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Meddelande till investerare 

Information om Financial Services and Markets Act 2000 Part VII Scheme med avseende på IPED-emitterade 

värdepapper och IPED-insättningar som accepterats av Royal Bank of Scotland plc 

Uppdaterad 7 december 2015 

Du har fått tillgång till detta dokument, eftersom du har uppgett för oss att du inte är en amerikansk person och att du inte är bosatt i 

USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Island 

och Nordmarianerna), någon stat i USA eller District of Columbia och att du i övrigt är behörig att ta del av informationen nedan. 

Informationen som detta dokument innehåller får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte heller 

reproduceras på något som helst sätt och den får i synnerhet inte vidarebefordras till någon amerikansk person eller till någon 

amerikansk adress. All vidarebefordran, distribution eller reproduktion av sådan information helt eller delvis är otillåten. 

Underlåtenhet att följa dessa direktiv kan innebära ett brott mot US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, eller tillämpliga 

lagar i andra jurisdiktioner. 

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC (‘RBS PLC’) att en överenskommelse hade nåtts mellan dem 

och BNP Paribas S.A. (‘BNP Paribas’) för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterade till RBS PLC:s strukturerade 

investerarprodukter och aktiederivat (‘IPED’), inklusive dess relaterade marknadsgarantaktiviteter (de ‘Föreslagna 

Överföringarna’), villkorat av konkurrensgodkännande. 

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas 

för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående 

bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så 

kallat ‘banking business transfer scheme’ enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 (‘The Scheme’), som skulle 

vara föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande. 

RBS PLC och BNP Paribas presenterade en framställan (‘Framställan’) till Court of Session i Skottland (‘Domstolen’) för ett beslut 

om godkännande av The Scheme måndagen den 28 september 2015 och tisdagen den 29 September hölls en preliminär 

förhandling i Domstolen. 

The Scheme godkändes av Domstolen vid en förhandling som hölls 19 november 2015.  

The Scheme trädde i kraft 00:01 (GMT) den 7 december 2015 (‘Ikraftträdandedatumet’). Vid denna tidpunkt överfördes de av RBS 

tillgångar och skulder vilka hänförde sig till IPED produkterna och vissa relaterade avtal till BNP Paribas, genom sin Londonfilial.  

Rollen som emittent av IPED värdepapper (tillsammans med vissa relaterade avtal) överfördes därefter kl. 00:02 (GMT) på 

Ikraftträdandedatumet från BNP Paribas, genom sin Londonfilial, till BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (‘BNPP IBV’), ett helägt 

dotterbolag till BNP Paribas. BNP Paribas har förbundit sig att garantera alla BNPP IBVs skyldigheter vilka är hänförliga till de 

överförda IPED-emitterade värdepapperna och därtill relaterade avtal.  

En uppsättning av ‘vanligt förekommande frågor’ avseende The Scheme finns tillgängliga på vår hemsida 

http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/  

Vänligen notera pressmeddelandet vilket publiceras samma dag som, och vilket är inkluderat i, detta meddelande.  

Uppdaterad: 7 december 2015 
  



 Page 2/3 
 
 
 

BILAGA - Regulatoriskt Nyhetsservice Tillkännagivande 

Ikraftträdandedatum för Financial Services and Markets Act 2000 Part VII Scheme gällande IPED-värdepapper 

som emitterats och IPED-insättningar som accepterats av The Royal Bank of Scotland plc 

7 december 2015 

Den 19 november 2015 meddelade The Royal Bank of Scotland plc (‘RBS PLC’) att Court of Session i Skottland (‘Domstolen’) 

hade meddelat ett beslut enligt Part VII i UK Financial Services and Markets Act 2000 om att godkänna ett så kallat ‘banking 

business transfer scheme’ (‘The Scheme’) mellan RBS PLC och BNP Paribas SA (‘BNP Paribas’) beträffande vissa värdepapper 

och insättningar och vissa tillgångar och skulder relaterade till dessa och som ingår i RBS PLC:s verksamhet avseende 

strukturerade investerarprodukter och aktiederivat (‘IPED-produkter’). 

RBS PLC meddelar att The Scheme, som godkändes av Domstolen, trädde i kraft den 7 december 2015 (‘ikraftträdandedatumet’). 

RBS PLC:s tillgångar och skulder avseende IPED-produkterna och vissa relaterade avtal överfördes till BNP Paribas, genom sin 

Londonfilial, kl. 00:01 (GMT). 

Omedelbart efter överföringen av berörda IPED-värdepapper vilka utgör en del av IPED-produkterna (‘IPED Värdepapperna’) och 

relaterade avtal till BNP Paribas, genom sin Londonfilial, överfördes även rollen som emittent av IPED Värdepapperna och 

relaterade avtal, enligt villkoren i The Scheme, till BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (‘BNPP IBV’) ett helägt dotterbolag till BNP 

Paribas S.A. Denna överföring trädde i kraft kl. 00:02 (GMT) på Ikraftträdandedatumet som ett erkännande av BNPP IBV:s funktion 

som emissionsbolag för BNP Paribas. BNP Paribas har gått med på att garantera alla BNPP IBV:s skyldigheter som uppstår 

avseende överförda IPED Värdepapperna och vissa relaterade avtal. 

Investerare i värdepapper utgivna av RBS PLC och för vilka BNPP IBV har blivit emittent i enlighet med The Scheme bör notera att 

vissa tredje parter (inklusive börser och clearingsystem) uppdaterar sina webbplatser och system för att återspegla bytet av emittent. 

Detta kanske inte genomförs omedelbart från Ikraftträdandedatumet. Investerare hänvisas till webbplatsen 

http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/ för uppgifter om huruvida BNPP IBV har blivit emittent av värdepapperna från 

Ikraftträdandedatumet som en följd av The Scheme. En uppsättning av ‘vanligt förekommande frågor’ avseende The Scheme finns 

också tillgänglig på hemsidan. 

För ytterligare information, kontakta: 

RBS Investor Relations 
Matthew Richardson 
Head of Debt Investor Relations 
Tel: +44 (0)20 7678 1800 

RBS Press Office 
Tel: +44 131 523 4205 
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Disclaimer 

Om du är osäker på om du kommer att påverkas i form av eventuell skatt eller annat som en följd av överföringen av vissa tillgångar och skulder hänförliga till RBS PLC:s 
verksamhet avseende strukturerade investerarprodukter och aktiederivat till BNP Paribas, (inklusive The Scheme) eller som ett resultat av att BNPP IBV blir emittent av 
berörda IPED Värdepapperna, diskutera dessa frågor med dina rådgivare. 

Aktsamhetsuppmaning 

Informationen, uttalandena och åsikterna som förekommer i detta meddelande utgör inte något publikt erbjudande i enlighet med tillämplig lagstiftning eller något 
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa värdepapper eller finansiella instrument eller råd eller rekommendationer avseende sådana värdepapper eller 
andra finansiella instrument. 


