Till kunderna inom RBS verksamhet avseende investerarprodukter och
aktiederivat. Förändringar avseende market-makingtjänster beträffande
vissa av RBS produkter som handlas på Nordic Growth Market.
Den 19 februari 2014 tillkännagav RBS att banken hade nått en
överenskommelse med BNP Paribas S.A. (“BNP Paribas”) om överlåtelse av vissa
tillgångar och förpliktelser avseende dess verksamheter inom strukturerade
produkter för icke-professionella investerare & aktiederivat liksom även
överföringen av de därtill förknippade market-makingaktiviteterna (den
“Föreslagna Transaktionen”), med förbehåll för konkurrensrättsligt godkännande.
Sådant godkännande har nu erhållits och som en följd implementerar nu RBS
och BNP Paribas den Föreslagna Transaktionen.
RBS tillkännager att BNP Paribas kommer att överta ansvaret för market-making
avseende RBS Börshandlade Produkters (“ETP”) upptagna till handel på NDX, en
reglerad marknad som drivs av Nordic Growth Market NGM AB (“NDX”), svenska
segment från den 14 juni 2014, med reservation för de följande undantagen:
market-makingtjänster avseende RBS Mini-Futures där den underliggande är
Apelsinjuice, Bomull, Kaffe, Kakao, Majs eller Vete kommer även fortsättningsvis
att tillhandahållas av RBS.
Överföringen av skyldigheterna avseende market-making som beskrivits ovan
och tillhandahållandet av motsvarande stödtjänster och information avseende
RBS ETP på NDX har konstruerats för att säkerställa en smidig övergång av de
berörda verksamheterna till BNP Paribas. Inga ytterligare åtgärder behöver
vidtas av kunder i denna fas, men varje kundåtgärd som kan komma att krävas
eller förändringar i var du kan få tillgång till information om dina produkter,
kommer att kommuniceras i god tid. För mer information vänligen besök RBS
webbplats: www.rbsbank.se/markets eller BNP Paribas webbplats:
http://www.educatedtrading.bnpparibas.se
BNP Paribas, med högkvarter i Paris, har en lokal närvaro i omkring 80 länder,
inklusive de nordiska länderna. Sedan 2012 har BNP Paribas etablerat sig som
en av marknadsledarna på den svenska marknaden för noterade produkter och
har varit en framgångsrik leverantör av produkter såsom Turbo-Warrants och

Mini-Futures i flera länder, inklusive Tyskland, Frankrike och Hong Kong under
ett antal år.
Efter den 14 juni 2014 kommer RBS inte längre att emittera och notera nya ETP
på NDX och stödtjänster avseende existerande RBS ETP-produkter kommer att
tillhandahållas av BNP Paribas eller RBS på det sätt som beskrivits ovan. RBS vill
ta tillfället i akt att tacka sina kunder för deras intresse för RBS ETP-produkter
under de gångna åren och tillönska er fortsatta framgångar med era framtida
investeringar.
Detta tillkännagivande görs av The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal
Bank of Scotland plc och The Royal Bank of Scotland N.V. (tidigare känt som
ABN AMRO Bank N.V.).

