Faktablad
Syfte
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag tillhandahållas för att
hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.
Produkt
Produktnamn
Call Certifikat Länkad till ett index
Produktbeteckning
ISIN: GB00B8SVTG93
Priip-produktutvecklaren Barclays Bank PLC (www.barx-is.com)
Ring +44 (0) 20 7116 9000 för mer information.
Behörig myndighet för
Priip-produktvecklaren
Datum och tidpunkt för
produktionen

Auktoriserad av Prudential Regulation Authority i Storbritannien och reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien och Prudential
Regulation Authority
21.04.2021 14:54 Stockholm lokal tid

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ

Certifikat reglerad av engelsk lag

Mål

Produkten är utformad för att ge avkastning i form av en kontant betalning på den schemalagda återbetalningsdagen som kommer bero på
utvecklingen av den underliggande tillgången. Om den slutliga referensnivån på den underliggande tillgången har fallit till eller under 100%
(Begrepp som förekommer i
av den ursprungliga referensnivån och en barriärhändelse inte inträffat på förfallodagen, kommer produkten inte att ge någon avkastning alls.
fetstil i detta avsnitt beskrivs
Hävstångseffekt: Produkten erbjuder hävstångsexponering på utvecklingenunderliggande tillgången. Detta innebär att den betalning du
mer detaljerat i tabellen
erhåller på den schemalagda återbetalningsdagen ökar med hävstångseffekt då utvecklingen av den underliggande tillgången ökar, men du
nedan.)
kommer också att utstå en större förlust om den underliggande tillgången utvecklas negativt.
Avslut på den schemalagda återbetalningsdagen:Om en barriärhändelse inte har inträffat, på den schemalagda återbetalningsdagen kommer
du att erhålla:
1.

om den slutliga referensnivån är över den ursprungliga referensnivån, (i) produktens nominella belopp multiplicerat med (ii) 80%
multiplicerat med(A) (1) den slutliga referensnivån dividerat med (2) den ursprungliga referensnivån minus (B) 100%; eller

2.

om den slutliga referensnivån är lika med eller under den ursprungliga referensnivån, ingen betalning alls och du kommer att förlora
din investering.

[1]

[2]

Om en barriärhändelse har inträffat, erhåller du det högre av (1) beloppet av vad som anges ovan eller (2) 80% multiplicerat med (x) (A) den
högsta barriärnivån som referensnivån av den underliggande har varit vid eller över under barriärens observationsdag dividerat med (B)
den ursprungliga referensnivån minus (y) 100% multiplicerat med (z) produktens nominella belopp.
.

[1]

Detta indikativa värde används endast för visningsändamål och beräkningar i detta dokument och det faktiska värdet kommer att ligga inom ett
spann, med förbehåll för ett minimum av minst 80% av produktens nominella belopp. Det faktiska värdet kommer att bestämmas av oss på
den ursprungliga värderingsdagen, med hänsyn till marknadsförhållandena på det datumet.
[2]

Detta indikativa värde används endast för visningsändamål och beräkningar i detta dokument och det faktiska värdet kommer att ligga inom ett
spann, med förbehåll för ett minimum av minst 80% av produktens nominella belopp. Det faktiska värdet kommer att bestämmas av oss på
den ursprungliga värderingsdagen, med hänsyn till marknadsförhållandena på det datumet.
Enligt produktvillkoren kommer vissa av de datum som anges nedan att justeras om respektive datum antingen inte är en affärsdag eller en
handelsdag (beroende på vad som är tillämpligt). Eventuella justeringar kan komma att påverka din potentiella avkastning.
Produktvillkoren föreskriver även att om vissa exceptionella händelser inträffar kan (1) justeringar av produkten komma att göras och/eller
(2) emittenten av produkten lösa in produkten i förtid. Sådana händelser beskrivs i produktvillkoren och relaterar huvudsakligen till den
underliggande tillgången, produkten och emittenten av produkten. Eventuell avkastning du erhåller vid en sådan förtida inlösen kommer
sannolikt att avvika från de scenarier som beskrivs ovan och kan komma att vara lägre än det belopp du investerat.
För visningsändamål har siffror i detta dokument avskurna till 4 decimaler.
.

Riktning

Köpoption

Ursprunglig referensnivå Referensnivån på den ursprungliga
värderingsdagen

Inlösenstil

Europeisk

Barriärhändelse

En barriärhändelse inträffar om
referensnivån av den underliggande
tillgången under lock-in
observationsperioden är på eller över
den relevanta barriärnivån

Slutdag

11.06.2026

Barriärnivåer

Barriärnivåernakommer att sättas som
ökningar med 5% av den ursprungliga
referensnivån, med en början vid 105%
av den ursprungliga referensnivån och
ett slut vid 500% av den ursprungliga
referensnivån

Underliggande tillgång

Barclays Mutual Fund ER AF 0% RC
2% SEK 4 Index (Bloomberg: BXIIFESB
Index)

Lock-in
observationsperiod

På någon handelsdag under perioden
från den 11.06.2021 (exklusive) till
11.06.2026 (inklusive)

Underliggande marknad

Aktiemarknaden

Referensnivå

Stängningsnivån på den underliggande
tillgången enligt referenskällan

Produktens nominella
belopp

100 000 SEK

Referenskälla

Barclays Bank PLC

Emissionspris

8 000 SEK

Slutlig referensnivå

Referensnivån på den sista
värderingsdagen

Produktens valuta

Svenska kronor (SEK)

Ursprunglig
värderingsdag

11.06.2021

Underliggande valuta

SEK

Sista värderingsdag

11.06.2026

Teckningsperiod

26.04.2021 (inklusive) till 29.05.2021
(exklusive)

Schemalagd
återbetalningsdag

25.06.2026
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Emissionsdag

24.06.2021

.

Målgrupp

Produkten är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som uppfyller samtliga följande kriterier:
1.

De har förmågan att fatta ett välgrundat investeringsbeslut genom tillräcklig kunskap och förståelse för produkten och dess specifika
risker och fördelar, antingen självständigt eller med professionell rådgivning, och kan ha erfarenhet att investera i och/eller hålla ett
antal liknande produkter som ger en liknande marknadsexponering;

2.

de önskar kapitaltillväxt, förväntar sig att den underliggande tillgången utvecklas på ett sätt som ger en god avkastning och har en
investeringshorisont i enlighet med den rekommenderade innehavsperiod som anges nedan;

3.

de godtar risken att emittenten inte kan betala eller fullgöra sina förpliktelser enligt produkten och de kan klara av en total förlust av
deras investering; och

4.

de är villiga att acceptera en risknivå för att uppnå möjlig avkastning som står i överensstämmelse med den sammanfattande
riskindikatorn nedan.
Produkten är inte avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som inte uppfyller dessa kriterier.

2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du innehar produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser
in produkten i förtid kan innebära att du får mindre avkastning. Det kan hända att du inte får lösa in produkten i
förtid. Du kan behöva betala betydande extrakostnader för förtida inlösen.

Den sammanfattande riskindikatorn ger vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att
produkten kan komma att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi ha klassificerad denna produkten på nivå 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Denna riskklassificering innebär att de potentiella
förlusterna från framtida resultat av den underliggande tillgången värderas ligga på en mycket hög nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga
marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.
Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsutvecklingar vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din
investering.
Om vi inte har möjlighet att betala vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.
För detaljerad information angående samtliga risker relaterade till denna produkt hänvisas till risksektionerna i prospektet samt till de eventuella
tillägg till dessa som anges i avsnitt 7. "Övrig information" nedan.

Resultatscenarier

Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas noggrant. De visade scenarierna är bara en indikation på några av de möjliga
resultaten baserat på senaste avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.
Investering: 100 000 SEK
Scenarier

1 år

3 år

5 år
(Rekommenderad
innehavsperiod)

Stresscenario

Negativt scenario

Medel scenario

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

0,00 SEK

0,00 SEK

0,00 SEK

-100%

-100%

-100%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

0,00 SEK

0,00 SEK

0,00 SEK

-100%

-100%

-100%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

0,00 SEK

0,00 SEK

0,00 SEK

-100%

-100%

-100%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

0,00 SEK

0,00 SEK

17 226,69 SEK

-100%

-100%

-29,6401%

.

Tabellen ovan visar den avkastning du skulle kunna få tillbaka inom de närmaste 5 åren vid olika scenarier, under antagandet att du investerar
100 000 SEK.
Scenarierna som visas illustrerar hur din investering kan komma att utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De
scenarier som presenteras är inga exakta indikatorer utan estimat av framtida värdeutveckling som baserats på hur värdet av denna produkt
historiskt sett har varierat. Det du erhåller kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du innehar produkten.
Stresscenariot visar vad du kan komma att få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden, och det scenariot tar inte hänsyn till situationer
där vi inte kan betala dig. I tillägg bör du uppmärksamma att resultatet som visas för de neutrala innehavsperioder inte reflekterar resultat av
produktens framtida värde. Därför bör du inte basera ditt investeringsbeslut på de resultat som visas för dessa innehavsperioder.
Siffrorna i tabellen inkluderar samtliga kostnader för själva produkten, dock inkluderas i vissa fall inte alla kostnader som du betalar till din
rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din privata skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Att köpa denna produkt innebär att du tror att nivån av den underliggande tillgången kommer att öka.
Din maximala förlust innebär att du kommer att förlora hela din investering (betald premie).

3. Vad händer om Priip-produktutvecklaren inte kan betala?
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Du riskerar att emittenten eventuellt inte kan uppfylla sina åtaganden som är relaterade till produkten, till exempel i händelse av konkurs eller vid annat offentligt beslut om
resolutionsåtgärd. Detta kan väsentligt påverka värdet av produkten negativt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering. Produkten är ingen deposition
och omfattas därför inte av något insättningsskydd.

4. Vilka är kostnaderna?
Avkastningsminskningen (AM) visar vilken effekt dina totala kostnader kommer att ha på den avkastning du kan komma att få. I de totala kostnaderna beaktas
engångskostnader, löpande kostnader och övriga kostnader.
De belopp som visas nedan är de sammanlagda kostnaderna för själva produkten, under tre olika innehavsperioder. De inkluderar möjliga straffavgifter vid förtida utträde.
Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000 SEK. Siffrorna är estimat och kan komma att förändras i framtiden.

Kostnader över tid

Investering: 100 000 SEK
Scenarier

Vid inlösen efter 1 år

Vid inlösen vid slutet av den
rekommenderade innehavsperioden

6 619,41 SEK

0,00 SEK

6,6194%

0%

Totala kostnader
Avkastningseffekt (AM) per år
.

Kostnaderna som visas i tabellen ovan representerar hur mycket de förväntade kostnaderna för produkten skulle påverka din avkastning,
förutsatt att produkten utvecklas i linje med det moderata utvecklingsscenariot. Utan hänsyn till påverkan på din avkastning i det scenariot,
beräknas kostnaderna vid köp och kostnaderna vid sälj att vara 5 400 SEK om du löser in efter 1 år, och 3 900 SEK om du löser in vid slutet av
den rekommenderade innehavsperioden.
Den som säljer eller ger råd till dig om denna produkt kan komma att debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denne att informera dig
om dessa kostnader och visa hur din investering påverkas av alla kostnader över tid.

Sammansättning av
kostnader

Tabellen nedan visar:
-

Den årliga effekten av de olika kostnadstyperna på den avkastning som du kan komma att få i slutet av den rekommenderade
innehavsperioden.

-

Innebörden av de olika kostnadskategorierna.

.

Denna tabell visar den årliga avkastningseffekten.
Engångskostnader

Kostnader vid köp

14,7006%

Kostnader vid sälj

0%

Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset.
Effekten av kostnaderna för att lösa
in investeringen när den förfaller.

.

Som vid 21.04.2021 den underliggande tillgången Barclays Mutual Fund ER AF 0% RC 2% SEK 4 Index https://f.hubspotusercontent30.net/
hubfs/2434488/210401%20KIID%20Safe%20Play.pdfhar placerat löpande kostnader på 1,03% per år. Även om dessa kostnader och deras
totala påverkan på produktens utveckling kan komma att förändras under produktens livslängd, ingår de inte i kostnadstabellen ovan, utan
beaktas i utvecklingsscenarierna.
Kostnaderna i tabellen ovan visar uppdelningen av avkastningsminskningen som visas i tabellen för kostnaderna över tid vid slutet av den
rekommenderade innehavsperioden. Uppdelningen av de faktiska uppskattade kostnaderna för produkten beräknas vara följande: kostnader vid
köp: 3 900 SEK och kostnader vid sälj: 0 SEK.

5. Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Plötsliga förändringar i produktens värde kan förekomma ofta. Produktens värde bör ständigt övervakas.
Produkten reagerar på grund av sin hävstång på små prisrörelser hos den underliggande tillgången och det kan leda till eventuella förluster eller vinster inom oförutsägbara
tidsperioder.
Produkten garanterar inte möjligheten att lämna investeringen på annat sätt än genom att sälja produkten på börsen. Inga avgifter debiteras av emittenten för en sådan
transaktion, dock kan en transaktionsavgift debiteras av din börsmäklare om tillämpligt.
.

Börsnotering

NGM Nordic MTF

Sista börshandelsdag

11.06.2026

Minsta omsättningsbara enhet

1 enhet

Priskvotering

Enheter

.

Vid instabila eller exceptionella marknadsförhållanden eller vid tekniska fel/störningar, kan köp och/eller försäljning av produkten tillfälligt avbrytas och/eller ställas in och köp
eller försäljning kan i förekommande fall inte vara möjligt alls.

6. Hur kan jag klaga?
Klagomål som rör uppförandet hos rådgivaren eller säljaren av produkten kan lämnas direkt till den personen.
Klagomål som rör produkten eller uppförandet hos produktutvecklaren kan lämnas skriftligen till följande adress: KID Complaints Team, 5 The North Colonnade, Canary
Wharf, London E14 4BB, UK, via e-post till:IBKIDComplaints@barclays.com eller på följande hemsida: www.barx-is.com.

7. Övrig relevant information
Informationen i detta faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och är inte att se som ett substitut för individuell rådgivning av din bank eller
rådgivare.
Produkten är inte på något sätt sponsrad, såld eller understödd av någon som helst relevant aktiemarknad, relevant index, relaterat växelkontor eller index sponsor.
Ytterligare information avseende indexet finns tillgänglig hos indexadministratören.
Erbjudandet av denna produkt har inte registrerats enligt Securities Act of 1933 i USA. Denna produkt får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA eller till “US
Persons”, enligt definition i Regulation S i Securities Act of 1933.
Eventuell ytterligare dokumentation i samband med produkten, dokumentationen emissionsprogram i synnerhet, eventuella tillägg till detta och produktvillkorna är publicerade
på www.barx-is.com, allt i enlighet med gällande lagkrav. Dessa dokument finns även tillgängliga kostnadsfria på Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, London, E14 5HP,
England, UK.
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