
VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG 

Hur ska jag använda detta dokument?

Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Mini Future Long 
(även kallad "produkten"). Detta dokument ersätter inte prospektet i relation till erbjudandet av produkten. Viktig information 
om de legala och ekonomiska villkoren, såväl som om riskerna förenade med produkten kommer finnas i Grundprospektet och i 
de Slutliga Villkoren.

För att kunna göra ett välinformerat investeringsbeslut innan du köper Certifikat Mini Future Long (som beskrivs nedan), måste 
du läsa följande:

(i) grundprospektet för warranter och certifikat daterat den 16 april 2015 som emitteras av Morgan Stanley & Co. International 
plc, i relation till Programmet för emission av börshandlade Warranter och Certifikat samt eventuella tillägg därtill 
("Grundprospektet"); och 

(ii) de slutliga villkoren som framtagits i relation till sådana Certifikat Mini Future Long (de "Slutliga Villkoren").

Detta dokument har tagits fram av Morgan Stanley & Co. International plc den 12 maj 2015 och det kommer inte att 
uppdateras för varje emission av Certifikat Mini Future Long.

Definierade termer som inte är definierade i detta dokument har den innebörd som tillskrivs termen i Grundprospektet och/eller 
de relaterade Slutliga Villkoren.

Varning: Du är på väg att köpa en produkt som är komplex och som kan vara svår att förstå.

Vem är Emittenten?

Emittent: Morgan Stanley & Co. International plc, of 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 
4QA, Storbritannien

Behörig myndighet för 
Emittenten: 

Emittenten har tillstånd från UK Prudential Regulatory Authority och regleras av UK 
Financial Conduct Authority samt UK Prudential Regulatory Authority.

Vad är denna produkt?

Mål för produkten: Investeringsmålet för produkten är att ge hävstångsexponering mot utvecklingen av den 

Relevanta Underliggande Tillgången (som beskrivs nedan) och att uppnå en högre avkastning 

jämfört med en direktinvestering i den Relevanta Underliggande Tillgången, om värdet för 

den Relevanta Underliggande Tillgången stiger under samma tid som investerare innehar 

produkten.

Om värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången minskar under tiden mellan köp och 
försäljning av produkten kommer du på motsvarande sätt ådra dig större förluster jämfört med 
en direktinvestering i den Relevanta Underliggande Tillgången. Sådana förluster kan omfatta 
del av eller hela det initialt investerade beloppet.

Relevant Underliggande 
Tillgång:

Den Relevanta Underliggande Tillgången kan vara någon av följande sorters tillgångar: en 
aktie, ett aktieindex, en råvara, ett råvaruindex, ett terminskontrakt relaterat till råvaror, ett 
valutapar, ett terminskontrakt relaterat till statsobligationer. Den specifika Relevanta 
Underliggande Tillgången i förhållande till ett särskilt Certifikat Mini Future Long kommer 
att anges i de relaterade Slutliga Villkoren.

Egenskaper hos produkten: Produkten utbetalar ingen löpande kupong eller avkastning.
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Avkastning från en investering i produkten uppnås genom köp av och en efterföljande 

försäljning av produkten på Värdepappersbörsen (som beskrivs nedan). Du kommer realisera 

en potentiell positiv avkastning om, under tiden du innehar produkten, priset för den 

Relevanta Underliggande Tillgången stiger. 

Om priset för den Relevanta Underliggande Tillgången under innehavsperioden däremot har 

minskat kommer du att realisera en förlust.

Produkten kan köpas på Värdepappersbörsen till den officiella köpkursen som visas på Nordic 
Growth Market NGM AB ("Värdepappersbörsen"). Priset för produkten kan i betydande 
mån fluktuera över tid och det är viktigt att förstå vilka de grundläggande faktorerna är som 
driver priset på produkten. I diskussionen nedan hänvisar vi till "produktens teoretiska pris", 
som är priset för produkten innan en spread mellan köp- och säljkurser tillämpas av 
Emittenten i syfte att notera produkten på Värdepappersbörsen.

1 - Den Relevanta Underliggande Tillgången

Priset på ett Certifikat Mini Future Long drivs i huvudsak av de positiva och negativa 

utvecklingen av den Relevanta Underliggande Tillgången. Om den Relevanta Underliggande 

Tillgången stiger i värde, så kommer priset på ett Certifikat Mini Future Long även att öka. 

Om värdet på den Relevanta Underliggande Tillgången minskar, så kommer priset på ett 

Certifikat Mini Future Long även att minska.

2 - Hävstångsexponering

Utöver detta påverkas priset av ett Certifikat Mini Future Long även av graden av 

hävstångsexponering. För att förklara konceptet för hävstångsexponering bör du beakta att ett 

Certifikat Mini Future Long innefattar två huvudkomponenter:

1 - en kontantkomponent, vilken är lika med det teoretiska priset för produkten, och

2 - en lånekomponent, vilken är summan av finanseringen som tillhandahålls av Emittenten 
för att tillåta investerare att köpa en enhet av den Relevanta Underliggande Tillgången. 
Lånekomponenten av ett Certifikat Mini Future Long kan identifieras genom den Innevarande 
Finansieringsnivån.

Den Innevarande Finansieringsnivån förändras dagligen, på grund av den ränta som 
Emittenten uttar för lånekomponenten såväl som på grund av avkastningar (om Relevant 
Underliggande Tillgång är en aktie eller ett aktieindex) eller ränta som erläggs eller mottas på 
den Relevanta Underliggande Tillgången (när den Relevanta Underliggande Tillgången utgörs 
av ett terminskontrakt relaterat till råvaror eller ett terminskontrakt relaterat till 
statsobligationer). Desto högre lånekomponent, desto känsligare är produkten för rörelser i 
den Relevanta Underliggande Tillgången. Detta beror på att lånekomponenten skapar en 
hävstångseffekt: påverkan av en ökning eller minskning i värde för Relevant Underliggande 
Tillgång på produktens värde kommer att förstoras.

Hur beräknas det teoretiska priset på ett Certifikat Mini Future Long?

Det teoretiska priset för ett Certifikat Mini Future Long utgörs av skillnaden mellan priset för 

den Relevanta Underliggande Tillgången och den Innevarande Finansieringsnivån, dividerat 

med Ratio (vilket är en bestämd siffra och korresponderar med värdet på den Relevanta 

Underliggande Tillgången representerad av ett Certifikat Mini Future Long). Detta värde 

justeras sedan genom tillämplig valutakurs (där valutan för den Relevanta Underliggande 

Tillgången skiljer sig från produktens).

Exempel: 

- Certifikat Mini Future Long relaterat till aktie XYZ

- Pris för aktie XYZ: 100 SEK

- Innevarande Finansieringsnivå: 60 SEK

- Ratio: 1

Pris för Certifikat Mini Future Long:  (SEK 100 - SEK 60)/1 = 40 SEK

Hur beräknas hävstångsbeloppet av ett Certifikat Mini Future Long?
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Graden av hävstång för produkten kan beräknas genom att dividera priset för den Relevanta 

Underliggande Tillgången, justerat med tillämplig valutakurs (där valutan för den Relevanta 

Underliggande Tillgången skiljer sig ifrån produktens) multiplicerat med Ratio, med priset för 

produkten.

Med användande av exemplet ovan: 

Summa hävstång: (100 SEK x 1) / 40 SEK = 2.5 

Graden av hävstång är inte fast och förändras dagligen då den reflekterar räntan som upplupits 

på den Innevarande Finansieringsnivån och andra kostnader eller avkastning på den Relevanta 

Underliggande Tillgången.

Produkten är tillgänglig att köpa på Nordic Growth Market NGM AB.Teckningsmetod:

Målgrupp för produkten: Produkten kan vara lämplig för investerare som:

• Är sofistikerade och förstår  att, genom att investera i produkten, de kan förlora delar av 
eller hela deras investering;

Förväntar sig att den Relevanta Underliggande Tillgången kommer öka i värde under 
innehavet av produkten;

•

Är spekulativa investerare som accepterar risken att förlora hela eller delar av deras 
investering i utbyte för en potentiellt högre avkastning;

•

• Har tillräckligt med tid för att aktivt tillse och hantera dess investeringar;

Har erfarenhet av att köpa denna produkt och förstår att denna produkt:•

har en hävstång och att även små rörelser i Relevant Underliggande Tillgång 
kommer ha en förstorad påverkan på produktens värde;

o

ska innehas för en kortare tidsperiod jämfört med investeringsprodukter av 
standardkaraktär och att sådan tidsperiod kan komma att bli ännu kortare om 
hävstångsfaktorn ökar;

o

o är prissatt med hänsyn till finansieringskostnader som dagligen ackumuleras och 
som därför kommer att reducera lönsamheten för investeringen ju längre tid 
produkten innehas.

Produkten har en obegränsad löptid och har därför ingen förfallodag. 

Däremot kan produkten avslutas av följande anledningar:

Löptid och avslut för 

produkten:

Inträffandet av en Händelse för Stop-Loss. När värdet för den Relevanta 

Underliggande Tillgången faller under en fördefinierad nivå (Innevarande Nivå för 

Stop-Loss) så kommer produkten omedelbart att avslutas och investeraren kommer att 

erhålla ett belopp beräknat som skillnaden mellan avslutsvärdet (beräknat som 

genomsnittsnivån till vilken Emittentens hedgningsposition i den Relevanta 

Underliggande Tillgången avvecklas under perioden efter inträffandet av Händelse för 

Stop-Loss) och Innevarande Finansieringsnivå.

1.

Nivåerna för Stop-Loss återställs på en månatlig basis för att motsvara den då 

Innevarande Finansieringsnivån. Emittenten kan däremot när som helst välja att 

återställa Nivån för Stop-Loss, tillexempel följt av en avbrottshändelse eller 

extraordinära händelser som påverkar den Relevanta Underliggande Tillgången.

eller
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Emittentens utövande av dess rätt att i förtid inlösa produkten. I detta fall så kommer 
investerare mottaga ett belopp beräknat av Emittenten som skillnaden mellan den 
officiella stängningskursen för Relevant Underliggande Tillgång på avslutsdagen, 
dividerat med Ratio, och den Innevarande Finansieringsnivån.

2.

eller

Investerarens utövande att i förtid avsluta produkten. I detta fall kommer investerare 
att erhålla ett belopp som beräknats av Emittenten som skillnaden mellan den officiella 
stängningskursen för Relevant Underliggande Tillgång på dagen för förtida utövande, 
dividerat med Ratio, och den Innevarande Finansieringsnivån.

3.

Vilka är de huvudsakliga riskerna? 

Detta är en mycket riskfylld och spekulativ produkt. 

Huvudsakliga risker för produkten är:

Generell risk- och 

avkastningsprofil samt 

huvudsakliga risker:

Produkten är en investering med hävstång. Detta innebär att din investering i större mån 
än annars kommer att exponeras mot utvecklingen av den Relevanta Underliggande 
Tillgången. Beroende på graden av hävstång kan även en relativt liten förändring i 
värdet för Relevant Underliggande Tillgång orsaka att du förlorar delar av eller hela din 
investering;

•

Relevant Underliggande Tillgång kan komma att utvecklas mindre bra och kan komma 
att utvecklas sämre än du förväntat dig. Historisk utveckling är inte en guide till framtida 
utveckling;

•

• Du kan komma att sakna möjlighet att sälja produkten när du önskar, eller om du har 
möjlighet att sälja produkten, till ett mindre fördelaktigt pris.

Produkten är avsedd att innehas för en kortare tidsperiod. En långvarig innehavsperiod 
kommer exponera investeraren för:

•

risken för ökad känslighet för produkten avseende utvecklingen, inklusive negativ 
utveckling, för den Relevanta Underliggande Tillgången;

o

risken att produkten kommer ackumulera högre räntesatser på den innevarande 
Finansieringsnivån; och

o

risken för inträffandet av en Händelse för Stop-Loss.o

Om värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången faller till (eller under) den 
nuvarande Nivån för Stop-Loss vid någon tidpunkt under produktens löptid, kommer 
produkten att avslutas automatiskt. I sådana fall kommer du förlora delar av eller hela 
din investering. Mot denna bakgrund ska produkten endast innehas för en kortare 
tidsperiod och kommer ha en annorlunda risk- och avkastningsprofil än den Relevanta 
Underliggande Tillgången;

•

• Avkastningen på investeringen kan påverkas av förändringar i valutakurserna mellan 
valutan för den Relevanta Underliggande Tillgången och valutan för produkten, där 
dessa är olika;

Produkten kan när som helst avslutas av Emittenten i enlighet med dess eget 
gottfinnande. Du kanske inte kan återinvestera avvecklingsbeloppet till en jämförbar 
avkastning; och

•

Om Emittenten misslyckas eller annars saknar möjlighet att betala beloppet som 
Emittenten är skyldig under produkten kommer du förlora upp till delar av eller hela din 
investering.

•

Du kan förlora upp till hela ditt investerade kapital.Maximal förlust:

Skatterättsliga lagar i din hemmedlemsstat kan ha en påverkan på den faktiska utbetalningen. 

Hur produkten beskattas beror på dina personliga omständigheter.

Skatt: 
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Vad händer om Morgan Stanley & Co. International plc inte har möjlighet att göra utbetalningar?

Produkten omfattas inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme eller någon annan insättningsgaranti. Detta innebär 

att om Emittenten misslyckas eller annars inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter under produkten kan du förlora delar av 

eller hela din investering. 

För information avseende Emittentens kreditbetyg, vänligen se Grundprospektet. 

Vilka är kostnaderna?

Innehavare av produkten kommer att betala en finansieringskostnad för graden av hävstång för produkten genom avdrag för 
sådan kostnad från produktens värde.

Din mäklare eller annan mellanhand kan komma att debitera investeraren för ytterligare kostnader för genomförandet av en 
köpetransaktion eller en försäljningstransaktion på börsen. Du bör efterfråga sådan information direkt från din mäklare eller 
annan mellanhand.

Hur länge ska jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt ska endast innehas under en kortare tidsperiod. Desto högre hävstångsfaktor, 

desto kortare är den rekommenderade perioden för innehav.

Rekommenderad period för 

innehav:

Du rekommenderas att konstant övervaka produktens värde då plötsliga förändringar i värdet 

kommer ske frekvent.

Om en Händelse för Stop-Loss inträffar vid någon tidpunkt kommer produkten automatiskt att 

avslutas. I sådana fall kommer du förlora delar av eller hela din investering. Produkten kan när 

som helst avslutas av Emittenten enligt dess eget gottfinnande.

Förtida avslut:

Hur kan jag klaga?

Klagomål som relaterar till produkten och/eller emittenten kan göras till etp-complaints@morganstanley.com.

Klagomål som relaterar till försäljningen av produkten eller till tjänsterna avseende tillgång till börsen bör göras till din mäklare 

eller annan mellanhand.

Annan relevant information

Detta dokument ger inte all information som är nödvändig för att fatta ett informerat investeringsbeslut. Du bör läsa 
grundprospektet och de slutliga villkoren som framtagits för den specifika produkten som är tillgängliga på 
(www.morganstanley.com/etp) innan du tar ett beslut att investera.

Ytterligare utbildande information avseende produkten finns tillgänglig på Emittentens hemsida.
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Final Terms dated 03 June 2015

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL plc

As issuer
(incorporated with limited liability in England and Wales)

Issue of SEK Mini Future Securities under the Exchange Traded Program for the Issuance of  Warrants and Certificates

PART A - CONTRACTUAL TERMS

This document constitutes Final Terms relating to the issue of Securities described herein.  Terms used herein shall be 
deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions of the Securities set forth in the Base 
Prospectus dated 16 April 2015 and the supplement dated 18 May 2015 to the Base Prospectus, which together constitute 
a base prospectus (the "Base Prospectus") for the purposes of Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive").  This 
document constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus 
Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus as so supplemented. Full information on the Issuer 
and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base 
Prospectus and any supplement(s) thereto. However, a summary of the Issue is annexed to these Final Terms. Copies of 
the Base Prospectus are available from the offices of Morgan Stanley & Co. International plc at 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London, E14 4QA, United Kingdom and on the Issuer's website at www.morganstanley.com/etp and copies of the 
Base Prospectus and any supplement(s) thereto and these Final Terms are available on the website of the Luxembourg 
Stock Exchange at www.bourse.lu.
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Table of Terms

ISIN Short Name Issue Price per 
Security

Current 
Financing 

Level on the 
Trade Date

Current 
Financing 

Spread on the 
Trade Date

Financing 
Level 

Currency

Number of 
Securities in 

the Series

Ratio Current Stop 
Loss Level on 

the Trade 
Date 

Current Stop 
Loss Buffer Rate 

on the Trade Date 

SEK3%686.27958.72MINI L OMX 
AVA 20

20,776GB00BVZTWH99 1 700 2%

SEK3%882.35762.64MINI L OMX 
AVA 18

22,111GB00BVZV0480 1 900 2%

SEK3%637.251,007.74MINI L OMX 
AVA 21

20,776GB00BVZTWJ14 1 650 2%

SEK3%1,078.43566.56MINI L OMX 
AVA 23

20,776GB00BVZV0597 1 1,100 2%

SEK3%784.31860.68MINI L OMX 
AVA 22

20,776GB00BVZV2W06 1 800 2%

SEK3%1,225.49419.5MINI L OMX 
AVA 24

20,776GB00BVZTWK29 1 1,250 2%
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SEK3%1,274.51370.48MINI L OMX 
AVA 27

20,776GB00BVZV2X13 1 1,300 2%

SEK3%1,421.57223.42MINI L OMX 
AVA 28

20,776GB00BVZV7B48 1 1,450 2%

SEK3%1,519.61125.38MINI L OMX 
AVA 29

20,776GB00BVZTWM43 1 1,550 2%

SEK3%735.29909.7MINI L OMX 
AVA 19

20,776GB00BVZV1124 1 750 2%

SEK3%980.39664.6MINI L OMX 
AVA 25

20,776GB00BVZTWL36 1 1,000 2%

SEK3%931.37713.62MINI L OMX 
AVA 26

20,776GB00BVZV0605 1 950 2%
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ISIN Index (the “Relevant 
Underlying”)

Relevant Underlying 
Currency

Bloomberg 
Code

Index Sponsor Exchange

GB00BVZTWH99 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0480 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWJ14 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0597 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV2W06 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWK29 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV2X13 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.
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GB00BVZV7B48 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWM43 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV1124 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWL36 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0605 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.
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GENERAL

Settlement Currency: Swedish Krona (“SEK”)1.

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Number of Securities in the Series:2.

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Issue Price per Security:3.

4. 29 May 2015Trade Date:

Issue Date: 03 June 20155.

The day falling not later than the tenth Business Day following 
the Exercise Valuation Date, the last day of the Stop Loss 
Termination Valuation Period or the Termination Date, as 
applicable.

Settlement Date:6.

7.

Swedish Securities (dematerialised)Form of Securities:8.

One SecurityMinimum Transfer Amount:
(General Condition 4.3)

Index Mini Future Long SecuritiesType of Securities:9.

Section 1 (Additional Terms and Conditions for Mini Future 
Securities) is applicable

Applicable Additional Terms and 
Conditions:

10.

11. London and Stockholm Additional Business Centre:

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO THE SECURITIES

Exercise by Securityholder (General 
Condition 8 and paragraph 1(a) of 
Section 1 of the Additional Conditions):

12.

As defined in Paragraph 3 of Section 1 of the Additional 
Conditions

Exercise Date:(i)

(ii) Latest Exercise Time: As defined in the General Condition 2.1

Not ApplicableMinimum Exercise Amount  
(General Condition 8.10):

(iii)

(iv) Permitted Multiple
(General Condition 8.15):

Not Applicable

Issuer Call Option (Paragraph 1(b) of 
Section 1 of the Additional Conditions):

13.

As defined in Paragraph 3 of Section 1 of the Additional 
Conditions

Issuer Call Notice Period:(ii)

Issuer Call Commencement Date: The Business Day following the Issue Date(i)
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14. Current Financing Level on the Trade 
Date:

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

15. Current Financing Spread on the Trade 
Date:

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

16. Financing Level Currency: As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Not ApplicableExchange Rate:18.

17. Relevant Underlying Currency: As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

19. Exchange Rate Price Source: For the purposes of the Exercise Settlement Amount or the 
Optional Settlement Amount: WM Company

20. Not ApplicableUnderlying Exchange Rate:

As defined in Paragraph 3 of Section 1 of the Additional 
Conditions

Exercise Valuation Date:22.

Not ApplicableUnderlying Exchange Rate Price Source:21.

23. ApplicableDividend Amount:

24. Means a percentage (expressed as a decimal) determined by 
the Determination Agent equal to one minus a withholding 
rate. If the Dividend Distribution Factor is not set at 1.0, it 
may be calculated using a withholding rate no worse than the 
maximum withholding tax rate imposed by the jurisdiction of 
incorporation of the issuer of the Share or the relevant 
component security included in the Index (as the case may be) 
on foreign institutional investors who do not benefit from any 
double taxation treaties.

Dividend Distribution Factor:

Nordic Growth Market NGM ABSecurities Exchange:25.

0%Minimum Financing Spread:26.

5%Maximum Financing Spread:27.

28. Ratio: As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Current Stop Loss Level on the Trade 
Date:

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

29.

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

30. Current Stop Loss Buffer Rate on the 
Trade Date:

33. Stop Loss Rounding Convention: Up two decimal places

8%Maximum Stop Loss Buffer Rate:32.

2%Minimum Stop Loss Buffer Rate:31.

34. Stop Loss Termination Valuation Period: The Stop Loss Termination Date and the next following 
Trading Day and on which no Market Disruption Event has 
ocurred
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36. Equity-Linked Securities Provisions:

(A) Share-Linked Securities
Not Applicable

www.ngm.seScreen Page:35.

(General Condition 11)

(General Condition 11)

ApplicableIndex-Linked Securities:(B)

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Exchange(s):(ii)

As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN

Index:(i)

All ExchangesRelated Exchange(s):(iii)

(General Condition 11)

(iv) Determination Time: As defined in General Condition 11.8

(v) Additional Disruption Event(s): Change in Law, Hedging Disruption and Increased Cost of 
Hedging shall apply

(vi) Correction Cut Off Time: Within one Settlement Cycle after the original publication and 
prior to the relevant Settlement Date  

(General Condition 11.2(c))

Commodity-Linked Securities:37. Not Applicable

(General Condition 12)

Not ApplicableCurrency-Linked Securities:38.

(General Condition 13)

39. Bond-Linked Securities : Not Applicable

(General Condition 14)

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE SECURITIES

40. Clearing System: Euroclear Sweden 

41. Inconvertibility Event Provisions: Not Applicable

(General Condition 28)

Taxation: Implementation of Financial Transaction Tax Event:
Applicable

(General Condition 18.4)

42.

DISTRIBUTION

Total commission and concession:43. There are no estimated expenses charged to the investor by the 
Issuer or the Distribution Agent in addition to the purchase 
price for the Securities. However, fees or commissions might 
be charged by the investor’s intermediary for the transmission 
and/or execution of any order to purchase or sell the Securities 
on the Securities Exchange as received from the investor. 
Information  about any such fee or commission is available 
from the investor’s intermediary.
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Signed on behalf of the Issuer:

By :

Duly authorised
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PART B - OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

Listing and admission to Trading: Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for 
the Securities to be listed on the official list and admitted to 
trading on the Regulated Market of the Nordic Growth Market 
NGM AB with effect from the Issue Date.

No assurances can be given that such application for listing 
and/or admission to trading will be granted (or, if granted, will 
be granted by the Issue Date). The Issuer has no duty to 
maintain the listing (if any) of the Securities on the relevant 
stock exchange(s) over their entire lifetime.

INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER2.

Save as discussed in "Subscription and Sale" of the Base Prospectus dated 16 April 2015, so far as the Issuer is 
aware, no person involved in the offer of the Securities has an interest material to the offer.

In connection with the issuance and offer of the Securities, the Issuer will make use of the marketing and 
customer-support services of Avanza Bank (“Avanza”). As a consideration for the provision of such services, 
the Issuer will pay Avanza a monthly fee equal to SEK 5,000.

In addition, the Issuer has entered into a partnership agreement with Avanza under the terms of which Avanza 
will make the Securities available on Avanza’s online trading platform for Avanza’s clients. As a consideration 
for this activity, the Issuer will pay Avanza a commission of up to 3 per cent. of the Current Financing Level, 
calculated on the basis of the total volume of Securities traded by Avanza’s clients on Avanza’s trading 
platform. Further information is available to Avanza’s clients directly from Avanza.

3. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

The net proceeds from the sale of Securities Securities will be 
used by the Issuer for general corporate purposes, in 
connection with hedging the Issuer’s obligations under the 
Securities Securities, or both.

Reasons for the offer:(i)(i)

Not applicable; there are no estimated expenses charged to the 
investor by the Issuer.

Estimated total expenses:(iii)

Not applicableEstimated net proceeds:(ii)

PERFORMANCE OF INDEX / EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT AND 
ASSOCIATED RISKS AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING

4.

The Settlement Amount payable on the Securities is dependent on the value or performance of the Relevant 
Underlying.

If the value of the Relevant Underlying rises, the value of the Securities will rise, taking into account any 
applicable foreign exchange rate and subject to the degree of leverage. However, if the value of the Relevant 
Underlying falls, the value of the Securities will also fall.

The market price or value of the Securities at any time is expected to be affected by changes in the value of the 
Relevant Underlying to which the Securities are linked.

The market price or value of the Securities could, in certain circumstances, be affected by fluctuations in the 
actual or anticipated rates of dividend (if any) or any other distributions on the Relevant Underlying.

The Issuer does not intend to provide post-issuance information.

Past and future performance including the volatility of the Relevant Underlying can be obtained from the web 
pages of the Issuer or Sponsor of the Relevant Underlying as applicable and Bloomberg pages under their relevant 
ticker, as specified in the Table of Terms above in respect of the Securities with the relevant Series.
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OPERATIONAL INFORMATION5.

ISIN: As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the  relevant ISIN

Not applicableCommon Code:

Short Name: As specified in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the  relevant ISIN 

Any clearing system(s) other than Euroclear 
Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking 
société anonyme and the relevant 
identification number(s):

Euroclear Sweden

Delivery free of paymentDelivery:

Not ApplicableNames and addresses of Principal Securities 
Agent:

Not ApplicableNames and addresses of Securities Transfer 
Agent:

Not ApplicableNames and addresses of Securities Registrar:

Names and addresses of additional Agent(s) 
(if any):

Not Applicable

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kungstradgardsgatan 8
SE-106 40 Stockholm

Names and addresses of initial Agent(s):

TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER6.

As specified in the column entitled "Number of Securities in 
the Series” in the Table of Terms above in respect of the 
Securities with the relevant ISIN.

Offer Amount:

Offer Price: The Securities will be offered on the Securities Exchange at 
the price that is the official price quoted on the Securities 
Exchange.

Offer Period: Not Applicable 

Offer Jurisdiction: The Securities are being offered in Sweden. 

Conditions to which the offer is subject: The Issuer will have the sole right to accept offers to purchase 
Securities and may reject any offer in whole or in part.  The 
Issuer may, in its discretion, early terminate, cancel or extend 
the  offer. If the offer is cancelled by the Issuer, any 
subscription order received within the Offer Period will be 
deemed to be rejected. Offers of the Securities are also 
conditional upon their issue.

Description of the application process: In order to purchase the Securities, potential investors must 
have a brokerage account with an intermediary that is a direct 
or indirect member of the Securities Exchange 

Description of possibility to reduce 
subscriptions and manner for refunding 
excess amount paid by applicants:

Not Applicable

Details of the minimum and/or maximum 
amount of application:

The minimum amount is 1 Security
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Details of the method and time limited for 
paying up and delivering the Securities:

Not Applicable

Manner in and date on which results of the 
offer are to be made public:

Not Applicable

Procedure for exercise of any right of 
pre-emption, negotiability of subscription 
rights and treatment of subscription rights 
not exercised:

Not Applicable

Process for notification to applicants of the 
amount allotted and the indication whether 
dealing may begin before notification is 
made:

Not Applicable

17



ANNEX

STATEMENT CONCERNING THE UNDERLYING INDEX

Index Disclaimer

The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Nasdaq OMX ("Index Sponsor") and the 
Index Sponsor makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained 
from the use of the OMX 30 index and/or the figure at which the said OMX 30 index stands at any particular time on any 
particular day or otherwise. The OMX 30 index is compiled and calculated solely by Stockholm Stock Exchange Ltd. 
However, Stockholm Stock Exchange Ltd. shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any 
error in the OMX 30 index and the Exchange shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.

All rights to the trademarks OMX, OMX 30 and OMX 30 INDEX are vested in the Index Sponsor and are used under 
license from the Index Sponsor or a subsidiary of the Index Sponsor.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade ”Punkter”. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E 

(A.1 - E.7). 

Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper 

och emittent. Eftersom vissa Punkter inte behöver behandlas här så kan det finnas luckor i nummerföljden av 

Punkterna.

Även om en viss Punkt ska ingå i Sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, 
kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges endast en kort 
beskrivning av Punkten i Sammanfattningen och med angivande av ”Ej tillämplig”

  Avsnitt A - Introduktion och varningar

A.1 Introduktion och 
varningar:

Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet. 
Varje beslut att investera i Värdepapperen ska ske med beaktande av detta 
Grundprospekt i dess helhet utav investeraren. Om krav med bäring på 
informationen i detta Grundprospekt framställs i domstol kan käranden, 
enligt nationell rätt i Medlemsstaterna, vara skyldig att stå för kostnaden 
för att översätta detta Grundprospekt innan den juridiska processen inleds. 
Civilrättsligt ansvar kan uppkomma för de personer som har lagt fram 
denna Sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men endast om 
Sammanfattningen är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses 
tillsammans med övriga delar av detta Grundprospekt eller om den inte, 
tillsammans med andra delar av detta Grundprospekt, ger 
nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
sådana Värdepapper.

Ej tillämpligt, Emittenten samtycker inte till användandet av detta 
Grundprospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapper som inte 
görs enligt ett undantag till att upprätta ett prospekt under 
Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG, så som förändrat) (ett 
”Icke-undantaget Erbjudande”) av någon finansiell mellanhand eller 
annan person.

Samtycke:A.2

Morgan Stanley & Co. International plc ("MSI plc")Emittentens juridiska och 
kommersiella namn:

B.1

MSI plc bildades som ett privat aktiebolag under engelsk lagstiftning 
(Companies Act 1985) och bedriver verksamhet under engelsk lagstiftning 
(Companies Act 2006). MSI plc omregistrerades som ett publikt 
aktiebolag.  MSI plc har sitt registrerade kontor i London, Storbritannien.

Säte och juridisk form för 
Emittenten, lagstiftning 
under vilken Emittenten 
bedriver verksamhet och 
dess land för bildande:

B.2

Avsnitt B - Emittent
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Morgan Stanleys verksamhet, holdingbolag för MSI plc har tidigare, och 
kan i framtiden fortsätta att materiellt påverkas av många faktorer, 
inklusive effekten av ekonomiska och politiska förhållanden och 
geopolitiska händelser; effekten av marknadsförhållanden, i synnerhet 
händelser på de globala aktiemarknaderna, räntemarknaderna, 
kreditmarknaderna och råvarumarknaderna, inklusive marknaderna för 
företags- och inteckningsutlåning (kommersiell som bostad) och 
kommersiella fastigheter, effekterna av aktuell lagstiftning, lagstiftning 
under beredning och framtida lagstiftning (inklusive "Dodd-Frank Wall 
Street Reform" och Konsumentskyddslagen ("Dodd-Frank lagen")), 
bestämmelser (inklusive tillgångar, hävstång och krav på likvida 
tillgångar), policies (inklusive skatterättsliga och monetära) och legala 
samt juridiska förfaranden i United States of America ("USA") och 
globalt, nivån och volatiliteten hos priser för aktier, räntepapper, och 
råvaror, räntenivåer, valutanivåer, värden för valuta och andra 
marknadsindex; tillgängligheten till och kostnaden för både kredit och 
kapital, liksom kreditbetyg som tilldelats Morgan Stanleys osäkerställda 
kortfristiga och långfristiga skulder, investerar-, kund- och 

Trender:B.4b

verksamhetsatmosfär och förtroende för de finansiella marknaderna, 
utvecklingen för Morgan Stanleys förvärv, avyttringar, samarbetsbolag, 
strategiska allianser eller andra strategiska arrangemang, (inklusive de med 
Mitsubishi, UFJ Financial Group, Inc. ("MUFG"); Morgan Stanley's 
rykte, inflation, naturkatastrofer och krigshandlingar eller terrorism; 
åtgärder och initiativ företagna av såväl nuvarande som potentiella 
konkurrenter som regeringar, lagstiftare och självreglerande 
organisationer, effektiviteten hos Morgan Stanleys riskhanteringspolicies; 
och teknologiska förändringar samt risker, inklusive risker relaterade till 
internet, eller en kombination av dessa eller andra faktorer. Dessutom, 
lagstiftande, legal och regulatorisk utveckling som relaterar till Morgan 
Stanleys verksamhet medför sannolikt ökade kostnader som därigenom 
påverkar resultatet av verksamheten. Dessa faktorer kan också ha en 
negativ påverkan på Morgan Stanleys förmåga att nå dess strategiska mål.

MSI plc utgör del av en koncern med bolag inkluderande samtliga 
dotterbolag och närstående (”MSI plc-Koncernen”). MSI plc:s yttersta 
brittiska moderbolag är Morgan Stanley International Limited och MSI 
plc:s yttersta morderbolag och kontrollerande bolag är Morgan Stanley.

Koncernen och Emittentens 
position inom koncernen:

B.5

Inte tillämpligt. MSI plc tillhandahåller inga vinstprognoser.Vinstprognos:B.9

B.10 Reservationer i 
revisions-berättelsen:

Inte tillämpligt. Det finns inga reservationer i revisionsberättelsen i de 
finansiella redovisningarna för MSI plc avseende åren som slutade den 31 
december 2012 och 31 december 2013.

Utvald finansiell nyckelinformation avseende MSI plc:Utvald historisk finansiell 
nyckelinformation: 

B.12

Balansräkning (i miljontals $)
31 dec 2013 31 dec  2014

Totala tillgångar 493 526 448 526

Totala skulder och eget kapital 448 526493 526
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31 dec 2013 31 dec 2014

Nettovinst på finansiella 
instrument klassificerade som 
innehav för handel

3 281 2 775

Vinst (förlust) före skatt (677)173

Konsoliderad Resultaträkning (i 
miljontals $)

(713)37
Vinst (förlust) för året/perioden

Det har inte förekommit några betydande negativa förändringar avseende 
MSI plc:s framtidsutsikter sen den 31 december 2014, som är datumet för 
den senast offentliggjorda reviderade årsredovisningen för MSI plc, och 
inte heller någon betydande förändring av den finansiella positionen eller 
handelspositionen för MSI plc sedan den 31 december 2014, som är dagen 
för den senaste offentliggjorda delårsrapporten för MSI plc.

Inte tillämpligt. MSI plc anser att ingen särskild händelse har inträffat 

avseende sig själv och på ett sätt som är betydande relevant för att bedöma 

dess solvens, sedan offentliggörandet av dess senaste årsredovisning.

Nyligen inträffade 
händelser som är relevant 
för bedömning av solvens 
avseende Emittenten:

B.13

Se Punkt B.5 för koncernen och för Emittentens position inom koncernen. 

MSI plc:s yttersta moderbolag och kontrollerande enhet är Morgan 

Stanley. Det finns ett betydande antal internrelationer mellan MSI plc och 

Morgan Stanley samt även mellan andra bolag inom koncernen som består 

av Morgan Stanley och dess konsoliderade dotterbolag ("Morgan 

Stanley-Koncernen"), inkluderande avseende finansiering, kapital, 

tjänster och logistiskt stöd till eller från MSI plc, jämväl ordinera eller 

delade verksamhetsplattformar eller operationella plattformar, 

inkluderande anställda.

Beroende av andra enheter 
inom koncernen:

B.14

Den huvudsakliga verksamheten för MSI plc är erbjudandet av finansiella 
tjänster till bolag, regeringar och finansiella institutioner. MSI plc har 
global närvaro. Koncernen bedriver verksamhet genom filialer i Dubai 
International Financial Centre, Frankrike, Korea, Nederländerna, Nya 
Zeeland, Polen, Qatar Financial Centre and Schweiz.

Emittentens huvudsakliga 
verksamhet:

B.15

MSI plc ägs direkt av Morgan Stanley UK Group (70% innehav), Morgan 
Stanley Services (UK) Limited (10% innehav), Morgan Stanley Finance 
Limited (10% innehav) och Morgan Stanley Strategic Funding Limited 
(10% innehav) och är ytterst kontrollerat av Morgan Stanley.

Kontrollerande personer:B.16

Avsnitt C - Värdepapperen

Typ och klass av 
Värdepapper och ISIN 
nummer: 

C.1 Värdepapperna är Warranter

Värdepapperna är Indexrelaterade Värdepapper (Mini Future Long)

ISIN: Som anges i tabellen avseende Värdepapperen med relevant ISIN 
som är bifogad.

C.2 SEK ("Avvecklingsvalutan")Emissionsvaluta:

21



Värdepapperen kan inte erbjudas eller säljas i USA eller till Amerikanska 
Personer, och kan inte heller innehas i USA eller av någon Amerikansk 
Person, vid någon tidpunkt. Värdepapperen får inte köpas eller innehas av, 
eller köpas med tillgångar av, någon förmånsplan för anställda som är 
föremål för Title I i United States Employee Retirement Income Security 
Act of 1974, så som förändrad (”ERISA”), något individuellt 
pensionskonto eller pensionsplan som är föremål för Section 4975 i United 
States Internal Revenue Code of 1986 eller någon enhet vars 
underliggande tillgångar inkluderar ”plantillgångar” enligt innebörden av 
Section 3(42) i ERISA pga. något sådant konto för förmånsplan för 
anställda eller investeringsplan däri. 

Restriktioner avseende fri 
överförbarhet:

C.5

VÄRDEPAPPEREN HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT 
REGISTRERAS UNDER DEN AMERIKANSKA 
VÄRDEPAPPERSLAGEN FRÅN 1933, SÅ SOM FÖRÄNDRAD 
(UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) 
(”SECURITIES ACT”), ELLER ENLIGT NÅGRA 
VÄRDEPAPPERSLAGAR I NÅGON DELSTAT I USA. 
VÄRDEPAPPEREN FÅR INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER 
LEVERERAS, VID NÅGON TIDPUNKT, DIREKT ELLER 
INDIREKT, INOM USA ELLER TILL ELLER PÅ UPPDRAG AV 
ELLER TILL FÖRMÅN FÖR NÅGON AMERIKANSK PERSON 
(SÅ SOM DEFINIERAS I DETTA GRUNDPROSPEKT).

Emittentens Inlösenoption: om Emittenten väljer att avsluta 
Värdepapperen, helt men inte delvis, genom meddelande till 
Värdepappersinnehavare vid någon tidpunkt från, och med, 
Startdagen för Emittentens Inlösenoption; eller 

(b)

Händelse för Stop-Loss: om en Händelse för Stop-Loss  har 
inträffat.

(c)

Utövande av Värdepappersinnehavare: genom behörigt utövande 
av Värdepappersinnehavare på den angivna Utövandedagen; 

(a)

Avveckling:  Värdepapperen har ingen fastställd förfallodag eller 

utlöpandedag, och kan avslutas på något av följande sätt:

Varje Värdepapper, vid Utövande av värdepappersinnehavare vid 

avslutande enligt med Emittentens Inlösenoption eller efter förekomst av 

en Händelse för Stop-Loss, oavsett vad som kan vara fallet, ger dess 

innehavare rätt att ta emot det relevanta Avvecklingsbeloppet (som kan 

vara noll) från Emittenten på Avvecklingsdagen. Se Punkt C.18 nedan.

Rättigheterna förknippade 
med Värdepapperen, 
rangordning och 
begränsningar av dessa 
rättigheter:

Rättigheter relaterade till Värdepapperen:C.8

Tillämplig rätt: Värdepapperen kommer att vara underkastade och ska 

tolkas i enlighet med engelsk rätt. 

Avtalsbrytande Händelser: Om en Avtalsbrytande Händelse inträffar, kan 

Värdepapperen lösas in före dessas Avvecklingsdag till 

Avvecklingsbeloppet vid Förtida Inlösen om värdepapperssinnehavare 

representerande inte mindre än 25% av det sammanlagda antalet 

Värdepapper ger skriftligt meddelande till Emittenten med förklaring att 

Värdepapperen är omedelbart förfallna till betalning.

Avtalsbrytande Händelser tillämpliga på Värdepapperen är som följer:

(1) Emittentens icke-betalning av något belopp (inom 7 dagar från 
förfallodag) avseende Värdepapperen; 
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(2) underlåtenhet att i uppfyllandet eller iakttagandet av Emittenten 
avseende någon av dess andra (icke-betalningsrelaterade) 
skyldigheter under eller avseende Värdepapperen och sådan 
underlåtenhet fortgår utan att rättas under 60 dagar (efter skriftligt 
meddelande har levererats till Emittenten av 
värdepappersinnehavare som representerar inte mindre än 25% av 
det sammanlagda antalet Värdepapper för den relevanta serien); 
och

Emittenten blir insolvent eller oförmögen att betala sina skulder när 
dessa förfaller, eller en förvaltare eller likvidator utsedd avseende 
Emittenten, eller helheten av eller en betydande del av dess företag, 
tillgångar eller intäkter (förutom när det gäller för att genomföra 
eller som ett led i genomförandet av en sammanslagning, 
rekonstruktion eller omorganisering medan den är solvent) eller 
Emittenten vidtar någon åtgärd för att ingå ett ackord med eller till 
förmån för sina borgenärer i allmänhet, eller en order ges eller ett 
effektivt beslut fattas om att Emittenten ska upplösas, likvideras 
eller upplösas (förutom när det gäller för att genomföra eller som 
ett led i genomförandet av en sammanslagning, rekonstruktion eller 
omorganisering medan den är solvent).

(3)

Där "Förtida Avvecklingsbelopp": betyder, ett belopp som fastställts av 
Fastställelseombudet vid sådan dag som väljs av Fastställelseombudet 
enligt dess gottfinnande (sådan dag som inträffar mer än 15 bankdagar före 
dagen som fastställts för avveckling av Värdepapperen) till ett belopp som 
en kvalificerad finansiell institution (som är en finansiell institution 
lokaliserad i USA, EU eller Japan och som uppfyller vissa minsta trösklar 
avseende kreditvärdering som valts av Fastställelseombudet) skulle 
debitera för att överta Emittentens samtliga betalningsskyldigheter samt 
andra skyldigheter som om ingen sådan avtalsbrytande händelse hade 
inträffat eller att åta sig skyldigheter som skulle ha konsekvensen att 
bevara den ekonomiska motsvarigheten av någon betalning från 
Emittenten till värdepappersinnehavare beträffandeVärdepapperen.

Värdepapperen utgör direkta och allmänna förpliktelser för Emittenten och 

rangordnas jämsides sinsemellan.

Värdepapperens status:

Begränsningar av rättigheterna:

Preskription. Anspråk på avveckling och ränta vid inlösen avseende 

Värdepapperen ska bli ogiltiga, såvida inte anspråk görs inom en period 

om tio år från förfallodagen för betalning.

Ansökan har gjorts för Värdepapperen om att upptas till handel på den 
reglerade marknaden hos Nordic Growth Market NGM AB. 
("Värdepappersbörsen")

Upptagande till handel:C.11

C.15 Hur värdet på 
investeringen påverkas av 
Relevant Underliggande 
(om inte värdepapperen har 
en denominering om lägst 
100 000 euro:

Marknadspriset eller värdet på Värdepapperen förväntas påverkas av 

förändringar i värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången till 

vilken Värdepapperen relateras, som beskrivs närmare i Punkt C.18 nedan. 

Marknadsvärdet eller värdet på Värdepapperen kan, i vissa fall, påverkas 

av fluktuationer i de faktiska eller förväntade utdelningarna (om några) 

eller annan avkastning av den Relevanta Underliggande Tillgången.

Värdepapperen har ingen fastställd förfallodag eller utlöpandedag. Se 

Punkt C.18 nedan. Avvecklingsdagen för Värdepapperen skavara en

Utlöpandedag eller 
Förfallodag 

C.16
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dag som inte infaller senare än tionde Affärsdagen som efterföljer, 
avseende betalning av (a) Avvecklingsbeloppet för Utövande, 
Värderingsdagen för Utövande, (b) Avvecklingsbeloppet för Stop-Loss, 
den sista dagen för Värderingsperioden för Avslut av Stop-Loss eller (c) 
det Valbara Avvecklingsbeloppet, Avslutsdagen. 

Värdepapperen kommer avvecklas genom betalning av 
Avvecklingsbeloppet.

Avvecklings-förfarande för 
derivat-värdepapper:

C.17

På relevant dag för avveckling av Värdepapperen, ska Emittenten betala 
det relevanta Avvecklingsbeloppet per Värdepapper till 
värdepappersinnehavarna genom relevanta clearingsystem, och sådana 
belopp ska krediteras korrekt värdepapperinnehavares respektive konton 
som innehas antingen genom sådana clearingsystem eller genom en 
finansiell mellanhand som är medlem av sådana clearingsystem.
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Tabell över villkor

ISIN Kortnamn Emissionspris per 

Värdepapper

Innevarande 
Finansieringsnivå 
på Handelsdagen

Innevarande 

Spread för 

Finansiering

på Handelsdagen

Valuta för 
Finansieringsnivå

Antal 
Värdepapper i 

Serien

Ratio Innevarande 
Nivå för 

Stop-Loss på 
Handelsdagen

Innevarande 
Buffertkurs för 

Stop-Loss på 
Handelsdagen

SEK3%686.27958.72MINI L OMX AVA 
20

20,776GB00BVZTWH99 1 700 2%

SEK3%882.35762.64MINI L OMX AVA 
18

22,111GB00BVZV0480 1 900 2%

SEK3%637.251,007.74MINI L OMX AVA 
21

20,776GB00BVZTWJ14 1 650 2%

SEK3%1,078.43566.56MINI L OMX AVA 
23

20,776GB00BVZV0597 1 1,100 2%

SEK3%784.31860.68MINI L OMX AVA 
22

20,776GB00BVZV2W06 1 800 2%

SEK3%1,225.49419.5MINI L OMX AVA 
24

20,776GB00BVZTWK29 1 1,250 2%
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SEK3%1,274.51370.48MINI L OMX AVA 
27

20,776GB00BVZV2X13 1 1,300 2%

SEK3%1,421.57223.42MINI L OMX AVA 
28

20,776GB00BVZV7B48 1 1,450 2%

SEK3%1,519.61125.38MINI L OMX AVA 
29

20,776GB00BVZTWM43 1 1,550 2%

SEK3%735.29909.7MINI L OMX AVA 
19

20,776GB00BVZV1124 1 750 2%

SEK3%980.39664.6MINI L OMX AVA 
25

20,776GB00BVZTWL36 1 1,000 2%

SEK3%931.37713.62MINI L OMX AVA 
26

20,776GB00BVZV0605 1 950 2%
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ISIN Index (den "Relevanta 
Underliggande Tillgången")

Relevant Valuta för 
Underliggande

Bloomberg 
Kod

Index Sponsor Börs

GB00BVZTWH99 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0480 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWJ14 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0597 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV2W06 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWK29 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV2X13 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.
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GB00BVZV7B48 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWM43 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV1124 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZTWL36 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.

GB00BVZV0605 OMX STOCKHOLM 30 
INDEX

SEK OMX 
Index

OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB

NASDAQ OMX Group Inc.
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Värdepapperen är inte vanliga skuldvärdepapper och avvecklingsbeloppet 
är relaterat till utvecklingen för indexet identifierade som de Relevanta 
Underliggande.

Hur avkastningen på 
derivat-värdepapper görs:

C.18

Avvecklingsbelopp: 

Avvecklingsbeloppet som betalas av Emittenten för varje Värdepapper på 

Avvecklingsdagen ska vara det belopp som bestäms i enlighet med 

följande:

om avveckling görs i enlighet med Värdepappersinnehavares 
Utövande, Avvecklingsbeloppet för Utövande; eller

(a)

(b) om avvecklingen görs i enlighet med ett Emittentens Inlösenoption, 
Belopp för Valbar Avveckling; eller 

om avveckling görs i enlighet med inträffandet av en Händelse för 
Stop-Loss, Avvecklingsbeloppet för Stop-Loss. 

(c)

I sådant fall kommer en Händelse för Stop-Loss få prioritet över en 

värdepappersinnehavares Utövande eller Emittentens Inlösenoption om 

den förra inträffar på eller före Värderingsdagen för Utövande eller 

Avslutsdagen, vilket fallet än kan vara.

Avvecklingsbelopp vid Utövande

Beloppet som är lika med (a) kvoten av (i) det Relevanta Värdet för 

Underliggande för den Relevanta Underliggande Tillgången på 

Värderingsdagen för Utövande ("Slutligt Referenspris"), minus den 

Innevarande Finansieringsnivån på eller omkring Värderingsdagen för 

Utövande dividerat med (ii) Ratio, minus (b) Utgifter, med förbehåll för 

ett minimum om noll.

Belopp vid Valbar Avveckling.

Beloppet som är lika med (a) kvoten av (i) det Relevanta Värdet för 

Underliggande för den Relevanta Underliggande Tillgången på 

Avslutsdagen ("Referenspris för Avslut"), minus den Innevarande 

Finansieringsnivån på eller omkring Avslutsdagen, dividerat med (ii) 

Ratio, minus (b) Utgifter, med förbehåll för ett minimum om noll.

Avvecklingsbelopp vid Stop-Loss

Beloppet som är lika med (a) kvoten av (i) Referenspris för Stop-Loss 
Avslut av den Relevanta Underliggande Tillgången, minus den 
Innevarande Finansieringsnivån på eller omkring första dagen av 
Värderingsperioden för Stop-Loss Avslut, dividerat med (ii) Ratio, minus 
(b) Utgifter, med förbehåll för ett minimum om noll.

Där: 

Innevarande Finansieringsnivå: på någon dag, nivån av finansiering som 

tillhandahålls av Emittenten, med hänsyn tagen till ränta som ackumuleras 

på sådant belopp. 

Den Innevarande Finansieringsnivån kommer också ta hänsyn till summan 
av kontantutdelning och/eller kontantutbetalningar som förklaras i relation 
till varje värdepapperskomponent som inkluderas i indexet under den 
relevanta perioden.
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Innevarande Finansieringsnivå på Affärsdagen: Som anges i 

Sammanfattningen av Serierna ovan. 

Innevarande Buffertkurs för Stop-Loss: på någon dag, en kurs som 
fastställs av Fastställelseombudet enligt sitt eget gottfinnande, som agerar i 
god tro och på ett kommersiellt rimligt sätt, med hänsyn tagen till de 
förevarande marknadsförhållandena (inklusive, men inte begränsat till, 
marknadsvolatilitet), men ska inte vara mindre än den Minimala 
Buffertkursen för Stop-Loss och inte större än den Maximala 
Buffertkursen för Stop-Loss.

Innevarande Buffertkurs för Stop-Loss på Handelsdagen: Som anges i 
tabellen avseende Värdepapperen med relevant ISIN som är bifogad.

Innevarande Nivå för Stop-Loss: 

på någon Återställandedag, summan av (a) den Innevarande 
Finansieringsnivån på eller omkring sådan Återställandedag, och (b) 
produkten av (i) Innevarande Buffertkurs för Stop-Loss på eller omkring 
sådan Återställandedag och (ii) den Innevarande Finansieringsnivån på 
eller omkring sådan Återställandedag. 

Innevarande Nivå för Stop-Loss på Affärsdagen: Som anges i tabellen 
avseende Värdepapperen med relevant ISIN som är bifogad.

Fastställelseagent: Morgan Stanley & Co. International Plc. 

Fastställelsetidpunkt: tidpunkten vid vilken den officiella 
stängningsnivån för Relevant Underliggande Tillgång beräknas och 
offentliggörs av index sponsorn.

Utövandedag: betyder den tredje Affärsdagen som föregår den 

schemalagda Värderingsdagen för Utövande. 

Värderingsdag för Utövande den sista schemalagda affärsdagen i mars 

för varje kalenderår, som påbörjas inte tidigare än en dag efter 

Affärsdagen, med förbehåll för justering. 

Utgifter: betyder all skatt, pålagor och/eller utgifter som uppstår i 

samband med utövande av varje Värdepapper eller någon betalnings som 

förfaller till följd av utövande eller i andra fall med avseende på sådant 

Värdepapper, som beräknas av Fastställelseombudet.

Valuta för Finansieringsnivå: Som anges i tabellen avseende 

Startdag för Emittentens Inlösensoption: den första affärsdagen som 

följer emissionsdagen. 

Emissionspris per Värdepapper: Som anges i tabellen avseende 

Värdepapperen med relevant ISIN som är bifogad.

Ratio: Som anges i tabellen avseende Värdepapperen med relevant ISIN 

som är bifogad.

Maximal Buffertkurs för Stop-Loss: 8%

Minimal Buffertkurs för Stop-Loss: 2%
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Relevant Valuta för Underliggande: Som anges i tabellen avseende 

Värdepapperen med relevant ISIN som är bifogad.

Relevant Värde för Underliggande Tillgång: (a) för alla syften än för 

syften av Pris för Händelse för Stop-Loss,  avseende någon dag, 

det rimliga priset för den Relevanta Underliggande Tillgången som 
fastställts av Fastställelseombudet på basis av bästa försök under en rimlig 
tidsperiod som efterföljer Händelse för Stop-Loss på sådan dag.

Återställandedag: var och en av följande datum: (a) emissionsdagen, (b) 
första dagen i varje kalendermånad (eller om sådan dag inte är en 
affärsdag, den näst följande affärsdagen), och (c) varje ytterligare 
affärsdag som bestäms av Fastställelseombudet.

i varje fall utan hänsyn till senare offentliggjorda rättelser.

Skärmsida: betyder www.ngm.se

Händelse för Stop-Loss: Priset för Händelse för Stop-Loss för den 

Relevanta Underliggande Tillgången är, vid någon tidpunkt på någon 

schemalagd handelsdag från, och med, 9:00 CET på Emissionsdagen, och 

annan än en tid då det föreligger, vid Fastställelseombudets fastställande, 

en marknadsstörande händelse, mindre än eller lika med den Innevarande 

Nivån för Stop-Loss.

Referenspris för Stop-Loss Avslut: med hänsyn till någon dag, det 
genomsnittliga värdet på den Relevanta Underliggande Tillgången , som 
fastställts av Fastställelseombudet enligt dennes gottfinnande, när den 
handlar i god tro och i enlighet med ett kommersiellt rimligt beteende, vid 
inträffandet av en Händelse för Stop-Loss, med hänvisning till 
avvecklingen av Emittentens hedgningposition under Värderingsperioden 
för Stop-Loss Avslut i förhållande till den Relevanta Underliggande 
Tillgången på en basis av rimliga ansträngningar.

Referenspriset för Stop-Loss Avslut kommer som minst vara lika med den 

lägsta nivån eller det lägsta priset på den Relevanta Underliggande 

Tillgången på någon affärsdag under Värderingsperioden för Stop-Loss 

Avslut.

Pris för Händelse för Stop-Loss: betyder, avseende någon dag, priset för 
den relevanta Underliggande Tillgången på sådan dag, som fastställts av 
Fastställelseombudet utan hänsyn till senare offentliggjorda rättelser.

Värderingsperioden för Stop-Loss Avslut: betyder (i) den första 
schemalagda handelsdagen på vilken en Händelse för Stop-Loss inträffar, 
och (ii) den efterföljande Handelsdagen, i varje fall, under vilken inga 
marknadsstörande händelser har inträffat.

Avslutsdagen: betyder datumet som specificeras som sådan dag i 

meddelandet som levereras av Emittenten, med förbehåll för justering.

Handelsdag: betyder 29 maj 2015
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Om Värdepapperen avslutas i enlighet med ett Utövande av 

värdepappersinnehavaren, kommer det Slutliga Referenspriset att bli det 

Relevanta Värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången på 

Värderingsdagen för Utövande. 

Utövandekurs/
slutlig referenskurs för 
underliggande:

C.19

Om Värdepapperen avslutas i enlighet med Emittentens Inlösenoption, 

kommer Referenspris för Avslut att bli det Relevanta Värdet för den 

Relevanta Underliggande Tillgången på Avslutsdagen.

Om Värdepapperen avslutas till följd av inträffandet av en Händelse för 

Stop-Loss, kommer Referenspriset för Stop-Loss Avslut vara det 

genomsnittliga marknadsvärdet för den Relevanta Underliggande, som 

fastställs av Fastställelseombudet enligt dennes gottfinnande, när den 

handlar i god tro och i enlighet med ett kommersiellt rimligt beteende, vid 

inträffandet av en Händelse för Stop-Loss, med hänvisning till 

avvecklingen av Emittentens hedgningposition under Värderingsperioden 

för Stop-Loss i förhållande till den Relevanta Underliggande Tillgången på 

en basis av rimliga ansträngningar.

"Relevant Underliggande Tillgång": Som anges i tabellen avseende 

Värdepapperen med relevant ISIN som är bifogad.

Typ av underliggande och 
var information om den 
underliggande kan erhållas:

C.20

Värdepapperen är Aktierelaterade Värdepapper

Information om tidigare och framtida utveckling för de Relevanta 
Underliggande Tillgångarna och dess volatilitet kan erhållas från BBG 
angivna i tabellen avseende Värdepapperen med relevant ISIN som är 
bifogad
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Avsnitt D - Risker

Följande nyckelrisker påverkar Morgan Stanley och eftersom Morgan 
Stanley är det yttersta holdingbolaget av MSI plc, påverkar de även MSI 
plc:

Huvudsaklig risker 
avseende Emittenten:

D.2

Likviditets- och finansieringsrisk: Likviditeten är avgörande för Morgan 
Stanleys verksamheter och Morgan Stanley är beroende av externa källor 
för att finansiera en betydande del av sin verksamhet. Morgan Stanleys 
lånekostnader och tillgång till kapitalmarknaderna beror till stor del på 
dess kreditbetyg, vilket kan förändras. Vidare är Morgan Stanley ett 
holdingbolag och är beroende av betalningar från sina dotterbolag. Som en 
följd finns det en risk att Morgan Stanley inte kan finansiera sin 
verksamhet på grund av förlorad tillgång till kapitalmarknaderna eller 
svårigheter att likvidera sina tillgångar. Vidare, Morgan Stanleys likviditet 
och finansiella ställning har tidigare, och skulle i framtiden kunna, 
påverkas negativt av amerikanska och internationella marknader och 
ekonomiska förhållanden.

Marknadsrisk: Morgan Stanleys verksamhetsresultat kan i betydande grad 
negativt påverkas av marknadsfluktuationer och av globala och 
ekonomiska förhållanden och av andra faktorer. Morgan Stanley kan 
drabbas av betydande sjunkande värden på värdet av dess finansiella 
instrument och andra förluster relaterade till volatila och illikvida 
marknadsförhållanden. Innehav av stora och koncentrerade positioner kan 
exponera Morgan Stanley mot förluster. Framförallt har Morgan Stanley 
ådragit sig, och kan även fortsatt ådra sig, betydande förluster inom 
fastighetssektorn. Dessa faktorer kan leda till förluster för en position eller 
portfölj som innehas av Morgan Stanley eller dess konsoliderade 
dotterföretag. 

Kreditrisk: Morgan Stanley är exponerad mot risken att tredje parter som 
står i skuld till Morgan Stanley inte kan fullgöra sina förpliktelser, samt att 
en konkurs för en stor finansiell institution kan påverka de finansiella 
marknaderna generellt. Sådana faktorer ger upphov till en risk om 
förlustrisk när en låntagare, motpart eller emittent inte fullgör sina 
finansiella åtaganden.

Operationell risk: Morgan Stanley är föremål för risk för förlust, eller 
skada på dess renommé, som ett resultat av inadekvata eller misslyckade 
processer, källor eller system eller från externa händelser (så som 
bedrägeri, juridiska risker och risker avseende regelefterlevnad eller skada 
på fysisk egendom). Morgan Stanley kan ådra sig operationell risk över 
hela spektrumet av dess verksamhetsaktiviteter, inkluderande 
vinstgenererande aktiviteter (t.ex. försäljning och handel) och 
kontrollgrupper (t.ex. informationsteknologin och handelsförfaranden).

Juridisk risk, näringsrättslig risk och regelefterlevnadsrisk: Morgan 
Stanley är föremål för risk avseende legala och regulatoriska sanktioner, 
substantiell ekonomisk förlust inklusive böter, straff, domstolsavgöranden, 
skadestånd och/eller förlikning, eller skada på dess renommé som en 
konsekvens av bristerna i att efterleva lagar, regler, föreskrifter, därtill 
relaterade självreglerande företagsstandarder och uppförandekoder som är 
tillämpliga på dess verksamhet. Morgan Stanley är föremål för 
kontraktuella och kommersiella risker till exempel risken att en motparts 
leverans förpliktelser inte kommer vara verkställbara. Vidare, i dagens 
miljö av snabba och möjliga näringsrättsliga förändringar, så anser Morgan 
Stanley även näringsrättslig förändring som en komponent av legal, 
regulatorisk och regelefterlevnadsrisk. 
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Riskhantering: Morgan Stanleys riskhanteringsstrategier kanske inte till 
fullo är effektiva för att få bort dess riskexponering i samtliga 
marknadsförhållanden eller mot samtlig typ av risk. 

Konkurrensrisk: Morgan Stanley är föremål för stark konkurrens från 
andra finansiella tjänsteföretag, vilket kan leda till press på kurser som kan 
betydande negativt påverka dess intäkter och vinst. Vidare automatiserade 
handelsmarknader kan negativt påverka Morgan Stanleys verksamhet (t.ex. 
genom att sätta press på courtage vid handel eller andra jämförbara 
avgifter). Slutligen, Morgan Stanleys möjlighet att behålla och attrahera 
kvalificerade anställda är nödvändigt för framgång inom dess verksamhet 
och misslyckande att göra detta kan betydande negativt påverka dess 
utveckling.

Internationell Risk: Morgan Stanley är föremål för ett antal politiska, 
ekonomiska, juridiska, operationella, franchise och andra risker som ett 
resultat av dess internationella verksamheter (inkluderande risker av 
eventuellt förstatligande, expropriering, kurskontroller, kapitalkontroller, 
valutakontroller, ökade skatter och avgifter och andra åtgärder från 
regeringar som har restriktiv effekt, samt utbrott av fientlig eller politisk 
och statlig instabilitet) vilket negativt kan påverka dess verksamhet på 
många olika sätt. 

Förvärvsrisk och Joint Venture-risk: Morgan Stanley kanske inte kan 
fånga de förväntade värdena från förvärv, avyttringar, joint ventures, 
minoritetsinnehav och strategiska allianser.

Förekomsten av betydande interna förhållanden (inkluderande villkoren 
för finansiering, kapital, tjänster och logistiskt stöd till eller från MSI plc, 
samt gemensam eller delad verksamhet eller operationella plattformar eller 
system, inklusive anställda) mellan MSI plc och andra företag inom 
Morgan Stanley-koncernen exponerar MSI plc mot risken att, faktorer som 
kan påverka verksamheten och förhållandena för Morgan Stanley eller 
andra företag inom Morgan Stanley-Koncernen kan även påverka 
varsamheten och förhållandena för MSI plc. Vidare, Värdepapperen 
kommer inte garanteras av Morgan Stanley.

Värdepapperen är föremål för följande risker:Riskvarning:D.6

VÄRDEPAPPEREN ÄR INTE BANKINSÄTTNINGAR OCH 
ÄR INTE FÖRSÄKRADE AV DET UK FINANCIAL SERVICES 
COMPENSATION SCHEME, U.S. FEDERAL DEPOSIT 
INSURANCE CORPORATION ELLER NÅGOT ANNAT 
REGERINGSORGAN. VÄRDEPAPPEREN UTGÖR INTE 
HELLER NÅGOT ÅTAGANDE FÖR, OCH GARANTERAS 
INTE HELLER, AV NÅGON BANK.

•
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• På grund av hävstångsfunktionen är en investering i Värdepapperen 
mer spekulativ än en direktinvestering i den Relevanta Underliggande 
Tillgången, och du kan förlora upp till hela värdet av din investering: 
Värdepapperen möjliggör för investerare att delta i eventuella vinster 
eller nedgångar i värdet av den Relevanta Underliggande tillgången 
genom att investera enbart en del av värdet på den Relevanta 
Underliggande tillgången med den återstående delen finansierad av 
Emittenten. Detta skapar hävstång. Ju lägre inköpspriset är för 
Värdepapperen jämfört med värdet på den Relevanta Underliggande 
tillgången, desto högre blir hävstången. Hävstången för Värdepapper 
(Mini Future) är inte fixerad och kommer att variera från dag till dag. 
Hävstången för Värdepapper (Constant Leverage) återställs dagligen 
till den målsatta hävstångsfunktionen, och som ett resultat kommer 
förhållandet mellan värdet för den Relevanta Underliggande 
Tillgången och värdet för Värdepapper (Constant Leverage) att förbli 
oförändrat under löptiden för sådana Värdepapper. Om Vädepapperna 
är Värdepapper (Long), på grund av hävstångsfunktionen kommer den 
procentuella vinsten om värdet på den Relevanta Underliggande 
Tillgången stiger och den procentuella förlusten om värdet på den 
Relevanta Underliggande Tillgången sjunker vara mycket högre i 
Värdepapperen jämfört med en direktinvestering i den Relevanta 
Underliggande Tillgången. Om Värdepapperen är Värdepapper 
(Short), på grund av hävstångsfunktionen, är den procentuella vinsten 
om värdet på den Relevanta Underliggande tillgången faller och den 
procentuella förlusten om den Relevanta Underliggande tillgången 
stiger mycket högre i Värdepapperen jämfört med en direktinvestering 
i den Relevanta Underliggande tillgången. Ju högre hävstång, desto 
känsligare kommer Värdepapperen att vara för eventuella förändringar 
i värdet på den Relevanta Underliggande tillgången. På grund av 
hävstångsfunktionen kommer din investering att vara mer exponerad 
än annars för utvecklingen av den Relevanta Underliggande 
tillgången, och beroende på graden av hävstång, kan även en relativt 
liten förändring i värdet av den Relevanta Underliggande Tillgången 
göra att du förlorar en del och upp till hela din investering.

Värdepapperen möjliggör för investerare att ta del av vinster eller 
förluster i värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången genom 
att endast investera en del av värdet i den Relevanta Underliggande 
Tillgången med den återstående delen finansierad av Emittenten 
(denna representeras av den Innevarande Finansieringsnivån). Ränta 
kommer ackumuleras  dagligen på den Innevarande 
Finansieringsnivån till marknadsmässiga räntekurser och detta 
kommer generellt att minska Avvecklingsbeloppet som ska betalas till 
investerare (eller för Värdepapper (Mini Future Short) så kan detta 
öka Avvecklingsbeloppet som ska betalas till investerare om de 
marknadsmässiga räntorna är höga). Den Innevarande 
Finansieringsnivån kan justeras genom avdrag av förklarade 
kontantutdelningar (efter avdrag av skatt) om den Relevanta 
Underliggande Tillgången är ett index eller en aktie, och sådan 
Relevant Underliggande Tillgång (eller för ett index, en 
aktiekomponent som är inkluderad i sådant index) går utan utdelning. 
Om den Relevanta Underliggande Tillgången är ett terminskontrakt 
relaterat till råvaror eller statsobligationsterminer, kan den 
Innevarande Finansieringsnivån justeras för vinst eller förlust genom 
avveckling av Emittentens hedgningspositioner från tid till en annan.

•

INVESTERINGAR I VÄRDEPAPPEREN UTSÄTTER DITT 
KAPITAL FÖR RISK. DU KAN FÖRLORA DELAR AV 
ELLER UPP TILL HELA DIN INVESTERING:

•
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Om Värdepapperen är Värdepapper (Long) och om  värdet på den 
Relevanta Underliggande Tillgången stiger, kommer värdet av 
Värdepapperen stiga, med beaktande av eventuella tillämpliga 
valutakurser och med förbehåll för graden av hävstång. Men om 
värdet på den Relevanta Underliggande Tillgången faller, kommer 
värdet av Värdepapperen också att falla. Beroende på hur mycket 
värdet på den Relevanta Underliggande tillgången faller under 
perioden som investerare innehar Värdepapperen (och med beaktande 
av eventuell tillämplig valutakurs och med förbehåll för graden av 
hävstång), kan en investerare förlora upp till hela värdet av 
investeringen.

• Om Värdepapperen är Värdepapper (Short) och om  värdet på den 
Relevanta Underliggande tillgången faller, kommer värdet av 
Värdepapperen stiga, med beaktande av eventuella tillämpliga 
valutakurser och med förbehåll för graden av hävstång. Men om 
värdet på den Relevanta Underliggande tillgången stiger, kommer 
värdet av Värdepapperen att falla. Beroende på hur mycket värdet på 
den Relevanta Underliggande tillgången stiger (och med beaktande av 
eventuell tillämplig valutakurs och med förbehåll för graden av 
hävstång), kan en investerare förlora upp till hela värdet av 
investeringen.

• Om Värdepapperen är Värdepapper (Mini Future), kommer 
Värdepapperen automatiskt att avslutas vid förekomsten av en 
Händelse för Stop-Loss. Om Värdepapperen är Värdepapper (Mini 
Future Long), om värdet för den Relevanta Underliggande Tillgången 
är mindre än eller lika med den Innevarande Nivån för Stop-Loss vid 
någon tidpunkt under Värdepapperens löptid, då kommer 
Värdepapperen automatiskt att avslutas. Om Värdepapperen är är 
Värdepapper (Mini Future Short), om värdet för den Relevanta 
Underliggande Tillgången är större än eller lika med den aktuella 
Nivån för Stop-Loss när som helst under löptiden för Värdepapperen, 
kommer Värdepapperen automatiskt avslutas. I fall av sådant avslut:

investerare kommer inte att gynnas av ytterligare rörelser i den 
Relevanta Underliggande Tillgången;

(a)

investerare förlorar rätten att erhålla betalning av 
Avvecklingsbeloppet och kommer att erhålla ett 
Avvecklingsbelopp relaterat till en Händelse för Stop-Loss som 
kommer att baseras på det genomsnittliga värdet av den 
Relevanta Underliggande Tillgången med hänvisning till 
avvecklingen av Emittentens hedgningspositioner under 
Värderingsperioden för Stop-Loss Avslut.

(b)

investerare kan drabbas av en total förlust av investeringen om 
Emittenten misslyckas med att avveckla sin hedgningsposition 
vid en fördelaktig nivå.

(c)

investerare kan inte förlita sig på att de kan utöva sina 
Värdepapper när som helst innan en Händelse för Stop-Loss 
inträffar; och

(d)

en Händelse för Stop-Loss kan inträffa under andra klockslag än 
då Värdepapperen kan handlas. I sådant fall kan en investerare 
inte handla med Värdepapperen när den Relevanta 
Underliggande tillgången närmar sig nivån för stop loss.

(e)
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Värdepappererna är kortsiktiga investeringsprodukter: Värdepapperen 
är konstruerade för investerare med kortsiktiga investeringshorisonter 
och deras utveckling kan skilja sig avsevärt från utvecklingen av den 
Relevanta Underliggande Tillgången över längre tidsperioder, särskilt 
i volatila marknadsförhållanden. Investerare som köper och behåller 
värdepapper med medellånga och långsiktiga placeringshorisonter bör 
noga överväga om Värdepapperen är lämpliga för deras 

•

Värdepapperen kan avslutas av Emittenten efter eget skön när som 
helst och vid en tidpunkt då avslutandet av Värdepapperen är minst 
gynnsamt för investerarna. Detta kan begränsa möjligheten för 
investerare att fullt ut realisera den förväntade avkastningen. 
Dessutom kan investerare generellt sett inte återinvestera intäkterna 
från avslutandet med en avkastningsnivå jämförbar med den som 
tillhandahålls av Värdepapperen.

•

Om en avtalsbrytande händelse inträffar avseende Emittenten skulle 
investerare ha en osäkerställd fordran på Emittenten för det förfallna 
beloppet vid den tidiga avvecklingen av Värdepapperen.

•

Fastställelseombudet kan göra fastställelser i relation till ett antal 
potentiella faktorer i Värdepapperen. Eftersom Fastställelseombudet 
inte antar någon skyldighet eller ansvar mot investeraren bör en 
investerare vara medveten om att alla fastställelser gjorda av 
Fastställelseombudet kan ha en väsentlig negativ effekt på värdet av 
Värdepapperen.

•

Flera faktorer kommer att påverka värdet på Värdepapperen, av vilka 
många är utanför Emittentens kontroll. Dessa inkluderar (bland annat) 
förändringar i värdet på den Relevanta Underliggande Tillgången, 
räntor, volatilitet i den Relevanta Underliggande Tillgången, 
utdelningar på den Relevanta Underliggande Tillgången, fluktuationer 
i växelkurser för valutor relaterade till Värdepapperen och/eller den 
Relevanta Underliggande Tillgången och Emittentens kreditvärdighet.

•

Allmänna risker relaterade till valutakurser och valutakontroller, 
inklusive risken att valutakurser påverkar en investering i 
Värdepapperen, risken för Emittentens avsaknad av kontroll över 
valutakurser och risken för att vissa valutor kan bli otillgängliga och 
av att en alternativ betalningsmetod används om betalningsvalutan blir 
otillgänglig.

•

Investerare kommer vara tvungna att förlita sig på clearingsystemets 
förfaranden för överföring, betalning och kommunikation med den 
relevanta Emittenten.

•

• Villkoren som är tillämpliga på Värdepapperen tillåter definierade 
majoriteter att binda samtliga värdepappersinnehavare av 
Värdepapperen, inkluderande de som inte närvarade och röstade vid 
det relevanta mötet.

Värdepapperen är baserade på engelsk lag. Ingen garanti kan lämnas 
avseende konsekvenserna av ett eventuellt rättsligt beslut eller 
förändring i engelsk lag eller administrativ praxis i England.

•

Om Värdepapperen erbjuds på en reglerad börs, kan de erbjudas till 
ett pris som kan vara högre eller lägre än Emissionskursen.

•
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Om Värdepapperen erbjuds på en regleras börs, kommer Emittenten 
att sträva efter att upprätthålla en andrahandsmarknad under hela 
Värdepapperens löptid förutsatt att normala marknadsförhållanden 
råder. Emittenten har rätt att bestämma värdet på variablerna 
relaterade till marknadsskapande kvoter. Om Emittenten uppskattar att 
köpkursen på Värdepapperen är mindre än SEK 0,01 kan Emittenten 
välja att inte ställa någon köpkurs. Spread mellan köp- och säljkurser 
kan förändras över Värdepapperens löptid. Under vissa perioder kan 
det vara svårt eller omöjligt för Emittenten att ställa köp- och 
säljkurser och under sådana perioder blir det svårt eller omöjligt att 
köpa eller sälja Värdepapper. Detta kan till exempel vara vid snabba 
marknader eller på grund av tekniska störningar, eftersom 
Värdepapperen handlas via en eller flera elektroniska handelssystem, 
om dessa system helt eller delvis blir otillgängliga, skulle detta 
påverka investerarens förmåga att handla med Värdepapperen. 

I samtliga fall kan investerare sakna möjlighet att sälja Värdepapperen 
till ett pris som är högre än priset till vilket de initialt köpte 
Värdepapperen. Detta beror på, även om Värdepapperen handlas på 
en börs, att det kan finnas en liten eller ingen andrahandsmarknad och 
därför kan det vara omöjligt att sälja Värdepapperen till önskat pris.

Potentiella investerare bör därför inte förlita sig på möjligheten 
att sälja Värdepapperen vid en specifik tidpunkt eller till ett 
särskilt pris.

Investerare måste avgöra, utifrån sin egen självständiga översyn och 
genom att söka professionell rådgivning, om dennes förvärv av 
Värdepapperen är förenlig med dennes finansiella behov, mål och 
villkor, uppfyller och är helt i linje med alla investeringspolicys, 
riktlinjer och restriktioner som gäller för denne och är en passande, 
korrekt och lämplig investering för denne.

•

Potentiella investerare bör konsultera sina juridiska rådgivare för att 
avgöra om och i vilken utsträckning Värdepapperen är lämpliga 
rättsliga investeringar för dem. Finansiella institut bör samråda med 
sina juridiska rådgivare eller relevanta tillsynsmyndigheter för att 
fastställa lämplig behandling av Värdepapper enligt tillämpliga regler 
för riskbaserat kapital eller liknande regler.

•

Som en del av dess emission, market-making och/eller 
handelsarrangemang, får Emittenten emittera fler värdepapper än de 
som skall tecknas eller köpas av tredjepartsinvesterare. Presumtiva 
investerare av Värdepapperen bör därför inte betrakta 
emissionsstorleken för någon Serie som en indikation av djupet eller 
likviditeten på marknaden för sådana Serier, eller av efterfrågan på en 
sådan Serie. Om en andrahandsmarknad inte utvecklas, är det 
osannolikt att en investerare kommer att kunna sälja sina Värdepapper 
eller till priser som ger honom en avkastning som är jämförbar med 
liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad.

•

Emittenten kan justera villkoren för Värdepapperen (så som justerade 
eller förändrad från en tid till en annan) avseende, bl.a., 
Värdepapperen utan värdepappersinnehavarens samtycke om, enligt 
dess uppfattning, sådana justeringar inte är till betydande nackdel för 
värdepappersinnehavare.

•
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Det är omöjligt att förutse hur nivån för den Relevanta Underliggande 
Tillgångar kommer variera över tiden. Den historiska utvecklingen 
(om någon) för den Relevanta Underliggande Tillgången utgör ingen 
indikation om framtida utveckling för den Relevanta Underliggande 
Tillgångar, eller valutakurser kommer påverka den kurs som 
investerare kommer erhålla.

•

Värdepapperen kan bli föremål för begränsningar i 
utövningsmöjligheten. Emittenten kan begränsa antalet värdepapper 
som kan utövas på något datum (annat än det slutliga 
utövandedatumet) eller av någon person på något datum. En 
investerare kan behöva erbjuda ett specificerat minsta antal av 
Värdepapperen för att utöva Värdepapperen.

•

Det kan uppstå en tidsfördröjning vid utövande. Det kan finnas en 
fördröjning mellan tidpunkten för utövande av Värdepapperen och 
fastställandet av det belopp som ska betalas efter sådant utövande. 
Sådan fördröjning kan minska (eller öka) avkastningen från 
Värdepapperen.

•

Emittentens och/eller närståendes hedgningskostnader tenderer till att 
bli högre om lägre likviditet för Relevant Underliggande eller desto 
högre om skillnaden mellan ”köpkurser” och ”säljkurser” för Relevant 
Underliggande är större eller högre om de derivatkontrakt son den 
relevanta Underliggande Tillgången relaterar till, och detta kan 
påverka betalningar för Värdepapperen.

•

Emittenten av Relevant Underliggande Tillgång kommer inte vara en 
närstående till Emittenten, men Emittenten och/eller dess närstående 
kan nu eller från en tid till en annan ingå affärer med sådan emittent 
av Relevant Underliggande.

•

• Investerare kommer inte att ha rösträtt eller rätt till utdelning, ränta 
eller andra distributioner, som är tillämpligt, eller några andra 
rättigheter med avseende på den Relevanta Underliggande Tillgången, 
förutom i fall den Relevanta Underliggande Tillgången är ett index 
eller en aktie, den Innevarande Finansieringsnivån kan justeras om 
sådan Relevant Underliggande Tillgång (eller, för ett index, en 
aktiekomponent som är inkluderad i sådant index) går utan utdelning, 
genom avdrag för förklarade kontantutdelningar och/eller andra 
vinstutdelningar (andra än sedvanliga utdelningar) (efter avdrag för 
skatt) från den Innevarande Finansieringsnivån.

Fastställelseombudet kan fastställa att en avtalsbrytande händelse har 
inträffat och sådana händelser kan påverka Relevant Underliggande 
Tillgång och leda till justeringar och/eller förtida avveckling av 
Värdepapperen.

•

Amerikanska federala skatteregler, vanligtvis refererade till som 
"FATCA" kan införa en källskatt på 30 procent på betalningar som 
görs under Värdepapperen (inklusive betalningar som görs av 
finansiella mellanhänder, om inte diverse amerikanska informations-, 
rapporterings- och due diligence-krav har uppfyllts. Om innehållande 
krävs kommer varken Emittenten eller någon mellanhand vara 
tvungen att betala några ytterligare belopp med avseende på beloppen 
som kvarhålls.

•
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Amerikanska federala skatteregler kan införa en källskatt på 30 
procent på betalningar eller fastställda betalningar som gör till 
icke-amerikanska personer som är avhängiga eller fastställda direkt 
eller indirekt med hänvisning till utdelningar från amerikanska källor. 
Om kvarhållande krävs kommer varken Emittenten eller någon 
mellanhand vara tgungen att betala några ytterligare belopp med 
avseende på beloppen som kvarhålls.

•

Om Värdepapperen är Aktierelaterade Värdepapper, ingen 
Aktieemittent har deltagit i framtagandet av de Slutliga Villkoren eller 
i fastställandet av villkoren för Aktierelaterade Värdepapper. 
Makroekonomiska faktorer som påverkar utvecklingen för Aktierna 
kan påverka värdet på Aktierelaterade Värdepapper. 
Värdepappersinnehavare kan inte rikta anspråk mot Aktieemittenten 

•

• Om Värdepapperen är Indexrelaterade Värdepapper, index består av 
en syntetisk portfölj med andra tillgångar, och dess utveckling kan 
vara beroende av utvecklingen för sådana tillgångar. Avkastning på 
Värdepapper speglar inte en direktinvestering i underliggande aktier 
eller andra tillgångar som ingår i index. En förändring av 
sammansättningen av index eller nedläggande av ett index kan 
negativt påverka marknadsvärdet på Värdepapperen. Värdepapperen 
säljs inte och marknadsförs inte av något index eller av någon sponsor 
till sådant index. Emittenten och dess närstående är inte ansvariga för 
åtgärder eller försummelser från sponsorn av ett index, någon 
information avseende index, utvecklingen för sådant index eller 
användningen av indexet i samband med Värdepapperen.

Om Värdepapperen är Råvarurelaterade Värdepapper, 
makroekonomiska faktorer som påverkar värdet av råvaror, 
råvaruindex och terminskontrakt relaterade till råvaror kan negativt 
inverka på värdet av de Råvarurelaterade Värdepapperen. 
Värdepappersinnehavarena har inte några anspråk gentemot 
Råvarorna.

•

Om Värdepapperen är Valutarelaterade Värdepapper och/eller 
Värdepapper tecknade eller erlagda i andra valutor än investerares 
nationella valuta, kommer Värdepapperen att vara exponerade mot 
utvecklingen av en valutakurs. Valutakurser kan förändras avsevärt 
och är mycket volatila och beror i allmänhet på ekonomiska och 
politiska händelser. Statliga åtgärder, till exempel valutaregleringar, 
ingripande av ett lands centralbank eller införande av 
tillsynskontroller eller skatter, skulle kunna påverka avkastningar eller 
utbetalningar i investerarens hemmavaluta negativt, och kan också 
påverka tillgången på Avvecklingsvalutan.

•
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Om Värdepapperen är Statsobligationsterminsrelaterade Värdepapper, 
f a k t o r e r  s o m  p å v e r k a r  u t v e c k l i n g e n  f ö r 
Statsobligationsterminsrelaterade Värdepapper kan negativt påverka 
Värdepapperens värde. Värdet för en statsobligationstermin kan vara 
volatilt och är föremål för marknadsförhållanden. Om 
Statsobligationsterminer är relaterade till statsobligationer utgivna av 
suveräna stater är förvärvare exponerade mot utvecklingen av sådana 
obligationer. Värden för statsobligationsterminer utgivna av suveräna 
stater påverkas av faktorer som förmågan för regeringen att återbetala 
dess skulder, inflation, värdeminskning av valuta, förevarande 
räntenivåer och uppfattningen om det aktuella landets solvens. 
Dessutom kan en relativt liten förändring i värdet för en 
statsobligation resultera i en proportionellt större förändring i priset 
för Statsobligationsterminer och därför även av värdet för 
S t a t s o b l i g a t i o n s t e r m i n s r e l a t e r a d e  V ä r d e p a p p e r . 
Värdepappersinnehavare har ingen rätt till det underliggande 
Terminskontraktet som relaterar till Statsobligationen.

•

Om Värdepapperen är relaterade till ett terminskontrakt, på Dagen för 
Överföring, kommer Emittenten (eller Fastställelseombudet för dess 
räkning) avveckla de hedgar som täcker de positioner som skapats av 
de ursprungliga terminskontrakten som löper ut samt skapa 
motsvarande positioner i terminskontrakt med identiska funktioner 
men som löper ut vid ett senare datum. När denna "överföring" har 
avslutats skall den Innevarande Finansieringsnivån justeras på 
grundval av priserna på de nya terminskontrakten. I en 
"contango"-marknad, är detta till nackdel för investerare av 
Värdepapper "long". I en "backwardation"-marknad, är detta till 
nackdel för investerare av  Värdepapper "short".

•

Potentiella intressekonflikter kan föreligga mellan investeraren och 
Fastställelseombudet, som enligt villkoren för Värdepapperen, kan 
göra sådana justeringar som den anser lämpliga till följd av vissa 
händelser som påverkar den Relevanta Underliggande Tillgången, och 
har därvid rätt utöva en betydande diskretion.

•

Emittenten eller någon av dess närstående företag kan i sina 
hedgningsaktiviteter genomföra transaktioner som motsvarar 
skyldigheterna för Emittenten under Värdepapperen. På eller före ett 
värderingsdatum kan Emittenten eller någon av dess närstående 
företag vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta eventuella 
hedgningstransaktioner. Aktiviteter som dessa kan påverka värdet på 
den Relevanta Underliggande Tillgången och investerarens avkastning 
på Värdepapperen.

•

• En investering i Värdepapperen medför risken att Emittenten inte kan 
fullgöra sina skyldigheter i fråga om sådana Värdepapper. Under vissa 
omständigheter kan värdepappersinnehavare förlora hela eller en 
väsentlig del av sin investering.

Avsnitt E - Erbjudande

Nettointäkterna av varje emission av Värdepapper kommer att användas av 
Emittenten för allmänna företagsändamål och/eller i samband med hedging 
av dess förpliktelser enligt Värdepapperen.

Motiv till erbjudandet och 
användande av intäkter:

E.2b

Summa för Erbjudandet: Som definierats i kolumnen med namnet "Antal 
Värdepapper i Serien" i tabellen som bifogas med anledning av 
Värdepapperen med relevant ISIN. 

Villkor för Erbjudandet:E.3
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Erbjudandekurs: Värdepapperen kommer att erbjudas på 
Värdepappersbörsen till priset som är det officiella priset noterat på 
Värdepappersbörsen.

Jurisdiktion för Erbjudande: Värdepapperen erbjuds i Sverige.

Villkor som är tillämpliga på erbjudandet: Emittenten kommer ha 
ensamrätt att acceptera erbjudanden att köpa Värdepapper och kan avvisa 
ett erbjudande helt eller delvis. Emittenten kan, enligt dess gottfinnande, i 
förtid avsluta, cancellera eller förlänga erbjudandet. Om erbjudandet 
cancelleras av Emittenten kommer varje ansökan om teckning som 
mottagits under Erbjudandeperioden att anses som avvisad. Erbjudanden 
av Värdepapperen är också villkorade av deras emission.

Beskrivning av ansökningsprocessen: För att köpa Värdepapper måste 
potentiella investerare ha ett konto med en mellanhand som direkt eller 
indirekt är medlem av Värdepappersbörsen.

Beskrivning av möjligheten att minska teckning och sätt att återbetala 
för stora belopp som betalats av sökande: Ej tillämpligt.

Information om minsta ansökningsbelopp: Det minsta beloppet är 1 
Värdepapper.

Information om metod och begränsning i tid för betalning och 
leverans av Värdepapper: Ej tillämpligt.

Sätt och datum på vilka resultat av erbjudandet kommer att 
publiceras: Ej tillämpligt.

Förfarande för utövande av företrädesrätt, om teckningsrätter och 
behandling av ej utövade teckningsrätter: Ej tillämpligt.

Process för meddelande till sökanden om tilldelat belopp och 
indikation om handel kan påbörjas innan meddelande skett: Ej 
tillämpligt.

Med förbehåll för eventuella konflikter mellan investeraren och 
Fastställelseagenten (som är MSI plc), särskilt när MSI plc och andra 
närstående företag eller dotterbolag till MSI plc bedriver 
hedgningsaktiviteter eller handel, har inte MSI plc betydande intressen i 
samband med emissionen.

Betydande intressen i 
Emissionen:

E.4

I samband med emissionen och erbjudande av Värdepapperen kommer 
Emittenten att använda tjänster från Avanza Bank ("Avanza") för 
marknadsföring och kundstöd. Som vederlag för tillhandahållandet av 
sådana tjänster, kommer Emittenten att betala Avanza Bank en 
månadsavgift motsvarande 5 000 kronor.

Dessutom har Emittenten ingått ett partneravtal med Avanza och i enlighet 
med dessa villkor kommer Avanza att tillgängliggöra Värdepapperen för 
Avanzas kunder på Avanzas internetbaserade handelsplattform. Som 
vederlag för denna aktivitet kommer Emittenten betala till Avanza ett 
courtage om upp till 3 procent av Värdepapperens Innevarande 
Finansieringsnivå, som ackumuleras på en månatlig basis och som 
beräknas på basis av den totala volymen av Värdepapper som handlas av 
Avanzas kunder på Avanzas handelsplattform. Ytterligare information är 
tillgänglig för Avanzas kunder direkt från Avanza.
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Det finns inga uppskattade avgifter som tas ut från investerare av 
Emittenten utöver köpeskillingen för Värdepapperen. Däremot kan 
kostnader eller courtage debiteras investerarens mellanhand för 
vidarebefordran och/eller utförande av order avseende förvärv eller 
försäljning av Värdepapperen på Värdepappersbörsen som tas emot från 
investeraren. Information om sådana avgifter eller courtage är tillgänglig 
från investerarens mellanhand.

Uppskattade Avgifter som 
tas ut från investerare av 
Emittenten eller 
erbjudaren:

E.7
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