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
Prospektet. Varje beslut att investera i Värdepapperen ska ske
med beaktande av Prospektet i dess helhet utav investeraren.
Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i
domstol kan käranden, enligt nationell rätt i Medlemsstaten där
kravet framställs, vara skyldig att stå för kostnaden för att
översätta Prospektet 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
Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av
Prospekt, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de
överväger att investera i Värdepapperen.

A.2

Samtycke(n):

När Värdepapperen blir föremål för ett erbjudande till
allmänheten och således därför kräver ett föregående
offentliggörande av ett prospekt enligt Prospektdirektivet (ett
”Icke-Undantaget Erbjudande”), lämnar Emittenten sitt
samtycke till användningen av Prospektet till de(n) finansiella
mellanhanden(händerna) (”Auktoriserade Erbjudaren(arna)”)
under erbjudandeperioden och med förbehåll för de villkor som
följer nedan:
(a)

Namn på och adress
till
de(n)
Auktoriserade
Erbjudaren(arna):

Strukturinvest Fondkommission
(FK) AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Sverige ("Distributören")

(b)

Erbjudandeperiod för
vilken användande
av detta Prospekt
ges samtycke till
de(n) Auktoriserade
Erbjudaren(arna):

Ett
erbjudande
avseende
Värdepapperen kommer att
göras i Sverige under perioden
från (och med) 2 februari 2018
till (och med) 9 mars 2018.

(c)

Villkor
för
användande av detta
Prospekt för de(n)
Auktoriserade

Prospektet får endast användas
av
de(n)
Auktoriserade
Erbjudaren(arna) för att lämna
erbjuda
avseende
Värdepapperen
i
de(n)
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Erbjudaren(arna):

Jurisdiktion(er) där det IckeUndantagna Erbjudandet sker.

Om du har för avsikt att köpa Värdepapper från en
Auktoriserade Erbjudare kommer du göra det, och sådant
erbjudande och försäljning kommer göras, i enlighet med
de villkor och andra arrangemang som finns på plats
mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och dig, inklusive
villkor för pris och avvecklingsarrangemang, Emittenten
kommer inte vara någon part i något sådant arrangemang,
och följaktligen innehåller detta Prospekt inte någon
information som relaterar till sådana arrangemang.
Villkoren för sådant erbjudande ska tillhandahållas dig av
den Auktoriserade Erbjudaren vid tidpunkten för
erbjudandet. Varken Emittenten eller någon Återförsäljare
har något ansvar eller ersättningsansvar för sådan
information som tillhandahållits av den Auktoriserade
Erbjudaren.
Avsnitt B - Emittent
B.1

Emittentens
juridiska och
kommersiella
namn:

Credit Suisse International ("CSi") ("Emittenten").

B.2

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

CSi är ett bolag med obegränsat ägaransvar bildat i England
och Wales. CSi är auktoriserat av den brittiska
tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority (”PRA”) och
står under tillsyn av den brittiska tillsynsmyndigheten Financial
Conduct Authority (”FCA”) och av PRA samt bedriver sin
verksamhet under engelsk rätt. Dess registrerade kontor och
huvudsakliga verksamhetsplats finns vid One Cabot Square,
London E14 4QJ.

B.4b

Kända trender
som påverkar
Emittenten och
det område inom
vilken
Emittenten
bedriver
verksamhet:

Ej tillämpligt - det finns inte några kända trender,
osäkerhetsmoment, krav, åtaganden eller händelser som med
rimlig sannolikhet kommer att ha en betydande inverkan på
framtidsutsikterna för Emittenten under dess innevarande
räkenskapsår.

B.5

Beskrivning av
koncernen och
Emittentens
position inom
koncernen:

Aktieägarna i CSi är Credit Suisse AG (som innehar CSi:s
ordinarie aktier genom Credit Suisse AG (Zürich Stammhaus)
och Credit Suisse AG, Guernsey filial), Credit Suisse Group AG
och Credit Suisse PSL GmbH. CSi har ett antal dotterföretag.
En sammanfattande organisationsöversikt finns nedan:
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Credit Suisse
Group AG

Credit Suisse AG
Zurich
Stammhaus

Guernsey
Branch

Credit Suisse PSL
GmbH

Credit Suisse International

B.9

Vinstprognos
eller vinstuppskattning:

Ej tillämpligt, inga vinstprognoser eller vinstuppskattningar har
lämnats av Emittenten.

B.10

Reservationer i
revisionsberättel
sen avseende
historisk
finansiell
information:

Ej tillämpligt, det finns inga reservationer i revisionsberättelsen
avseende historisk finansiell information.

B.12

Utvald finansiell
nyckelinformation; inga
betydande
negativa
förändringar och
beskrivning av
betydande
förändring av
den finansiella
positionen för
Emittenten:

CSi*
År som slutade 31 december
(reviderat)

I miljoner USD

2016

2015

Nettointäkter

1 384

1 745

Totala verksamhetsutgifter

(1 714)

(1 982)

Förlust före skatt

(330)

(237)

Nettoförlust

(196)

(118)

Totala tillgångar

332 381

400 989

Totala skulder

309 673

378 085

Utvald information
konsoliderad
resultaträkning

Utvald information
konsoliderad
balansräkning
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från

från

Totalt eget kapital

22 708

22 904

I miljoner USD

Sex månader som slutade
30 juni (oreviderat)
2017

2016
(1)
(omräknat)

Nettointäkter

528

634

Totala verksamhetsutgifter

(716)

(774)

Förlust före skatt

(188)

(140)

Nettovinst/(förlust)

(141)

(71)

Sex månader
som slutade
30 juni 2017
(oreviderat)

År
som
slutade 31
december
2016

Totala tillgångar

273 633

332 381

Totala skulder

251 036

309 673

Totalt eget kapital

22 597

22 708

Utvald information
konsoliderad
resultaträkning

Utvald information
konsoliderad
balansräkning

från

från

*
Denna
finansiella
nyckelinformation är för CSi och
dess dotterföretag

(1) Sifforna från juni 2016 har räknats om för att återge inverkan
av icke-fortsatta fortsatta verksamheter.
Det har inte förekommit någon väsentlig negativ förändring
avseende Emittenten och dess konsoliderade dotterföretags
utsikter sedan 31 december 2016, förutom enligt beskrivningen i
pressmeddelandet beträffande effekterna av antagandet av viss
amerikansk lagstiftning (US Tax Cuts and Jobs Act) för Credit
Suisse Group AG och dess konsoliderade dotterföretag ("Credit
Suisse") som framgår av Form 6-K daterad den 22 december
2017. Credit Suisse förväntar sig att skriva ned värdet på dess
tillgångar avseende uppskjuten skatt i USA med ungefär CHF
2,3 miljarder under 4Q17, efter antagandet av US Tax Cuts and
Jobs Act. Nedskrivningen är en engångsredovisningsjustering
och har minimal inverkan på Credit Suisse regulatoriska
kapitalsituation.
Ej tillämpligt; det har inte förekommit någon väsentlig förändring
avseende Emittentens och dess konsoliderade dotterföretags
finansiella position sedan 30 juni 2017, förutom enligt
beskrivningen i pressmeddelandet beträffande effekterna av
antagandet av viss amerikansk lagstiftning (US Tax Cuts and
Jobs Act) för Credit Suisse som framgår av Form 6-K daterad
den 22 december 2017. CS förväntar sig att skriva ned värdet
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på dess tillgångar avseende uppskjuten skatt i USA med
ungefär CHF 2,3 miljarder under 4Q17, efter antagandet av US
Tax Cuts and Jobs Act. Nedskrivningen är en
engångsredovisningsjustering och har minimal inverkan på
Credit Suisse regulatoriska kapitalsituation.
B.13

Nyligen
inträffade
händelser som
särskilt påverkat
Emittenten till en
betydande
omfattning som
är relevant för
bedömning av
Emittentens
solvens:

Ej tillämplig; det har inte förekommit några nyligen inträffade
händelser särskilt avseende Emittenten till en betydande
omfattning som är relevant för att bedöma Emittentens solvens.

B.14

Emittentens
position i
företagskoncern
en och beroende
av andra enheter
inom företagskoncernen:

Se Punkt B.5 ovan.

B.15

Emittentens
huvudsakliga
verksamheter:

CSi:s huvudsakliga verksamhet är banking, inkluderande
handel med derivatprodukter relaterade till räntor, valutakurser,
aktier, råvaror och krediter. Den huvudsakliga verksamheten för
CSi är att erbjuda omfattande derivatprodukttjänster för
finanstjänster och riskhantering.

B.16

Ägarskap och
kontroll över
Emittenten:

Aktieägarna i CSi är Credit Suisse AG (som innehar CSi:s
ordinarie aktier genom Credit Suisse AG (Zürich Stammhaus)
och Credit Suisse AG, Guernsey filial), Credit Suisse Group AG
och Credit Suisse PSL GmbH. CSi har ett antal dotterföretag.

Likviditets- och kapitalkraven för CSi hanteras som en
integrerad
del
av
det
vidare
ramverket
för
CS-koncernen. Detta inkluderar de lokala regulatoriska
likviditets- och kapitalkraven i Storbritannien.

Avsnitt C – Värdepapper
Typ och klass av
värdepapper
som erbjuds och
värdepappersidentifikationsnummer:

Värdepapperen ("Värdepapperen") är certifikat.

C.2

Valuta:

Valutan för Värdepapperen kommer vara svenska kronor
(”SEK”) ("Avvecklingsvalutan").

C.5

Restriktioner
avseende fri
överlåtbarhet av
Värdepapperen:

Värdepapperen har inte och kommer inte registreras under
amerikansk lagstiftning (U.S. Securities Act of 1933
("Securities Act")) och får inte erbjudas eller säljas inom USA
eller till, elller på uppdrag av eller till förmån för, någon
Amerikansk Person med undantag för i vissa transaktioner
undantagna från registeringskrav under Securities Act och
tillämpliga värdepapperslagar i olika stater.

C.1

Värdepapperen i en serie kommer att vara unikt identifierade
genom ISIN: XS1009870400; Common Code: 100987040;
Schweiziskt Värdepappersnummer: 37716835.

Inga
erbjudanden,
försäljningar
eller
leverans
av
Värdepapperen, eller distribution av något erbjudandematerial
avseende Värdepapperen, får göras i eller från någon
jurisdiktion med undantag för i situationer där sådant skulle ske i
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överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler.
C.8

Beskrivning av
rättigheter
förknippade med
värdepapperen,
inklusive
rangordning och
begränsningar:

Rättigheter:
Värdepapperen
ger
varje
Värdepappersinnehavare (en "Värdepappersinnehavare") rätt
att erhålla en potentiell avkastning på Värdepapperen (se Punkt
C.18
nedan).
Värdepapperen
ger
även
varje
Värdepappersinnehavare rösträtt avseende vissa justeringar.
Rangordning: Värdepapperen är icke-efterställda och ickesäkerställda åtaganden för Emittenten och kommer rangordnas
lika sinsemellan och med samtliga andra icke-efterställda och
icke-säkerställda åtaganden för Emittenten som från tid till
annan är utestående.
Begränsning av rättigheter:


Emittenten kan lösa in Värdepapperen i förtid pga.
olaglighet, eller efter vissa händelser som påverkar
Emittentens hedgningsarrangemang och/eller de(n)
underliggande tillgången(arna). Värdepapperen kan
lösas in i förtid efter en uppsägningsgrundande
händelse. I varje sådan situation, kommer det belopp
som ska erläggas avseende varje Värdepapper att
motsvara Beloppet vid Oplanerat Avslutande och inget
annat belopp ska
erläggas avseende
varje
Värdepapper avseende ränta eller i övrigt.
Där:


Belopp vid Oplanerat Avslutande: avseende
varje Värdepapper, ett belopp (som kan vara
större än eller lika med noll) som motsvarar
värdet för sådant Värdepapper omedelbart före
det att detta förfaller till betalning efter en
uppsägningsgrundande händelse eller, i alla
andra fall, så snart som är skäligen praktiskt
efter fastställandet av Emittenten att lösa in
Värdepapperet i förtid, så som detta beräknats
av beräkningsagenten genom användandet av
sina då rådande interna modeller och metoder.
Till undvikande av missförstånd; om ett
Värdepapper
löses
in
efter
en
uppsägningsgrundande händelse ska Beloppet
vid Oplanerat Avslutande inte ta i beaktande
någon tillkommande eller omedelbar inverkan
av den uppsägningsgrundande händelsen som
sådan avseende Emittentens kreditvärdighet
(inklusive, men inte begränsat till, en faktisk
eller förväntad nedgradering av dess
kreditvärdighetsbetyg).



Med förbehåll för villkoren och andra begränsningar
som anges i villkoren för Värdepapperen kan
Emittenten justera villkoren för Värdepapperen utan
inhämtande
av
samtycke
från
Värdepappersinnehavarna till följd av vissa händelser
som påverkar Emittentens hedgningsarrangemang
och/eller de(n) underliggande tillgången(arna), eller kan
lösa in Värdepapperen i förtid till Beloppet vid Oplanerat
Avslutande beskrivet ovan (och inga andra belopp ska
erläggas avseende Värdepapperen avseende ränta
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eller i övrigt efter sådant beslut av Emittenten).

C.11

Upptagande till
handel:



Villkoren för Värdepapperen innehåller villkor avseende
kallande
till
fordringshavarmöten
för
Värdepappersinnehavare för att överväga skeenden
som påverkar Värdepappersinnehavarnas intressen,
och alla beslut som fattas av relevant majoritet vid ett
fordringshavarmöte kommer vara bindande för samtliga
Värdepappersinnehavare, oavsett om dessa närvarade
vid sådant möte eller röstade för eller mot relevant
beslut. I vissa situationer kan Emittenten justera
villkoren för Värdepapperen utan inhämtande av
samtycke från Värdepappersinnehavare.



Värdepapperen
är
förbehållna
för
följande
uppsägningsgrundande händelser: om Emittenten inte
betalar något förfallet belopp avseende Värdepapperen
inom 30 dagar från förfallodagen, eller om någon
händelse avseende insolvens eller konkurs för
Emittenten uppkommer.



Emittenten kan vid vilken tidpunkt som helst, utan
inhämtande
av
samtycke
från
Värdepappersinnehavarna, byta ut sig själv som
Emittent under Värdepapperen mot ett bolag som det
konsolideras med, antingen bolag som Emittenten
fusioneras med eller som Emittenten säljer eller överför
samtliga eller en betydande del av sin egendom.



Tillämplig rätt:
engelsk rätt.

Värdepapperen

är

underkastade

Ansökan har gjorts om att uppta Värdepapperen till handel på
den reglerade marknaden hos Luxembourg Stock Exchange.
Ansökan kommer att göras om att uppta Värdepapperen till
handel på NGM Nordic MTF.

C.15

C.16

Hur värdet på
underliggande
instrument
påverkar värdet
på
investeringen:

Värdet på Värdepapperen och Inlösenbeloppet som ska
erläggas avseende de Värdepapper som blir inlösta vid
Förfallodagen kommer vara beroende av utvecklingen för
underliggande tillgång(ar) på den Slutliga Fastställelsedagen
och Inlåsningsobservationsdagarna.

Planerad
Förfallodag eller
Avvecklingsdag:

Den planerade Förfallodagen ska vara den senare av (a) 5 april
2023
(den
”Planerade
Förfallodagen”)
och
(b)
3 valutabankdagar efter det att Hedgningsenheten har erhållit till
fullo
kontantlikviden
från
avvecklingen
av
dess
hedgningsarrangemang avseende Värdepapperen, i den mån
som någon försening beträffande sådan kontantlikvid inte
förorsakats av Hedgningsenheten och/eller är utanför
Hedgningsenhetens kontroll.

Se Punkt C.18 nedan för information om hur värdet för
Värdepapperen påverkas av värdet för de(n) underliggande
tillgången(arna).

Där ”Hedgningsenhet” betyder var och en av Credit Suisse
International, Credit Suisse AG, London-filial eller varje annat
närstående företag till Credit Suisse International som innehar
eller kommer att inneha finansiella instrument och investeringar
som del av dess hedgningsaktiviteter i samband, direkt eller
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indirekt, med Värdepapperen.
C.17

Avvecklingsförfarande:

Värdepapperen kommer att levereras av Emittenten i utbyte mot
erläggande
av
emissionskursen.
Avvecklingsförfarandet
kommer vara beroende av clearingsystemet för Värdepapperen
och lokal praxis i investerarens jurisdiktion.
Värdepapperen clearas genom Euroclear Bank S.A./N.V. and
Clearstream Banking, société anonyme.

C.18

Avkastning på
Derivatvärdepapper:

Avkastningen på Värdepapperen härrör från:


om inte Värdepapperen dessförinnan har blivit inlösta
eller
köpta
och
annullerade,
betalning
av
Inlösenbeloppet på den planerade Förfallodagen för
Värdepapperen.
INLÖSENBELOPP

Om inte Värdepapperen dessförinnan har blivit inlösta eller
köpa och annullerade, ska Emittenten lösa in Värdepapperen
på Förfallodagen.
Emittenten ska lösa in Värdepapperen på Förfallodagen till
inlösenbeloppet (”Inlösenbeloppet”), som ska vara ett belopp
som avrundas nedåt till närmast överförbara enhet i
Avvecklingsvalutan, motsvarande produkten av (a) det
Nominella Beloppet, (b) Procentsatsen för Deltagandegrad och
(c) Utvecklingen.
Där:


Barriärnivå: varje av (a) 100 procent och (b) 100 procent
plus varje multipel av 5 procent därefter (dvs. 105 procent,
110 procent, 115 procent och så vidare) (uttryckt som ett
decimaltal);



Slutlig Fastställelsedag: avseende den underliggande
tillgången, 23 mars 2023, med förbehåll för justering.



Slutlig Kurs: avseende den underliggande tillgången,
Nivån för sådan underliggande tillgång på den Slutliga
Fastställelsedagen.



Högsta Låset: den högsta Låsta Nivån observerad
avseende Inlåsningsobservationsdagarna.



Initial Fastställelsedag: avseende den underliggande
tillgången, 23 mars 2018, med förbehåll för justering.



Nivå: avseende den underliggande tillgången och
respektive dag, nivån för sådan underliggande tillgång så
som beräknad och publicerad av den relevanta sponsorn
per Värderingstidpunkten.



Inlåsningsobservationsdag(ar):
varje
Planerad
Handelsdag under perioden som börjar på och inkluderar
den Initiala Fastställelsedagen och som slutar på och
inkluderar den Slutliga Fastställelsedagen.



Låst Nivå: avseende en Inlåsningsobservationsdag och
den underliggande tillgången, den högsta Barriärnivån
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som är mindre än Observationsnivån för sådan
underliggande
tillgång
avseende
sådan
Inlåsningsobservationsdag, dock förutsatt att om
Observationsnivån för sådan underliggande tillgång
avseende en Inlåsningsobservationsdag är på eller under
den lägsta Barriärnivån, då ska den Låsta Nivån avseende
sådan Inlåsningsobservationsdag anses motsvara den
lägsta Barriärnivån.


Nominellt Belopp: SEK 100 000.



Observationsnivå:
avseende
en
Inlåsningsobservationsdag
och
den
underliggande
tillgången, ett belopp motsvarande kvoten av (a) Nivån för
den
underliggande
tillgången
på
sådan
Inlåsningsobservationsdag dividerad med (b) dess
Startkurs.



Procentsats för Deltagandegrad: indikativt 100 procent,
med förbehåll för ett minimum om 80 procent.



Utveckling: en procentsats (uttryckt som ett decimaltal)
som motsvarar det större av (a) noll och (b) skillnaden
mellan (i) den Slutliga Kursen dividerad med Startkursen
minus (ii) Startvärdet, och (c) det Högsta Låset minus
Startvärdet.



Planerad Handelsdag: avseende den underliggande
tillgången, varje dag på vilken den relevanta sponsorn är
planerad att publicera nivån för den underliggande
tillgången.



Startvärde: 100 procent (uttryckt som ett decimaltal).



Startkurs: avseende den underliggande tillgången, Nivån
för sådan underliggande tillgång på den Initiala
Fastställelsedagen.



Värderingstidpunkt: avseende den underliggande
tillgången, den tid per vilken den relevanta sponsorn
beräknar och publicerar nivån för sådan underliggande
tillgång.

C.19

Slutlig
referenskurs för
underliggande:

Den Slutliga Kursen för den underliggande tillgången ska
fastställas på den Slutliga Fastställelsedagen. De Låsta
Nivåerna för den underliggande tillgången ska fastställas över
var och en av Inlåsningsobservationsdagarna.

C.20

Typ av
underliggande:

Den underliggande tillgången är Nordic Corporate Bond Fund
2% VolTarget Index, ett eget index sponsrat av Credit Suisse
Securities (Europe) Limited, vilket mäter avkastningstakten för
en egen investeringsstrategi tillhörande Credit Suisse, vilken
har som mål att tillhandahålla en exponering mot en räntefond
som investerar i nordiska företagsobligationer.
Information om underliggande tillgång kan erhållas från
https://opus.creditsuisse.com/Default.aspx?LangCode=1&InstCode=&MienCode=
&MoldCode=&OpusCode=2&PageCode=.
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Avsnitt D – Risker
D.2

Nyckelrisker
som är specifika
för Emittenten:

Värdepapperen utgör generella icke-säkerställda förpliktelser för
Emittenten. Investerare i Värdepapperen är exponerade mot
risken att Emittenten blir insolvent och inte kan erlägga de
belopp som Emittenten är skyldig under Värdepapperen.
Emittenten är exponerad mot olika risker som negativt kan
påverka dess verksamhetsresultat och/eller finansiella ställning,
inklusive bland annat, de som beskrivs nedan:


Marknadsrisk: Emittenten är föremål för risken av förlust
pga. negativa förändringar av räntenivåer, valutakurser,
aktiekurser, råvarupriser och andra relevanta parametrar,
så som marknadsvolatilitet och korrelationer. Följaktligen är
Emittenten utsatt för risken för potentiella förändringar i
marknadsvärderingen av finansiella instrument som en följd
av marknadsrörelser.



Likviditetsrisk: Emittentens är föremål för risken att inte
kunna finansiera tillgångar och fullgöra dess åtaganden när
dessa förfaller till betalning, såväl under normala som
stressade marknadsförhållanden.



Valutarisk: Emittenten är exponerad mot effekterna av
fluktuationer på rådande valutakurser vad gäller dess
finansiella position och kassaflöde.



Kreditrisk: Emittenten är utsatt för: (a) "kreditrisk", där
Emittenten kan drabbas av en förlust som en följd av att
låntagare eller motparter misslyckas med att fullgöra sina
finansiella åtaganden eller som ett resultat av försämrade
kreditkvalitén hos för låntagare eller motparter, (b)
"riktningsrisk" eller "korrelationsrisk", där Emittentens
exponering mot motparten i en finansiell transaktion ökar
samtidigt som motpartens finansiella hälsa och dess
förmåga att erlägga betalning för transaktionen försämras
och (c) "avvecklingsrisk", där avvecklingen av en
transaktion resulterar i tidsmässiga skillnader mellan utflöde
av kontanter eller värdepapper och mottagandet av
motvärdet från motparten.



Landsspecifika risker: Emittenten är föremål för risken av
betydande, systematiska förluster av värden på dess
finansiella tillgångar i ett land eller flera länder, vilket kan
orsakas av rubbningar på kredit-, aktie- och/eller
valutamarknader.



Juridiska och näringsrättsliga risker: Emittenten står
inför betydande juridiska risker i dess verksamheter,
inklusive, bland annat, (a) tvister beträffande villkor eller
avslut och andra transaktioner där Credit Suisse-koncernen
agerar för egen räkning, (b) bristande verkställbarhet eller
brister i dokumentation som används för att genomföra
transaktioner i vilka Credit Suisse-koncernen deltar, (c)
farhågor beträffande lämpligheten av investeringar, (d)
efterlevnad av lagar och regler i de länder där Credit
Suisse-koncernen bedriver verksamhet och (e) tvister med
dess anställda. Emittenten är även föremål för ytterligare
omfattande och komplexa regler som kan begränsa
Emittentens verksamheter och öka dess kostnader för
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regelefterlevnad (inklusive böter eller sanktionsavgifter som
åläggs av tillsynsmyndigheter). Emittenten (och industrin för
finansiella tjänster) fortsätter att påverkas av betydande
komplexitet i de pågående regulatoriska reformerna.


Operationell risk: Emittenten är föremål för risken för
finansiell förlust pga. inadekvata processer eller
misslyckade interna förfaranden, personal eller system eller
från externa händelser. Operationella risker inkluderar
risken för bedrägliga transaktioner, orderhanteringsfel i
handeln,
verksamhetsavbrott,
misslyckanden
i
regelefterlevnad, defekta transaktioner, och obehöriga
händelser inom handelsverksamheten.



Uppföranderisk: Emittenten är utsatt för risken förknippad
med att dåligt uppförande av Credit Suisse-koncernen, dess
anställda eller representanter som skulle kunna resultera i
att klienter inte får en rättvis transaktion, skada avseende
integriteten på de finansiella marknaderna, eller det vidare
finansiella systemet eller ineffektiv konkurrens på de
marknader där Emittenten är verksam som missgynnar
klienter, inklusive de risker som uppkommer från obehörig
handelsverksamhet, potentiell olämplighet av sålda
produkter eller råd som ges till klienter, otillräcklig
informationsgivning, orderhanteringsfel i handeln, felaktig
informationsingivande
avseende
referensvärden,
misslyckande med att skydda klientinformation eller tillgångar och brott mot bestämmelser eller lagar av
enskilda anställda eller agerande på marknaden.



Renommérisk: Emittenten är utsatt för risker avseende
dess renommé, vilket kan uppstå från olika källor så som
innebörden eller syftet med en föreslagen transaktion,
identiteten eller förhållandena för en potentiell kund, det
näringsrättsliga eller politiska klimatet inom vilket
verksamheten kommer utföras eller betydande allmänt
fokus omgärdade transaktionen i sig.



Näringsrättslig aktivitet för det fall att Emittenten
misslyckas eller för det fall att den brittiska
resolutionsmyndigheten anser att Emittenten sannolikt
kommer misslyckas: Den brittiska banklagen som
implementerar direktivet om inrättande av en ram för
återhämtning och resolution av kreditinstitut och
värdepappersföretag föreskriver en "resolutionsordning"
som ger den brittiska resolutionsmyndigheten en
omfattande
befogenhet
att
implementera
resolutionsåtgärder (inklusive, men inte begränsat till, att
styra försäljningen av den relevanta institutionen eller
överföring av den relevanta institutionens verksamhet till en
"övergångsbank") i förhållande till brittiska finansiella
institutioner (så som Emittenten) där den brittiska
resolutionsmyndigheten anser att relevant institution
misslyckas eller sannolikt kommer att misslyckas och att
vidtagande av åtgärder är nödvändigt ur ett allmänt
intresse. Om Emittenten skulle bli föremål för en
"resolutionsordning" kan du förlora delar av eller samtliga
dina investeringar i Värdepapperen. Vidare, den brittiska
resolutionsmyndigheten har också befogenhet att utöva
"inlösningsverktyget" i förhållande till Värdepapperen som
emitterats av Emittenten för att minska Emittentens
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skyldigheter eller att konvertera en viss skyldighet mot en
annan skyldighet och detta kan resultera i en nedskrivning
av och/eller en konvertering av Värdepapper till eget kapital.
D.6

Nyckelrisker
som är specifika
för
Värdepapperen
och riskvarning
om att
investerare kan
förlora värdet på
hela sin
investering eller
delar av den:

Värdepapperen är föremål för följande huvudsakliga risker:


Emissionskursen eller erbjudandekursen kan vara högre än
marknadsvärdet
på
sådana
Värdepapper
vid
emissionsdagen, och högre än den kurs till vilken
Värdepapperen
kan
säljas
i
transaktioner
på
andrahandsmarknaden.
Emissionskursen
eller
erbjudandekursen för Värdepapperen kan, om tillåtet av lag,
beakta avgifter, courtage eller andra belopp som relaterar
till emissionen, distributionen och försäljningen av
Värdepapperen,
eller
tillhandahållande
av
introduktionstjänster, utgifter som Emittenten ådragit sig för
skapande, dokumentation och marknadsföring av
Värdepapperen och belopp som relaterar till hedgning av
dess skyldigheter under Värdepapperen.



Marknadsvärdet på Värdepapperen och det belopp som ska
erläggas eller leverans vid förfallodagen är beroende av
utvecklingen för underliggande tillgång(ar). Utvecklingen för
en underliggande tillgång kan vara föremål för plötsliga och
oförutsebara förändringar över tid (känt som ”volatilitet”),
som kan påverkas av nationella eller internationella,
finansiella, politiska, militära eller ekonomiska händelser
eller av aktiviteter företagna av deltagare på de relevanta
marknaderna. Samtliga dessa händelser eller aktiviteter kan
negativt
påverka
värdet
och
avkastningen
på
Värdepapperen.



Om produkten av (a) Procentsats för Deltagandegrad och
(b) Utvecklingen är mindre än 8,25 procent, då kommer
investerare att förlora del av eller hela sin investering.



Inlösenbeloppet för Värdepapperen beräknas baserat på
det Nominella Beloppet om SEK 100 000 och
emissionskursen är SEK 8 250. Värdepapperen använder
därför hävstång och investerare kommer att delta
oproportionerligt i utvecklingen för den underliggande
tillgången.



Om inlösenbeloppet eller avvecklingsbeloppet eller något
annat belopp som ska erläggas under Värdepapperen beror
på utvecklingen av underliggande tillgång(ar) och
multipliceras med en deltagandegrad som är mindre än 100
procent, då kommer investerare inte att delta fullt ut i
utvecklingen (oavsett om negativ eller positiv) för
underliggande tillgång(ar). Avkastningen på Värdepapperen
kommer att vara oproportionellt lägre än någon positiv
utveckling för underliggande tillgång(ar) och kan vara
väsentligt mindre än om du direkt hade köpt de(n)
underliggande tillgång(arna).



Det är inte säkert att en andrahandsmarknad utvecklas för
Värdepapperen och även om så sker, så kanske den inte
erbjuder
investerare
likviditet
och
en
eventuell
andrahandsmarknad kanske inte upprätthålls under
Värdepapperens löptid. Illikviditet kan negativt påverka
marknadsvärdet på Värdepapperen. Marknadspriset för ett
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Värdepapper kan vara mindre än emissionskursen eller
erbjudandekursen och kan återspegla courtage eller en
rabatt för återförsäljare, som ytterligare kan minska
avkastningen som du skulle kunna få för Värdepapperen.


Marknadsvärdet för Värdepapperen kommer att påverkas
av många faktorer som ligger utanför Emittentens kontroll
(inklusive,
men
inte
begränsat
till,
Emittentens
kreditvärdighet, räntenivåer och avkastningsnivåer på
marknaden, volatilitet av underliggande tillgång(ar) (om
några), etc.). Vissa eller alla dessa faktorer kommer
påverka värdet av Värdepapperen på marknaden.



Den totala volymen av Värdepapper som emitteras kan
vara större än antalet som tecknas eller köps av
investerarna eftersom återförsäljaren kan behålla vissa av
Värdepapperen som en del av dess market-making
och/eller handelsarrangemang eller för att kunna möta
framtida investerarefterfrågan. Emissionsstorleken för
Värdepapperen bör inte betraktas som indikativt för djupet
eller likviditeten i marknaden eller för efterfrågan på
Värdepapperen.



Nivån och grunden för beskattning av Värdepapperen och
eventuella lättnader från sådan beskattning kommer vara
beroende av en investerares individuella förhållanden och
kan förändras när som helst. Den skattemässiga och
näringsrättsliga kategoriseringen av Värdepapperen kan
förändras under Värdepapperens löptid. Detta kan få
negativa konsekvenser för investerare.



Procentsats för Deltagandegrad kommer inte att fastställas
av Emittenten förrän vid den Initiala Fastställelsedagen så
att Emittenten kan ta i beaktande de rådande
marknadsförhållandena vid tidpunkten för slutet av
erbjudandeperioden för att Emittenten ska kunna emittera
Värdepapperen till den relevanta kursen och på de
relevanta villkoren. Det finns en risk att de(t) slutliga
beloppet(n) som fastställs av Emittenten kommer att vara
annat(andra) än de(t) indikativa belopp anges i de relevanta
Särskilda Villkoren, även om de(t) slutliga beloppet(n) inte
kommer att vara mindre än de(t) minimibelopp som anges i
de relevanta Särskilda Villkoren eller större än de
maximibelopp som anges i de relevanta Särskilda Villkoren,
vilket fallet än kan vara. Oaktat detta måste potentiella
investerare basera sina investeringsbeslut på de(t)
indikativa beloppet(n) (och i ljuset av minimibeloppet(n) eller
maximibeloppet(n)) som anges på detta sätt och kommer
inte ha någon rätt att återkalla sin köpförpliktelse när de(t)
slutliga beloppet(n) fastställs av Emittenten. Investerare bör
notera att inget tillägg kommer att offentliggöras avseende
sådant slutligt fastställande.



I vissa situationer (t.ex., om Emittenten fastställer att dess
åtaganden under Värdepapperen har blivit otillåtna eller
olagliga, efter en uppsägningsgrundande händelse eller
efter vissa händelser som påverkar Emittentens
hedgningsarrangemang och/eller de(n) underliggande
tillgången(arna) kan Värdepapperen bli inlösta före dessas
planerade förfall. I sådana situationer, kan Beloppet vid
Oplanerat Avslutande vara lägre än det ursprungliga
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förvärvspriset och kan vara så lågt som noll. Inget annat
belopp ska erläggas avseende Värdepapperen avseende
ränta eller i övrigt efter ett sådant fastställande av
Emittenten.


Efter förtida inlösen av Värdepapperen, så kanske
investerare inte kan återinvestera inlösenintäkterna i en
investering med jämförbar avkastning. Investerare i
Värdepapperen ska överväga sådan återinvesteringsrisk
mot bakgrund av andra investeringar som finns tillgängliga
vid den tidpunkten.



Investerare kommer inte ha någon äganderätt,
inkluderande, utan begränsning till, några rösträtter, några
rättigheter att erhålla utdelningar eller annan form av
utdelning eller några andra rättigheter, avseende någon
underliggande tillgång som Värdepapperen relaterar till.



Investerare kan vara exponerade mot valutarisker eftersom
underliggande tillgång(ar) kan vara denominerade i någon
annan valuta än den valuta som Värdepapperen är
denominerade
i,
eller
Värdepapperen
och/eller
underliggande tillgång(ar) kan vara denominerade i andra
valutor än den valuta som finns i det land som investeraren
bor i. Värdet på Värdepapperen kan således öka eller
minska beroende på fluktuationer för dessa valutor.



Emittenten är inte skyldig att upprätthålla noteringen av
Värdepapperen. Om den reglerade marknaden eller annan
marknad på vilken Värdepapperen är inregistrerade
och/eller upptagna till handel, stänger eller om den
relevanta reglerade marknaden på vilken Värdepapperen är
upptagna till handel ersätts av en marknad som inte är en
reglerad marknad, kan Emittenten avnotera Värdepapperen
eller kan (men är inte skyldig att) samtycka till att
Värdepapperen upptas till handel på sådan ersättande
marknad i stället.



Som
en
konsekvens
kan
Emittenten
tillämpa
senareläggning av, eller något alternativt villkor för,
värdering av en underliggande tillgång efter inträffande av
vissa avbrottshändelser avseende sådan underliggande
tillgång, var för sig som kan ha en negativ inverkan på
värdet och avkastningen Värdepapperen.



Reglerna som omfattar ett eget index kan ändras av
skaparen av index och skaparen av index har ingen
skyldighet i förhållande till någon Värdepappersinnehavare
och kan vidta åtgärder avseende sådant eget index utan
hänsyn
till
Värdepappersinnehavares
intressen
i
beräkningen av sådant eget index. Ett eget index kan också
inkludera avdrag som kommer påverka utvecklingen och
negativt påverka värdet av och avkastningen på
Värdepapperen.



Det finns inte någon garanti för att strategin på vilken den
underliggande tillgången är baserad kommer att bli
framgångsrik eller att den underliggande tillgången kommer
att prestera bättre än någon alternativ strategi.



Den

underliggande
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tillgången

har

en

inbyggd

volatilitetskontrollmekanism
och
nivån
för
den
underliggande tillgången är känslig för volatiliteten hos dess
komponenter.


Den underliggande tillgången är ett eget index. Egna index
är föremål för ytterligare risker i form av begränsad
operationell historik och ett förlitande på externa data.



Referensvärden (Benchmarks) är föremål för en ny
nationell, internationell och annan näringsrättslig reform,
som kan orsaka att sådana referensvärden utvecklas
annorlunda än tidigare, eller att de försvinner helt, eller ha
andra konsekvenser som inte kan förutses. Någon sådan
konsekvens kan ha en negativ effekt på Värdepapper
relaterade till referensvärden.



Emittenten kan justera villkoren som är tillämpliga på
Värdepapperen
utan
samtycke
från
Värdepappersinnehavare i syfte att (a) motverka
tvetydigheter eller att korrigera eller supplementera något
villkor som Emittenten bedömer nödvändigt eller önskvärt,
under förutsättning att sådan justering inte är skadlig till
Värdepappersinnehavares intressen, eller (b) korrigera ett
konstaterat fel.



Med förbehåll för villkoren och andra begränsningar
angivna i villkoren för Värdepapperen kan Emittenten
justera villkoren för Värdepapperen utan inhämtande av
samtycke från Värdepappersinnehavare efter vissa
händelser
som
påverkar
Emittentens
hedgningsarrangemang och/eller underliggande tillgång(ar)
eller kan lösa in Värdepapperen i förtid till ett belopp som
kan vara lägre än den initiala investeringen.



Vid diskretionära fastställanden under villkoren för
Värdepapperen, kan Emittenten och beräkningsagenten
beakta inverkan på relevanta hedgningsarrangemang.
Sådana fastställanden kan få en betydande negativ effekt
på värdet och avkastningen på Värdepapperen och kan
resultera i dessas förtida inlösen.



Med förbehåll för villkoren och övriga begränsningar i
villkoren för Värdepapperen kan Emittenten bytas ut utan
samtycke av Värdepappersinnehavare till förmån för någon
närstående till Emittenten eller annat företag med vilket det
är konsoliderat, med vilket det sammanslås eller till vilket
det säljer eller överför all eller en väsentlig del av dess
tillgångar.



Emittenten är föremål för ett antal intressekonflikter,
inkluderande: (a) vid utförande av vissa beräkningar och
andra fastställanden kan det föreligga en skillnad mellan
intressen för Värdepappersinnehavarna och Emittenten, (b)
i den ordinarie verksamheten kan Emittenten (eller en
närstående) effektuera transaktioner för dess egen räkning
och
kan
ingå
hedgningstransaktioner
avseende
Värdepapperen eller de relaterade derivaten, vilket kan
påverka marknadskursen, likviditeten eller värdet på
Värdepapperen, och (c) Emittenten (eller en närstående,
eller någon anställd där) kan ha konfidentiell information om
(den)(de) underliggande tillgång(en)(arna) eller några
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derivatinstrument som relaterar till dessa men som
Emittenten inte har någon skyldighet att meddela (och kan
vara föremål för juridisk sekretess).
Beroende på utvecklingen för den underliggande
tillgången, kan du förlora del av eller hela din investering i
Värdepapperen. Vidare, investerare kan förlora del av eller
hela sin investering om en eller flera av följande inträffar:
(a) Värdepapperen erbjuder inte planerad återbetalning till
fullo, av emissionskursen eller förvärvskursen vid
förfallodagen eller vid tvingande förtida inlösen eller möjlig
förtida inlösen av Värdepapperen, (b) Emittenten går i
konkurs och kan inte företa betalningar som ska erläggas
under Värdepapperen, (c) några justeringar företas
avseende villkoren för Värdepapperen följande vissa
händelser
som
påverkar
de(n)
underliggande
tillgången(arna)
och/eller
Emittentens
hedningsarrangemang, som kan resultera i att belopp som
ska erläggas reduceras eller (d) investerare säljer sina
Värdepapper före förfall i andrahandsmarknaden till ett
belopp som är lägre än det ursprungliga förvärvspriset.
Avsnitt E – Övrigt
E.2b

Skäl för
erbjudandet och
användning av
intäkter:

Ej tillämpligt; nettointäkterna från emissionen av Värdepapper
kommer användas av Emittenten i dess generella verksamhet
(inklusive hedgningsarrangemang).

E.3

Villkor för
erbjudandet:

Ett erbjudande avseende Värdepapperen kommer göras i
Sverige under perioden från och med 2 febriari 2018 till och
med
9
mars
2018
(”Erbjudandeperioden”).
Erbjudandeperioden
kan
avbrytas
när
som
helst.
Erbjudandekursen kommer att motsvara SEK 8 250 per
Värdepapper.
Värdepapperen erbjuds med förbehåll för följande villkor:
Erbjudandet av Värdepapperen är villkorat av dessas emission.
Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet
och/eller att ställa in emissionen av Värdepapper av vilket skäl
som helst vid vilken tidpunkt som helst på eller före
emissionsdagen.
Betalningar för Värdepapperen ska göras till den relevanta
Distributören i enlighet med arrangemang som finns mellan
relevant Distributör och dess kunder avseende teckning av
värdepapper generellt.
Metod för och dag då resultatet från erbjudandet kommer att
offentliggöras: Resultatet från erbjudandet kommer att
publiceras på Distributörens webbplats och på Luxemburg
Stock Exchanges webbplats (www.bourse.lu) efter utgången av
Erbjudandeperioden eller, om sådan webbplats inte finns
tillgänglig, så kommer resultatet från erbjudandet att vara
tillgänglig på begäran hos den relevanta Distributören.

E.4

Betydande
intressen i
emissionen/

Avgifter ska betalas till Distributören(erna). Emittenten är
föremål för intressekonflikter avseende dess egna intressen och
intressena för innehavare av Värdepapperen, så som beskrivet i
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E.7

erbjudandet:

Punkt D.6 ovan.

Uppskattade
avgifter
som
debiteras
investeraren av
Emittenten/erbju
daren:

Ej tillämpligt; det finns inte några uppskattade avgifter som
debiteras investeraren av Emittenten/erbjudaren.
Värdepapperen kommer att säljas av återförsäljaren till
Distributören(erna) till en rabatt om upp till 1,50 procent av
erbjudandekursen. Sådan rabatt representerar avgiften som
behålls av Distributören(erna) av erbjudandekursen som betalas
av
investerare.
Erbjudandekursen
och
villkoren
för
Värdepapperen beaktar sådan avgift och kan uppgå till mer än
marknadsvärdet för Värdepapperen på emissionsdagen.
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