SLUTLIGA VILLKOR Bitcoin Tracker One
Slutliga Villkor daterade 2015-05-11
under emissionsprogrammet av
XBT Provider AB (publ)

Tidsobegränsade BITCOIN TRACKER ONE CERTIFIKAT "Certifikaten"

Termer som används häri ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren (som kan ändras och/eller tilläggas fram
till, och med, 2015-05-18 som anges i Grundprospektet som är daterat 24 april 2015 ("Grundprospektet") och
supplementet daterat 2015-05-08 till Grundprospektet som tillsammans utgör ett grundprospekt under
prospektdirektivet. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Certifikaten som beskrivs häri och dessa Slutliga
Villkor har upprättats i enlighet med artikel 5.4 i prospektdirektivet (2003/71/EG) och måste läsas tillsammans med
Grundprospektet. En Sammanfattning av Certifikaten (som innehåller Sammanfattningen i Grundprospektet som
ändrats för att reflektera bestämmelserna i de Slutliga Villkoren) är bilagd till dessa Slutliga Villkor. Komplett
information om Emittenten och Certifikaten är endast tillgängligt på basis av föreningen av dessa Slutliga Villkor och
Grundprospektet med tillägg. Grundprospektet och tillägg till Grundprospektet finns tillgängliga hos
Finansinspektionen och finns i elektronisk form på Emittentens hemsida www.xbtprovider.com.
Allmänna villkor tillämpliga på Certifikaten
1

Serie nr.:

100

2

Tranch nr.:

1

3

ISIN kod:

SE0007126024

4

Inlösenvaluta:

Svenska kronor ("SEK")

5

Antal Certifikat:

20 000 000

6

Emissionskurs:

Marknadspris. Se xbtprovider.com.

7

Emissionsdag:

2015-05-18

Tidsobegränsade Certifikat
8

Certifikat
tidsbegränsning:

(a)

Emittentens
Inlösenoption:

Tillämpligt. Bestämmelserna i Villkor 7 tillämpas på Certifikaten.

(b)

Innehavares
Inlösenoption:

Tillämpligt. Bestämmelserna i Villkor 8 tillämpas på Certifikaten.

Tidsbegränsade Certifikat

utan

Tillämpligt, Certifikaten är tidsobegränsade utan en fastställd
förfallodag.

9

Tidsbegränsade
Certfikat:

Ej tillämpligt.

Utbetalningsvillkor som är tillämpliga på Certifikaten
10

Nominellt Belopp:

10.00 SEK per Certifikat.

11

Divisor:

0.005.

12

Initial Fastställelsedag:

Emissionsdagen.

13

Slutlig Fastställelsedag:

Förtida inlösen på Innehavarens initiativ: Två gånger per år i
enighet med reglerna för innehavarens inlösenoption enligt punkt 8 i
de allmänna vilkoren för Certifikaten.
Förtida inlösen på Emittentens initiativ: Emittenten kan närsomhelst
besluta om förtida inlösen i enighet med reglerna för innehavarens
inlösenoption enligt punkt 7 i de allmänna vilkoren för Certifikaten.

14

Värderingstidpunkt(er):

Värderingstidpunkt betyder 4:00 pm (GMT) på varje relevant dag för
valutakurs, samt för bitcoin 08.00-12.00 (GMT), då värdet beräknas
som det ovägda genomsnittspriset mellan bitcoinbörserna av det
volymvägda genomsnittspriset för perioden på varje underliggande
börs var för sig.

15

Initialt
Valbara
Marknadsplatser:

Var och en av Bitfinex, OKCoin and Bitstamp.

16

Tidigare utveckling och
volatilitet:

Information om tidigare och framtida utveckling samt volatilitet för
underliggande exponering kan erhållas på följande hemsidor:
Bitcoinwisdom.com
Bitcoincharts.com

Upptagande till handel
17

Reglerade eller andra
marknader:

Certifikaten ska upptas till handel på Nasdaq Stockholm som drivs av
Nasdaq OMX Stockholm AB. Den första handelsdagen planeras att
vara 2015-05-18.

18

Market-maker:

Mangold Fondkommission AB skall agera market-maker på ovan
angivna marknad men identiteten av market-maker kan ändras över tid
på initiativ av Emittenten eller market-maker.

19

Spridning:

Maximalt 4 procent under normala marknadsförhållanden.

20

Handelsandel:

Minimum ett (1) Certifikat.

21

Tidigaste
handel:

dag

för

Ej tillämpligt.

Operational information
21

Beräkningsagent:

Emittenten

22

Clearingsystem:

Euroclear Sweden AB.

23

Emissionsinstitut:

Mangold Fondkommission AB

