen perustuva fyysinen
lunastusmäärä.
Ennenaikaisen mitätöinnin

Liikkeeseenlaskija voi mitätöidä Warrantit ja Toteutettavat

mahdollistavat määrätyt

sertifikaatit ennenaikaisesti tai tekee niin automaattisen
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tapahtumat:

ennenaikaisen mitätöinnin tapauksessa, jolloin suoritetaan
Määrätyssä

tapahtumassa

mitätöintiin

perustuva

toimitetaan

tehtävään

selvityssumma

Määrätyssä

ennenaikaiseen

käteismaksuna

tapahtumassa

tai

tehtävään

ennenaikaiseen mitätöintiin perustuva mitätöintimäärä.
Arvopapereiden toteuttaminen:

Toteutetut Warrantit ja Toteutettavat sertifikaatit selvitetään
kaikkien

selvitysehtojen

suorittamalla

täyttyessä

Toteutukseen

tilanteen

perustuva

mukaan

selvitysmäärä

käteismaksuna tai toimittamalla Toteutukseen perustuva
fyysinen toimitusmäärä.
Toteutusaikana Warrantit ja Toteutettavat sertifikaatit ovat
toteuttavissa

minä

tahansa

Toteutuspankkipäivänä

tai

mahdollisina Toteutuspankkipäivinä sekä Päättymispäivänä tai
Toteutuspäivänä

tai

minä

tahansa

Hyväksyttävänä

toteutuspäivänä tai Lopullisissa ehdoissa määrätyllä tavalla.
Warrantit ja Toteutettavat sertifikaatit voidaan toteuttaa
automaattisesti kokonaan tai osittain, mikäli näin on ilmoitettu
Lopullisissa ehdoissa.
Toteutus voi edellyttää Kohde-etuuksien arvon kehittymistä tai
niihin liittyvien muiden tekijöiden toteutumista.
Milloin kyseisessä Liitteessä niin määrätään, Ennenaikaisen
toteutuksen laukaiseva tapahtuma esiintyessä Toteutettavat
sertifikaatit

voidaan

toteuttaa

minä

tahansa

Laukaisutapahtumailmoituksessa määritettynä päivänä.
Warranttien ja Toteutettavien

Mikäli kyseisessä Liitteessä ei toisin määrätä, arvopaperit,

sertifikaattien mitätöinti:

joista ei ole tehty pätevää toteutusilmoitusta Ehdoissa
määrättyyn

päivämäärään

ja

kellonaikaan

mennessä,

mitätöidään.

Myyntirajoitukset:

Arvopapereiden

tarjoamiselle

ja

myynnille

sekä

Tarjousasiakirjojen jakelulle on voitu asettaa rajoituksia
tietyissä maissa.

Yhteenveto ohjelmaan liittyvistä riskitekijöistä
Tiettyjä tekijöitä, jotka voivat

Pankki ja BCCL altistuvat samoille riskeille kuin Konserni, ja

vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan

tällaisia riskejä ovat:

ja/tai Takaajan kykyyn täyttää

•

Arvopapereihin perustuvat

Konsernin taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa yleiset
liiketoimintaolosuhteet,

velvoitteensa:

maailmanpoliittinen

tilanne,

velallisten ja vastapuolten luottokelpoisuus sekä ostettujen
luottosuojausten tai saatujen vakuuksien arvon muutokset
tai niiden tehokkuus,

•

Konsernin liiketoimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen
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asemaan ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat jatkossakin
muutokset maailmantalouden yleisessä tilanteessa sekä
globaalien

rahoitusmarkkinoiden

epävakaus

ja

volatiliteetti,

•

seuraavat

tekijät

ovat

vaikuttaneet

ja

vaikuttavat

jatkossakin Konsernin liiketoimintaan:
- korkojen, valuuttakurssien, tuottoerojen, velkainstrumenttien, osakkeiden ja hyödykkeiden hintojen sekä
muiden markkinatekijöiden muutokset ja/tai volatiliteetti,
ja
- pääoman lisäämistä koskevat rajoitukset sekä muutokset
pääomavaatimuksissa ja pääoman laskennassa,

•

maksuvalmiusriski, oikeudellinen riski ja vakuutusriski
liittyvät väistämättä Konsernin liiketoimintaan,

•

liiketoiminta- ja talousrikosten riski liittyy väistämättä
Konsernin liiketoimintaan,

•

viranomaisten ohjeet ja määräykset voivat vaikuttaa
epäedullisesti Konsernin tulokseen ja liiketoimintaan,

•

Konserniin

saatetaan

soveltaa

Yhdistyneen

Kuningaskunnan pankkilaissa (the Banking Act 2009)
säädettyä

erityistä

pankkitukijärjestelyä.

Pankkilakiin

perustuva osakkeiden luovutus tai varojen tai velkojen
siirto FSA:n, Englannin keskuspankin (Bank of England)
ja/tai Yhdistyneen Kuningaskunnan valti0varainministeriön
määräyksestä tai niiden muiden toimivaltuuksien käyttö
voi vaikuttaa epäedullisesti Konserniin,

•

Konsernin osallistuminen rahoituspalveluita koskevaan
korvausrahastoon

(Financial

Services

Compensation

Scheme) voi vaikuttaa olennaisesti Konsernin tulokseen ja
taloudelliseen asemaan,

•

Konsernin tuotot riippuvat osittain orgaaniseen kasvuun ja
mahdollisiin yritysostoihin liittyvien strategisten päätösten
onnistumisesta,

•

Konserni toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, ja mikäli
se ei pysty toimimaan tehokkaasti, tämä vaikuttaa
epäedullisesti sen liiketoimintaan ja tulokseen, ja

•

Konsernille aiheutuu riskejä siitä, että verolainsäädäntöä ja
sen tulkintaa voidaan muuttaa sekä yhteisöverokantaa ja
muita

verokantoja

voidaan

korottaa

sen

eri

toimintamaissa.
Tietyt tekijät ovat olennaisia

•

arvioitaessa Arvopapereihin
sijoittamiseen liittyviä riskejä ja
voivat vaikuttaa Arvopapereiden

Arvopaperit ovat monimutkaisia rahoitusinstrumentteja ja
niihin voi liittyä suuria riskejä,

•

Arvopaperit
sitoumuksia,
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ovat

Liikkeeseenlaskijan

vakuudettomia

tuottoon ja arvoon, kuten:

•

voi esiintyä selvityshäiriöitä,

•

Arvopapereiden selvitys edellyttää, että niiden haltija
täyttää kaikki selvityksen ehdot sovellettavan ajanjakson
aikana,

•

vipuvaikutus voi suurentaa Kohde-etuuksien negatiivisen
kehityksen vaikutusta Arvopapereiden arvoon,

•

Arvopapereiden haltijat eivät voi esittää mitään vaateita
suhteessa Kohde-etuuksiin,

•

valuuttariskit,
muutokset

valuutanvaihtorajoitukset,

sekä

muut

korkojen

hintamuutokset

vaikuttavat

Arvopapereiden tuottoon ja arvoon,

•

Arvopapereiden lunastukseen tai toteuttamiseen voidaan
soveltaa rajoituksia,

•

Arvopapereita

voidaan

lunastaa

tai

mitätöidä

ennenaikaisesti Arvopaperin haltijan sijoittamaa määrää
pienemmällä summalla,

•

häiriötilanteet voivat johtaa Arvopapereiden ehtojen
muuttamiseen (Ranskalaisten arvopapereiden osalta tämä
edellyttää Arvopapereiden omistajien kokouksen antamaa
ennakkohyväksyntää) tai Arvopapereiden lunastamiseen
tai mitätöintiin,

•

Liikkeeseenlaskija

voi

käyttää

optioitaan

ja

harkintavaltaansa, esimerkiksi osto-optio Arvopapereihin,
varojen vaihtaminen toisiin ja/tai selvitysmenetelmän
valinta,

•

arvonmäärityksen ja selvityksen välillä on aikaviive,

•

Liikkeeseenlaskija voi maksaa jakelijalle kannustimia,
provisioita ja palkkioita,

•

Arvopaperit

eivät

välttämättä

suojaa

tehokkaasti

mihinkään omaisuuserään liittyvältä markkinariskiltä,

•

fyysisen Lunastusmäärän realisoinnista saatava tuotto voi
olla vähemmän kuin mitä Arvopaperin haltija olisi saanut,
mikäli Arvopaperi olisi selvitetty käteismaksulla,

•

Fyysisesti toimitettuihin arvopapereihin saatetaan soveltaa
erityisiä veroja ja toimitusrajoituksia,

•

Arvopapereille ei välttämättä ole jälkimarkkinoita ja niiden
vaihdettavuus voi olla rajoitettu,

•

Liikkeeseenlaskijan, Takaajan ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöiden

harjoittaman

kaupankäynnin

sekä

Arvopapereiden haltijoiden etujen välillä voi esiintyä
eturistiriitoja, eikä Liikkeeseenlaskijoiden, Takaajan ja
niiden tytär- ja osakkuusyhtiöiden velvollisuutena ole ottaa
huomioon Arvopapereiden haltijoiden etuja,

•

Kohde-etuuksien yhteydessä voi esiintyä markkinahäiriöitä
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tai muita tapahtumia,

•

Arvopapereihin perustuvista maksuista, toimituksista ja
selvityksestä saatetaan vähentää veroja ja selvityskuluja,

•

Englannin lain piiriin kuuluvien Arvopapereiden osalta
Liikkeeseenlaskija

voidaan

vaihtaa

toiseen

(tiettyjen

ehtojen mukaisesti), ja

•

Liikkeeseenlaskijan ja/tai Takaajan luottokelpoisuus voi
vaikuttaa Arvopapereiden markkina-arvoon.

Sijoittamista harkitsevien tulee ymmärtää Arvopapereihin sekä
Kohde-etuuksilla tehtäviin sijoituksiin ja transaktioihin liittyvät
riskit. Sijoittamista harkitsevien tulee päättää sijoittamisesta
vasta

harkittuaan

Arvopapereiden

huolellisesti
soveltuvuutta

neuvonantajiensa
omiin

kanssa

taloudellisiin

olosuhteisiinsa, perehdyttyään Tarjousasiakirjoissa esitettyihin
tietoihin ja tutkittuaan Liikkeeseenlaskijaa, Takaajaa, niiden
tytär- ja osakkuusyhtiöitä sekä Kohde-etuuksia.
SIJOITTAMISTA HARKITSEVIEN TULEE PEREHTYÄ KAIKKIIN
SOVELLETTAVIIN LIITTEISIIN JA LOPULLISIIN EHTOIHIN ENNEN
ARVOPAPEREITA KOSKEVAN OSTOPÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ.
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