SAMMANFATTNING
ETFS Oil Securities Limited
Energirelaterade Värdepapper
Prospektsammanfattning
Grundprospekt daterat 19 juni 2018 för emission av Energirelaterade Värdepapper
Sammanfattningar består av informationskrav som kallas ‘Punkter’. Dessa punkter numreras
i Avsnitt A – E (A.1 – E.7).
Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas för en sammanfattning
för den nu aktuella typen av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte måste
ingå kan det vara luckor i nummerföljden för 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 ”Ej tillämplig” under den Punkten.
AVSNITT A – Introduktion och varning
A.1

A.2

Standardvarning

Information om samtycke för
användning av Prospektet för
efterföljande återförsäljning
eller slutlig placering av

•

Denna sammanfattning ska läsas som en
introduktion till grundprospektet för ETFS Oil
Securities Limited ("Emittenten") relaterat till
programmet för emission av Energirelaterade
Värdepapper daterat 19 juni 2018 (“Prospektet”).

•

Varje beslut att investera i Energirelaterade
Värdepapper ska ske med beaktande av
Prospektet i dess helhet av investeraren.

•

Om krav med bäring på informationen i Prospektet
framställs i domstol i en Medlemsstat i det
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 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 personer
som är ansvariga för 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 om den inte,
tillsammans med andra delar av Prospektet, ger
nyckelinformation för att hjälpa investerare när de
överväger att investera i Energirelaterade
Värdepapper.

Emittenten har samtyckt till användningen av
Prospektet och har accepterat ansvaret för innehållet i
Prospektet beträffande efterföljande återförsäljning
eller slutlig placering genom erbjudande till

värdepapper
genom
finansiella mellanhänder

allmänheten av Energirelaterade Värdepapper genom
mellanhänder i vart och ett av Danmark, Finland,
Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge,
Spanien, Sverige och Storbritannien av varje finansiell
mellanhand som är ett värdepappersbolag i den
mening som avses i Direktivet om Marknader i
Finansiella Instrument, så som detta har ändrats,
(”MiFID”) och som är auktoriserad i enlighet med MiFID
i någon medlemsstat. Sådant samtycke gäller för varje
sådan återförsäljning eller slutlig placering genom
erbjudande till allmänheten under en period om 12
månader från dagen för Prospektet, såvida inte sådant
samtycke återkallas före den dagen genom
meddelande publicerat på Emittentens hemsida.
Förutom rätten för Emittenten att återkalla samtycket,
är det inte några andra villkor förknippade med
samtycket beskrivet i detta stycke.
I händelse av att ett erbjudande lämnas av en
finansiell mellanhand kommer denna finansiella
mellanhand att tillhandahålla information till
investerarna om villkoren för erbjudandet vid
tidpunkten då erbjudandet lämnas. Varje finansiell
mellanhand som använder Prospektet för något
erbjudande måste ange på sin webbplats att denne
använder Prospektet i enlighet med samtycket som
lämnats och villkoren förknippade därmed.
Samtycket förutsätter att, i fall där den finansiella
mellanhanden önskar återförsälja eller göra en slutlig
placering genom ett publikt erbjudande av de
Energirelaterade Värdepapperen, den finansiella
mellanhanden inte får återanvända detta Prospekt för
detta syfte om inte återförsäljningen eller investeringen
sker i Jurisdiktionerna för Publika Erbjudanden angivna
i de Slutliga Villkoren och under förutsättning att sådant
erbjudande framförts under Erbjudandeperioden
angiven i de Slutliga Villkoren. I andra fall får den
finansiella mellanhanden inte återanvända detta
Prospekt för att sälja de Energirelaterade
Värdepapperen.
I händelse av ett publikt erbjudande i en eller flera av
Jurisdiktionerna för Publika Erbjudanden identifierade i
de Slutliga Villkoren, får de Energirelaterade
Värdepapperen erbjudas och försäljas till personer i
den relevanta Jurisdiktionen för det Publika
Erbjudandet som i enlighet med jurisdiktionens lagar
och regler är behöriga att delta i publika erbjudanden
av sådana värdepapper.
Emittenten har inte befullmäktigat, inte
befullmäktigar Emittenten, lämnandet av

heller
något

erbjudande av de Energirelaterade Värdepapperen
under några andra omständigheter.
Emissionsspecifik Sammanfattning:
Jurisdiktion(er) för Publikt Erbjudande:
⚫]

[

Erbjudandeperiod:
⚫]

[

AVSNITT B – Emittent
B.1

Firma
handelsbeteckning

och

Emittent
ETFS Oil Securities Limited.
Större Oljebolag
Shell Trading Switzerland AG (“Shell Trading
Switzerland” eller det “Större Oljebolaget”).

B.2

Kreditgivare
Shell Treasury Dollar Company Limited ("Shell
Treasury" eller "Kreditgivaren").
Emittent

Säte/Associationsform/Lagstiftning/

Emittenten är ett publikt bolag bildat och registrerat i
Jersey enligt lagstiftningen på Jersey (Companies
(Jersey) Law 1991 (såsom denna ändrats)) under
registreringsnummer 88371.
Större oljebolag
Shell Trading Switzerland är ett aktiebolag bildat i
Schweiz i enlighet med bestämmelserna i schweizisk
lagstiftning (Code of Obligations) med bolagsnummer
CH170.3.028.260-0.
Kreditgivare
Shell Treasury är ett aktiebolag med registrerat säte i
England och Wales under engelsk rätt (Companies Act
1985) med registreringsnummer 3469401.
B.5

Större
Oljebolag
Kreditgivare
koncernföretag

och
–

Större oljebolag
Shell Trading Switzerland är ett helägt dotterföretag till
Shell Overseas Holdings Limited som i sin tur är ett
helägt dotterföretag till the Shell Group.

Kreditgivare
Shell Treasury tillhandahåller kreditstöd avseende
betalningsförpliktelserna för Shell Trading Switzerland.
Shell Treasury är ett helägt dotterföretag till Shell
Petroleum Company Limited som i sin tur är ett helägt
dotterföretag inom Shell-Koncernen.
B.9

Större
Oljebolag
Kreditgivare
resultatprognoser/
uppskattningar

och
–

Större oljebolag
Ej tillämpligt; ingen resultatprognos eller uppskattning
lämnas avseende Shell Trading Switzerland.
Kreditgivare
Ej tillämpligt; ingen resultatprognos eller uppskattning
lämnas avseende Shell Treasury.

B.1
0

Större
Oljebolag
och
Kreditgivare – anmärkningar i
revisionsberättelse

Större oljebolag
Ej tillämplig – inga anmärkningar inkluderas i
revisionsberättelsen
avseende
den
historiska
finansiella informationen avseende Shell Trading
Switzerland som Större Oljebolag.
Kreditgivare
Ej tillämplig – inga anmärkningar inkluderas i
revisionsberättelsen
avseende
den
historiska
finansiella informationen avseende Shell Treasury som
Kreditgivare.

B.1
2

Större
Oljebolag
och
Kreditgivare – väsentliga
negativa förändringar

Större Oljebolag
BALANSRÄKNING
För året som slutade
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kassa
Kundfordringar
-på Koncernföretag
TOTALA
OMSÄTTNINGSTILLG
ÅNGAR
TOTALA
TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET
KAPITAL
SKULDER
KORTFRISTIGA
SKULDER
Leverantörsskulder
-till Koncernföretag
Upplupna kostnader

2017
CHF

2016
CHF

1 961 166

3 088 532

579 925 699

639 314 076

581 886 866

642 402 608

581 886 866

642 402 608

638 332 270
14 000

638 332 270
25 000

Skattereservering
Reservering
för
senarelagda
omräkningsvinster
TOTALA
KORTFRISTIGA
SKULDER
TOTALA SKULDER

171 000
406 645

76 319
593 686

576 743 947

639 027 275

576 743 947

639 027 275

100 000
100 617

100 000
100 617

3 174 717

2 286 596

1 767 585
5 142 919

888 121
3 375 334

581 886 866

402 608

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Lagstadgat balanserat
resultat
Frivilligt
balanserat
resultat
Resultat för året
TOTALT
EGET
KAPITAL
TOTALA
SKULDER
OCH EGET KAPITAL

Det har inte inträffat någon väsentlig negativ förändring
i utsikterna för Shell Trading Switzerland sedan dagen
för dess senast offentliggjorda reviderade finansiella
räkenskaper per den 31 december 2017.
Det har inte inträffat någon väsentlig förändring i den
finansiella positionen eller handelspositionen för Shell
Trading Switzerland sedan 31 december 2017, som är
dagen för dess senast offentliggjorda reviderade
finansiella räkenskaper.
Kreditgivare
BALANSRÄKNING
Per 31 december
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Gäldenärer
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Gäldenärer
Borgenärer: Fordringar som
förfaller till betalning inom ett år
NETTOOMSÄTTNINGSTILLGÅ
NGAR

2016
US$’000

2015
US$’000

40 198 812

37 056 657

313 517

(39 026 861)

30 593
(35 959 18
8)
(35 928 59
5)

TOTALA TILLGÅNGAR MINUS
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 171 951

1 128 062

EGET KAPITAL
Infordrat aktiekapital
Resultaträkning
TOTALT EGET KAPITAL

1 000 001
171 950
1 171 951

1 000 001
128 061
1 128 062

(39 340 378)

Det har inte inträffat någon väsentlig negativ förändring
i utsikterna för Shell Treasury sedan dagen för dess

senast
offentliggjorda
reviderade
räkenskaper per den 31 december 2016.

finansiella

Det har inte inträffat någon väsentlig förändring i den
finansiella positionen eller handelspositionen för Shell
Treasury sedan 31 december 2016, som är dagen för
dess senast offentliggjorda reviderade finansiella
räkenskaper.
B.1
3

Större
Oljebolag
och
Kreditgivare – väsentliga
händelser vid värdering av
solvens

Större Oljebolag
Ej tillämplig; Emittenten är inte medveten om några
nyligen inträffade händelser som är väsentliga vid
utvärderingen av solvensen för Shell Trading
Switzerland som Större Oljebolag.
Kreditgivare
Ej tillämplig; Emittenten är inte medveten om några
nyligen inträffade händelser som är väsentliga vid
utvärderingen av solvensen för Shell Treasury som
Kreditgivare.

B.1
4

Större
Oljebolag
och
Kreditgivare – beroende av
koncernföretag

Shell Treasury tillhandahåller kreditstöd avseende
betalningsförpliktelserna för Shell Trading Switzerland
under Energikontrakten.

B.1
5

Större
Oljebolag
och
Kreditgivare – huvudsaklig
verksamhet

Större Oljebolag
Den huvudsakliga verksamheten för Shell Trading
Switzerland som det Större Oljebolaget under
programmet är att ingå Energikontrakt med Emittenten
på villkoren som anges i Energiköpeavtalet med
Emittenten.
Kreditgivare
Den huvudsakliga verksamheten för Shell Treasury
som Kreditgivare under programmet är att ge kreditstöd
till Shell Trading Switzerland avseende dess rättigheter
och skyldigheter under energiköpeavtalen som Shell
Trading Switzerland har ingått med Emittenten.

B.1
6

Direkt/indirekt kontroll over
Emittenten

Emittenten
Aktierna i Emittenten innehas helt av ETFS Holdings
(Jersey) Limited (“HoldCo”), ett holdingbolag bildat på
Jersey. Aktierna i HoldCo ägs av WisdomTree
Investment, Inc. Emittenten är varken direkt eller
indirekt ägt eller kontrollerat av någon annan part i
programmet.
Större Oljebolag

Aktierna i Shell Trading Switzerland innehas helt av
Shell Overseas Holdings Limited, som i sin tur är en
helägd medlem i Shell-Koncernen.
Kreditgivare
Aktierna i Shell Treasury innehas helt av Shell
Petroleum Company Limited, som i sin tur är en
helägd medlem i Shell-Koncernen.
B.2
0

Specialföretag

Emittenten har etablerats som ett specialföretag för
ändamålet att emittera Energirelaterade Värdepapper
(enligt definition nedan) vilka är värdepapper med
bakomliggande tillgångar.

B.2
1

Huvudsaklig verksamhet och
översikt over parterna

Den huvudsakliga verksamheten för Emittenten är att
emitter
flera
klasser
av
skuldvärdepapper
(“Energirelaterade
Värdepapper”)
som
har
bakomliggande tillgångar bestående av derivatkontrakt
(“Energikontrakten”) vilka ger exponering mot rörelser
i kurserna för oljeterminskontrakt med olika löptider och
terminskontrakt avseende utsläppsrätter för koldioxid.
Det finns två typer av Energirelaterade Värdepapper:
(i) åtta klasser som ger exponering mot olika typer och
löptider av oljeterminskontrakt (“Oljevärdepapper”);
och (ii) en klass som ger exponering mot
terminskontrakt avseende utsläppsrätter för koldioxid
(“Utsläppsrelaterade Värdepapper”). Emittenten har
etablerat ett program under vilket Energirelaterade
Värdepapper av varje klass kan emitteras från tid till
annan.
Energirelaterade Värdepapper kan skapas och krävas
att lösas in på daglig basis till och från finansiella
institutioner (”Auktoriserade Deltagare”) som har (i)
ingått ett avtal benämnt ”Avtal avseende Auktoriserade
Deltagare” med Emittenten; (ii) har visat sin status
under engelsk lagstiftning (Financial Services and
Markets Act 2000 (”FSMA”)) för Emittenten; och (ii) har
visat för Emittenten att den inte är en fond som regleras
av UCITS-Direktivet (85/611/EG) som en UCITS fond.
Andra innehavare av Energirelaterade Värdepapper
kan också lösa in Energirelaterade Värdepapper om
det inte finns några Auktoriserade Deltagare. Alla
andra personer kan köpa och sälja Energirelaterade
Värdepapper genom handel på en börs eller marknad
där de Energirelaterade Värdepapperen har tagits upp
till handel.
Emittenten uppnår en matchande exponering till de
Energirelaterade Värdepapperen genom att inneha
motsvarande Energikontrakt köpta från en eller flera
motparter, kallade “Större Oljebolag”. Ett Större
Oljebolag är ett bolag som antingen är en medlem av
någon av de sex västerländska större oljekoncernerna

(Shell, Exxon Mobil, BP, Total, Chevron och Eni), eller
något annat företag som äger olja, rättigheter till olja
eller som har tillgångar som är relaterade till oljepriset
och som har kreditvärdighetsbetyg på investeringsnivå
(investment grade credit rating). Villkoren under vilka
Energikontrakten köps eller ska köpas från ett Större
Oljebolag anges i ett ramavtal med detta Större
Oljebolag (ett “Energiköpeavtal”) som berättigar
Emittenten till betalning av ett belopp (”Priset”) vid
upphörande eller försäljning av ett Energikontrakt. Vid
dagen för detta Prospekt, har Emittenten ingått
arrangemang med endast ett Större Oljebolag – Shell
Trading Switzerland. Shell Treasury tillhandahåller
kreditstöd avseende betalningsförpliktelserna för Shell
Trading Switzerland under Energikontrakten.
Energirelaterade Värdepapper grundar sig på ett avtal
mellan
Emittenten
och
företrädaren
för
Värdepappersinnehavarna, The Law Debenture Trust
Corporation p.l.c. (“Företrädaren”) kallat “Trust
Instrument”. Företrädaren innehar alla rättigheter och
berättiganden till förmån för varje person som
identifieras i registren som innehavare av
Energirelaterade
Värdepapper
(“Värdepappersinnehavarna”).
Emittenten
och
Företrädaren
har
ingått
avtalsdokumentation kallad “Pantsättningsåtagande”
(Security
Deed)
avseende
vare
klass
av
Energirelaterade Värdepapper enligt vilka Emittenten
pantsätter sina rättigheter under Energikontrakten till
Företrädaren och de rättigheter och förmåner som
innehas
av
Företrädaren
enligt
varje
Pantsättningsåtagande innehas av Företrädaren till
förmån för Värdepappersinnehavarna av den relevanta
klassen av Energirelaterade Värdepapper.
ETFS Management Company (Jersey) Limited
(“ManJer”), ett företag som ytterst är helägt av
WisdomTree Investment, Inc, tillhandahåller eller
kommer att tillse att det tillhandahålls, alla ledningsoch administrationstjänster till Emittenten och kommer
att
betala
svara
för
alla
ledningsoch
administrationstjänster i utbyte mot ett arvode som ska
erläggas av Emittenten.
B.2
2

Inga finansiella räkenskaper

B.2
3

Historisk finansiell
nyckelinformation

Ej tillämplig; finansiella räkenskaper har lämnats vid
dagen för detta Prospekt.
Per den 31 december
2017

2016

USD

USD

Omsättningstillgån
gar
Energikontrakt

360 869 831

416 663 447

Fordringar på
Energikontrakt som
väntar på avveckling

5 894 035

5 436 570

Fordringar på
Energirelaterade
Värdepapper som
väntar på avveckling

-

12 463 387

143 821

193 092

366 907 687

434 756 496

357 864 536

415 221 913

Belopp som ska
erläggas på
Energirelaterade
Värdepapper som
väntar på avveckling

5 894 035

5 436 570

Belopp som ska
erläggas på
Energikontrakt som
väntar på avveckling

-

12 463 387

140 079

189 350

363 898 650

433 311 220

Föreskrivet kapital

1 742

1 742

Balanserat resultat

2 000

2 000

Omvärderingsreserv

3 005 295

1 441 534

Totalt eget kapital

3 009 037

1 445 276

Totalt eget kapital
och skulder

366 907 687

434 756 496

Kundfordringar och
andra fordringar
Totala tillgångar
Kortfristiga skulder
Energirelaterade
Värdepapper

Leverantörsskulder
och andra skulder
Totala skulder
Eget kapital

B.2
4

Väsentlig negativ förändring

Ej tillämplig; det har inte inträffat någon väsentlig
negativ förändring i utsikterna för Emittenten sedan
dagen för dess senast offentliggjorda reviderade
finansiella räkenskaper per den 31 december 2017.

B.2
5

Underliggande tillgångar

De underliggande tillgångarna för de Energirelaterade
Värdepapperen av varje klass, som utgör de
bakomliggande tillgångarna och i vilka dessa har
säkerhet, är rättigheterna och intressena under (i)
Energikontrakten
av
samma
klass;
(ii)
Energiköpeavtalet enligt vilket Energikontrakten köps (i
den mån hänförligt till den klassen) och (iii) remburser
utfärdade till förmån för Emittenten avseende ett Större
Oljebolags förpliktelser gentemot Emittenten under
Energiköpeavtalet (“Remburserna”) avseende den
klassen.

De värdepapperiserade tillgångarna som är
bakomliggande tillgångar till emissionen har
karakteristika som utvisar kapaciteten att generera
medel för att fullgöra varje betalning som förfaller till
betalning under värdepapperen.
De
värdepapperiserade
tillgångarna
är
Energiköpeavtalet, Energikontrakten tillhandahållna
därunder och Remburserna.
Energirelaterade Värdepapper av respektive klass har
som bakomliggande tillgångar Energikontrakt med
motsvarande villkor och varje gång som ett
Energirelaterat Värdepapper emitteras eller löses in,
motsvarande Energikontrakt skapas eller annulleras av
Emittenten. Energikontrakt kommer att ingås av
Emittenten med ett eller flera Större Oljebolag.
Per dagen för detta Prospekt har Emittenten endast
ingått arrangemang med ett Större Oljebolag – Shell
Trading Switzerland. Shell Treasury tillhandahåller
kreditstöd avseende Shell Trading Switzerland.
Emittenten kommer att avböja ansökningar för
Energirelaterade Värdepapper om denne av något skäl
inte kan köpa motsvarande Energirelaterade
Värdepapper från ett Större Oljebolag.
Under Energiköpeavtalet finns det limiter, både
dagligen och sammanlagt, för antalet Energikontrakt
som kan skapas eller annulleras vid varje tid.
Tillskapande och inlösen av Energirelaterade
Värdepapper är underkastat både dagliga och
sammanlagda limiter för att återspegla limiterna för
Energikontrakten.
Shell Trading Switzerland bildades i Schweiz med
firman Shell Trading Switzerland AG i enlighet med
bestämmelserna i schweizisk lagstiftning (Code of
Obligations) den 11 april 2005 (med bolagsnummer
CH–170.3.028.260–0) och är ett helägt dotterföretag till
Shell Overseas Holdings Limited som i sin tur är en
helägd medlem i Shell-Koncernen.
Shell Treasury bildades och registrerades i England
och Wales enligt engelsk rätt (Companies Act 1985)
den 17 november 1997 med bolagsnummer 3469401
och är ett helägt dotterföretag till The Shell Petroleum
Company Limited som i sin tur är en helägd medlem i
Shell Group.
Emissionsspecifik sammanfattning:

Den underliggande klassen av Energikontrakt för varje
klass av Energirelaterade Värdepapper som emitteras
enligt de Slutliga Villkoren är som följer:
Klass av Energirelaterade Värdepapper

•

Klass av Energikontrakt

•

B.2
6

Tillgångsförvaltning

Ej tillämplig; det sker ingen aktiv tillgångsförvaltning av
Emittentens tillgångar.

B.2
7

Ytterligare
värdepapper
säkerställda
av
samma
bakomliggande tillgångar

Ytterligare
Energirelaterade
Värdepapper
kan
emitteras men varje gång ett Energirelaterat
Värdepapper av någon klass emitteras, kommer
motsvarande Energikontrakt av samma klass att
skapas och kommer att utgöra del av den
tillgångsmassa som är hänförlig till den klassen av
Energirelaterade Värdepapper. Sådana nyemitterade
Energirelaterade Värdepapper kommer att vara
fungibla med alla existerande Energirelaterade
Värdepapper av samma klass och kommer att ha
säkerhet i samma tillgångsmassa.

B.2
8

Transaktionsstruktur

Emittenten har skapat ett program varigenom
Energirelaterade Värdepapper kan emitteras från tid till
annan. De Energirelaterade Värdepapperen kan
emitteras eller krävas att lösas in på daglig basis till
eller från Auktoriserade Deltagare som har ingått Avtal
avseende Auktoriserade Deltagare med Emittenten.
Auktoriserade Deltagare kan då sälja och köpa
Energirelaterade Värdepapper till och från andra
investerare över börs eller i privata transaktioner.
Energirelaterade Värdepapper grundar sig på ett
avtalsdokument kallat Trust Instrument. Enligt villkoren
i Trust Instrument agerar Företrädaren som företrädare
för Värdepappersinnehavarna av varje klass av
Energirelaterade Värdepapper, både (a) för att fatta
beslut och för att utöva rättigheter under de
Energirelaterade Värdepapperen till förmån för
Värdepappersinnehavarna och (b) för att inneha för
Värdepappersinnehavarnas räkning säkerheterna
upplåtna
av
Emittenten
enligt
Pantsättningsåtagandena, för att utöva varje rätt att
verkställa dessa säkerhetsintressen och att distribuera
likviderna (efter betalning av alla belopp som ska
betalas till Företrädaren) till Värdepappersinnehavarna
(bland andra).
Förpliktelserna för Emittenten avseende varje klass av
Energirelaterade Värdepapper säkerställs genom en
pantsättning av motsvarande klass av Energikontrakt
som innehas av Emittenten och av Emittentens

rättigheter avseende dessa Energikontrakt under
Energiköpeavtalet och Remburserna.
De huvudsakliga aspekterna i den nuvarande
strukturen kan åskådliggöras enligt nedanstående
diagram.

där
Security
Holders
betyder
Värdepappersinnehavare, Issuer betyder Emittent,
Trustee betyder Företrädaren, Authorised Participants
betyder Auktoriserad Deltagare, Letters of Credit
betyder Remburser, Energy Contracts betyder
Energikontrakt, Oil Purchase Agreement betyder
Oljeköpavtal, agreements betyder avtal och flows
betyder flöden.
B.2
9

Beskrivning
medel

av

flödet

av

De flesta Värdepappersinnehavarna kommer att köpa
eller sälja deras Energirelaterade Värdepapper mot
kontant betalning över någon av de börser där de
Energirelaterade Värdepapperen har tagits upp till
handel, snarare än direkt från Emittenten.
Marknadsgaranter kommer att tillhandahålla likviditet
på dessa börser. Emittenten har ingått Avtal avseende
Auktoriserade Deltagare och har kommit överens med
Auktoriserade Deltagare att löpande emittera och lösa
in Energirelaterade Värdepapper. En Auktoriserad
Deltagare kan sälja de Energirelaterade Värdepapper
på en börs eller genom en transaktion utanför börs eller
kan inneha värdepapperen själv.
Vid emission av Energirelaterade Värdepapper, måste
en Auktoriserad Deltagare leverera ett kontantbelopp
till det Större Oljebolaget motsvarande priset för de
Energirelaterade Värdepapper som ska emitteras
tillsammans med varje ansökningsavgift avseende
dessa i utbyte mot Emittentens emission av de

Energirelaterade Värdepapperen och leverans av
dessa till den Auktoriserade Deltagarens via CREST.
Vid inlösen av Energirelaterade Värdepapper av en
Auktoriserad Deltagare, måste det Större Oljebolaget
leverera ett kontantbelopp till den Auktoriserade
Deltagarens
som
motsvarar
priset
för
de
Energirelaterade Värdepapperen som ska lösas in
minskat med varje tillämplig inlösenavgift avseende
dessa Energirelaterade Värdepapper.
B.3
0

Originatorer
av
värdepapperiserade
tillgångarna

de

Energikontrakten är och kommer att vara med ett
Större Oljebolag. Per dagen för detta Prospekt har
Emittenten endast ingått arrangemang med ett Större
Oljebolag – Shell Trading Switzerland.
Shell Trading Switzerland bildades i Schweiz med
firman Shell Trading Switzerland AG i enlighet med
bestämmelserna i schweizisk lagstiftning (Code of
Obligations) den 11 april 2005 (med bolagsnummer
CH–170.3.028.260–0) och är ett helägt dotterföretag till
Shell Overseas Holdings Limited som i sin tur är en
helägd medlem i Shell-Koncernen. Det har för
närvarande inte några innehav eller intressen i något
annat företag och bedriver inte någon annan
verksamhet än att ingå Energikontrakt med Emittenten
och
därtill
anknytande
finansieringsoch
hedgningsverksamhet med andra medlemmar inom
Shell Koncernen för att underlätta fullgörandet av dess
förpliktelser under Energiköpeavtalet.
Prospektet kommer att uppdateras om ett ytterligare
Större Oljebolag skulle utses.

AVSNITT C – Värdepapper
C.1

Typ
och
klass
av
värdepapper som erbjuds

Emittenten har skapat och emitterat åtta klasser av
Oljerelaterade Värdepapper (som ger exponering mot
olika typer och löptider av oljeterminskontrakt) och en
klass av Utsläppsrelaterade Värdepapper (som ger
exponering
mot
terminskontrakt
avseende
utsläppsrätter för koldioxid).
Klass

LSE Code

ISIN

Oljerelaterade Värdepapper:
ETFS Brent 1mth

OILB

GBOOBOCTVVC01

ETFS Brent 1yr

OSB1

JEOOB1YN4R61

ETFS Brent 2yr

OSB2

JEO0B1YNWG12

ETFS Brent 3yr

OSB3

JEO0B1YP7409

ETFS WTI 2mth

OILW

GBOOBOCTWK84

ETFS WTI 1yr

OSW1

JEO0B1YPB605

ETFS WTI 2yr

OSW2

JEOOB1YPB712

ETFS WTI 3yr

OSW3

JEOOB1YPB936

Utsläppsrelaterade Värdepapper:
ETFS Carbon

CARB

JEOOB3CG6315

Emissionsspecifik sammanfattning:
De följande uppgifterna är tillämpliga på de
Energirelaterade Värdepapper som emitteras enligt de
Slutliga Villkoren:
Klass

•

LSE Code

•

ISIN

•

Sammanlagt Antal av Energirelaterade Värdepapper
av den klassen
•
C.2

Valuta

De Oljerelaterade Värdepapperen är denominerade i
U.S. dollar och de Utsläppsrelaterade Värdepapperen
är denominerade i euro.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[De Oljerelaterade Värdepapper som emitteras enligt
de Slutliga Villkoren är denominerade i U.S. dollar] [De
Utsläppsrelaterade Värdepapper som emitteras enligt
de Slutliga Villkoren är denominerade i euro].

C.5

Överlåtelserestriktioner

Ej tillämplig; de Energirelaterade Värdepapperen är fritt
överlåtbara.

C.8

Rättigheter

Ett Energirelaterat Värdepapper berättigar en
Auktoriserad
Deltagare
(eller
varje
annan
Värdepappersinnehavare som inte är en Auktoriserad
Deltagare under omständigheter när det inte finns
någon Auktoriserad Deltagare) att begära inlösen av
värdepapperet av Emittenten och att erhålla det högre
av (i) den lägsta valören för den klassen av
Energirelaterat
Värdepapper
(känt
som
"Kapitalbeloppet") och (ii) priset för den klassen av
Energirelaterat Värdepapper på den tillämpliga dagen.

Generellt kan endast Auktoriserade Deltagare göra
affärer direkt med Emittenten avseende inlösen av de
Energirelaterade Värdepapperna.
Under vissa
omständigheter när det inte finns några Auktoriserade
Deltagare, eller när Emittenten i sin egen diskretion
bestämmer, kan Värdepappersinnehavare som inte är
Auktoriserade Deltagare kräva att Emittenten inlöser
deras värdepapper omedelbart.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Kapitalbeloppet och varje klass av de Energirelaterade
Värdepapperna emitteras i enlighet med de Slutliga
Villkoren som är som följer:
Klass av Energirelaterade Värdepapper
Kapitalbelopp

•
[US$5,00]
[EUR0,30]

C.1
1

Upptagande

Ansökan
har
gjorts
till
Storbritanniens
inregistreringsmyndighet (UK Listing Authority) för att
alla Energirelaterade Värdepapper som emitteras inom
12 månader från dagen för detta Prospekt ska upptas
på Official List och på Londonbörsen, som sköter en
Reglerad Marknad, och för att sådana Energirelaterade
Värdepapper ska upptas till handel på Main Market hos
Londonbörsen, som utgör en del av dess Reglerade
Marknad för inregistrerade värdepapper (vilket är
värdepapper som upptagits på Official List). Det är
Emittentens
avsikt
att
alla
Energirelaterade
Värdepapper emitterade efter dagen för detta
dokument också ska upptas till handel på Main Market.
Brent 1mth Oljerelaterade Värdepapper och WTI 2mth
Oljerelaterade Värdepapper har också upptagits till
inregistrering på Euronext Amsterdam, på den
Reglerade Marknaden (General Standard) hos
Frankfurtbörsen (Frankfurter Wertpapierbörse), på
NYSE Euronext Paris och på ETFplus market hos
Borsa Italiana S.p.A.
Emissionsspecifik sammanfattning:
Ansökan har gjorts för att Energirelaterade
Värdepapper som emitteras enligt de Slutliga Villkoren
ska upptas till handel på Main Market hos
Londonbörsen, som är en del av dess Reglerade
Marknad för inregistrerade värdepapper (som är
värdepapper upptagna till handel på Official List).
[Sådana Energirelaterade Värdepapper är också
upptagna för inregistrering på Euronext Amsterdam, på
den Reglerade Marknaden (General Standard) hos

Frankfurtbörsen, på NYSE Euronext Paris och på
ETFplus market hos Borsa Italiana S.p.A]
C.1
2

Lägsta valör

Varje Energirelaterat Värdepapper har ett nominellt
belopp kallat “Kapitalbeloppet”, som är den lägsta
valören för ett Energirelaterat Värdepapper av den
klassen enligt vad som följer:
Klass av Energirelaterat
Värdepapper

Kapitalbelopp

ETFS Brent 1mth

US$5,00

ETFS Brent 1yr

US$5,00

ETFS Brent 2yr

US$5,00

ETFS Brent 3yr

US$5,00

ETFS WTI 2mth

US$5,00

ETFS WTI 1yr

US$5,00

ETFS WTI 2yr

US$5,00

ETFS WTI 3yr

US$5,00

ETFS Carbon

EUR0,30

Emissionsspecifik sammanfattning:
Kapitalbeloppet och klassen för varje Energirelaterat
Värdepapper som emitteras enligt de Slutliga Villkoren
är som följer:
Klass av Energirelaterade Värdepapper:
Kapitalbelopp:

•
[US $5,00]
[EUR 0,30]

C.1
5

Värdet av investeringen
påverkas av värdet på de
underliggande instrumenten

Energirelaterade Värdepapper av varje klass har
säkerhet i Energikontrakt med motsvarande villkor
ingångna mellan Emittenten och ett Större Oljebolag.
Energikontrakt är derivatkontrakt som ger exponering
mot rörelser i kurserna för oljeterminskontrakt med
olika löptider och terminskontrakt avseende
utsläppsrätter för koldioxid.
Pris
Priset (“Priset”) för varje Energirelaterat Värdepapper
är detsamma som priset för motsvarande
Energikontrakt. Priset reflekterar följaktligen rörelser i
priset för de underliggande terminskontrakten och
tillämpliga avgifter (som förklaras vidare nedan).

Priset för varje Energirelaterat Värdepapper beräknas i
enlighet med följande formel (“Formeln”) där PC(i,t)
refererar till Priset för det Energirelaterade
Värdepapperet av den relevanta klassen på den dag
då priset beräknas:
PC(i,t) = {P1(i,t) x E1(i,t) + P2(i,t) x E2(i,t) } x M(i,t)
Komponenterna inkluderade i formeln är priset för
näraliggande kontrakt (P1(i,t)), det näraliggande
berättigandet (E1(i,t)), priset för nästa kontrakt (P2(i,t)),
nästa berättigande (E2(i,t)) och multiplikatorn (M(i,t)).
Dessa förklaras nedan och offentliggörs dagligen av
Emittenten
på
dess
webbplats
på
https://etfs.wisdomtree.eu/institutional/uk/en-gb/
documents.aspx
Priset för näraliggande kontrakt och priset för
nästa kontrakt
Varje Energirelaterat Värdepapper prissätts utifrån två
underliggande terminskontrakt med olika löptider,
priset för näraliggande kontrakt (P1(i,t)) och priset för
nästa kontrakt (P2(i,t)). Eftersom identiteten för dessa
kontrakt varierar över tid, anger tabellen nedan hur det
näraliggande kontraktet och nästa kontrakt kan
identifieras för varje klass:
Klass
Energirelaterade
Värdepapper

av

Näraliggande kontrakt
och nästa kontrakt

Brent 1mth

första
och
andra
månadens kontrakt

WTI 2mth

andra
och
tredje
månadens kontrakt

Brent 1yr and WTI 1yr

första och andra årets
kontrakt för december
månad

Brent 2yr and WTI 2yr

andra och tredje årets
kontrakt för december
månad

Brent 3yr and WTI 3yr

tredje och fjärde årets
kontrakt för december
månad

Carbon

första och andra årets
kontrakt för december
månad

Identiteten för det näraliggande kontraktet och nästa
kontrakt och dessas respektive priser kommer att

offentliggöras dagligen av Emittenten på dess
webbplats
på
https://etfs.wisdomtree.eu/institutional/uk/en-gb/
documents.aspx
Näraliggande berättigande och nästa berättigande
När priserna för näraliggande kontrakt och nästa
kontrakt har etablerats enligt det ovanstående,
appliceras olika viktning till dessa priser för att erhålla
Priset för de Energirelaterade Värdepapperet.
Viktningen som appliceras till det Näraliggande
Kontraktet kallas för “näraliggande berättigande”
(E1(i,t)) och viktningen som appliceras på Nästa
Kontrakt kallas för “nästa berättigande” (E2(i,t)).
Över tid (eftersom terminskontrakt löper ut) måste
prissättningsformeln innefatta en förändring från det
näraliggande kontraktet till nästa kontrakt (ett
förfarande som kallas “rullning”) och detta görs på
specificerade dagar som kallas för “rullningsperioden”.
Under varje rullningsperiod rullar viktningarna från det
näraliggande berättigandet till nästa berättigande i
enlighet med formler konstruerade för att återspegla
effekten av att sälja det näraliggande kontraktet och
använda likviderna för att köpa nästa kontrakt. Under
detta förfarande, om priset för det näraliggande
kontraktet är högre än priset för nästa kontrakt (vilket
kallas för “backwardation”) då kommer summan av
det näraliggande berättigandet och nästa berättigande
att öka, medan om priset för det näraliggande
kontraktet är lägre än priset för nästa kontrakt (vilket
kallas för “contango”) då kommer summan av det
näraliggande berättigandet och nästa berättigande att
minska.
Multiplikator
Multiplikatorn (M(i,t)) appliceras på priserna för det
näraliggande kontraktet och nästa kontrakt när
viktningarna för det näraliggande berättigandet och
nästa berättigande beskrivet ovan, har applicerats.
Applicerandet av multiplikatorn syftar till att reflektera
de följande två faktorerna i Priset för ett Energirelaterat
Värdepapper
(tillsammans,
den
“Dagliga
Justeringen”):
(1) räntan på värdet investerat i det Energirelaterade
Värdepapperet; och
(2) avgifterna som ska erläggas till: (i) ManJer om 0,49
procent per år för de tjänster det tillhandahåller
under tjänsteavtalet; och (ii) det relevanta Större
Oljebolaget under villkoren för Energiköpeavtalet
och ett ändringsavtal (“Andra Ändringsavtalet”)

mellan Emittenten och det relevanta Större
Oljebolaget.
Den Dagliga Justeringen (som kan vara negativ)
kommer att vara en årlig räntesats som
överenskommes från tid till annan mellan Emittenten
och det relevanta Större Oljebolaget för att återspegla
fördelen eller kostnaden för det Större Oljebolaget att
sälja Energikontrakt till Emittenten.
Priset på ett Energirelaterat Värdepapper kommer
därmed att variera med priserna på de underliggande
terminskontrakten men också beroende på andelen av
varje terminskontrakt som återspeglas i priset när
kontrakt “rullas” och för att beakta tillämpliga avgifter.
Formeln och metoden för beräknande av Priset är
samma för samtliga klasser av Energirelaterade
Värdepapper.
Emissionsspecifik sammanfattning
De Energirelaterade Värdepapperen som emitteras
enligt de Slutliga Villkoren prissätts utifrån två
underliggande terminskontrakt med olika löptider.
Priset för näraliggande kontrakt (P1(i,t)) och priset för
nästa kontrakt (P2(i,t)) är priserna för [första och andra
månadens kontrakt] [andra och tredje månadens
kontrakt] [första och andra årets kontrakt för december
månad] [andra och tredje årets kontrakt för december
månad] [tredje och fjärde årets kontrakt för december
månad] [första och andra årets kontrakt för december
månad].
C.1
6

Utlöpandedag
Förfallodag

C.1
7

Avveckling

och

Ej tillämplig; Energirelaterade Värdepapper är
odaterade värdepapper och har inte någon angiven
förfallodag eller utlöpandedag.
CREST
Emittenten är en deltagande emittent hos CREST, ett
papperslöst system för avveckling av överlåtelse och
innehav av värdepapper.
Avveckling av tillskapande och inlösen
Standardavvecklingscykeln för avveckling av handel
på Londonbörsen är två bankdagar (T+2).
Vid tillskapande eller inlösen av Energirelaterade
Värdepapper kommer avveckling att ske (förutsatt att
vissa villkor är uppfyllda) på den andra bankdagen efter
mottagande av den aktuella emissions- eller

inlösenbegäran på basis av leverans mot betalning
genom CREST.
Avveckling på Euronext Amsterdam
Alla Energirelaterade Värdepapper som handlas på
Euronext Amsterdam är kvalificerade för avveckling
genom systemen hos Euroclear Bank Brussels och
Euroclear
NIEC
(Euroclear
Nederlands
Interprofessioneel Effected Centrum), Euroclears
holländska interprofessionella värdepapperscentral.
Avveckling på Frankfurtbörsen
I syfte att uppnå fullgod leverans av Energirelaterade
Värdepapper på Frankfurtbörsen, Clearstream
Banking Aktiengesellschaft (“Clearstream”) kommer
att emittera, för varje serie och relevant antal
Energirelaterade Värdepapper, ett Globalt Certifikat i
Innehavarform
(var
för
sig
ett
”Globalt
Innehavarcertifikat”) på tyska språket och under tysk
rätt. Närhelst antalet Energirelaterade Värdepapper
som representeras av ett Globalt Innehavarcertifikat,
ändras kommer Clearstream att ändra det berörda
Globala Innehavarcertifikatet i motsvarande mån.
Avveckling på NYSE Euronext Paris
Alla Energirelaterade Värdepapper som handlas på
NYSE Euronext Paris kommer att avvecklas och
clearas genom de normala Euroclear-systemen.
Avveckling på Borsa Italiana S.p.A.
Alla Energirelaterade Värdepapper som handlas på
Borsa Italiana S.p.A. är kvalificerade för avveckling
genom
Monte
Titoli
S.p.A.:s
normala
avvecklingssystem på de insättningskonton som
öppnats hos Monte Titoli S.p.A.
Emissionsspecifik sammanfattning:
[De Energirelaterade Värdepapper som emitteras
enligt de Slutliga Villkoren är, när dessa handlas på
Euronext Amsterdam, kvalificerade för avveckling
genom systemen hos Euroclear Bank Brussels och
Euroclear
NIEC
(Euroclear
Nederlands
Interprofessioneel Effected Centrum), Euroclears
holländska interprofessionella värdepapperscentral.]
[I syfte att uppnå fullgod leverans av de
Energirelaterade Värdepapper som emitteras enligt de
Slutliga Villkoren på Frankfurtbörsen, Clearstream
Banking Aktiengesellschaft (“Clearstream”) kommer att
emittera, för varje serie och relevant antal
Energirelaterade Värdepapper, ett Globalt Certifikat i

Innehavarform
(var
för
sig
ett
”Globalt
Innehavarcertifikat”) på tyska språket och under tysk
rätt. Närhelst antalet Energirelaterade Värdepapper
som representeras av ett Globalt Innehavarcertifikat,
ändras kommer Clearstream att ändra det berörda
Globala Innehavarcertifikatet i motsvarande mån.]
[Alla Energirelaterade Värdepapper som emitteras
enligt de Slutliga Villkoren kommer, när dessa handlas
på NYSE Euronext Paris, att avvecklas och clearas
genom de normala Euroclear-systemen.]
[De Energirelaterade Värdepapper som emitteras
enligt de Slutliga Villkoren är, när dessa handlas på
Borsa Italiana S.p.A., kvalificerade för avveckling
genom
Monte
Titoli
S.p.A.:s
normala
avvecklingssystem på de insättningskonton som
öppnats hos Monte Titoli S.p.A.]
C.1
8

Beskrivning av avkastning

Priset för varje Energirelaterat Värdepapper
återspeglar rörelser i priset för de relevanta
terminskontrakten och beräknas i enlighet med
Formeln.
Formeln återspeglar (a) rörelser i priset för de
underliggande terminskontrakten; (b) varje rullning av
de underliggande terminskontrakten; (c) belopp som
ska erläggas till eller från Större Oljebolag för att
återspegla fördelen eller kostnaden för det Större
Oljebolaget att sälja Energikontrakt till Emittenten; och
(d) avgifter som ska erläggas till ManJer enligt
tjänsteavtalet med Emittenten. Avdraget för ett belopp
som återspeglar belopp som ska erläggas till eller från
det Större Oljebolaget för att återspegla fördelen eller
kostnaden för det Större Oljebolaget att sälja
Energikontrakt
till
Emittenten
och
förvaltningsomkostnader
återspeglas
genom
applicerandet av Multiplikatorn.
Priset för varje klass av Energirelaterat Värdepapper
kommer att beräknas av Emittenten per slutet av varje
prissättningsdag
(efter
det
att
terminsmarknadspriserna för den dagen har
offentliggjorts) och publiceras på Emittentens
webbplats
på
https://etfs.wisdomtree.eu/institutional/uk/engb/pricing.aspx
De Energirelaterade Värdepapperen löper inte med
ränta. Avkastningen för en investerare är skillnaden
mellan priset till vilket de relevanta Energirelaterade
Värdepapperen
emitteras
(eller
köps
i
andrahandsmarknaden) och priset till vilket dessa
löses in (eller säljs).

C.1
9

Slutlig kurs/utövandekurs

Priserna för varje klass av Energirelaterade
Värdepapper beräknas på varje prissättningsdag i
enlighet med Formeln och inlösen av Energirelaterade
Värdepapper hos Emittenten kommer att ske till Priset
(fastställt genom Formeln) avseende den dag då
inlösenbegäran mottas.

C.2
0

Typ av underliggande och
var
information
om
underliggande kan erhållas

De Energirelaterade Värdepapperen har säkerhet i
Energikontrakt som köps från ett Större Oljebolag. Per
dagen för detta Prospekt har Emittenten endast ingått
arrangemang med ett Större Oljebolag – Shell Trading
Switzerland.
De Energikontrakt som utgör bakomliggande tillgångar
till de Energirelaterade Värdepapperen prissätts utifrån
antingen:
•

oljeterminskontrakt med användning av Brent
råolja baserat på ICE Futures’ Brent Contracts
som källa för terminsmarknadsprissättningen,
ytterligare information om detta finns tillgänglig på
den
relevanta
börsens
webbplats
(http://www.theice.com);

•

oljeterminskontrakt med användning av West
Texas Intermediate råolja baserat på New York
Mercantile Exchange’s WTI Contracts som källa
för terminsmarknadsprissättningen, ytterligare
information om detta finns tillgänglig på den
relevanta
börsens
webbplats
(http://www.cmegroup.com); eller

•

terminskontrakt
avseende
koldioxid
med
användning av EU:s Utsläppsrätter baserat på ICE
Futures’ EUA Emissions Futures (ECX CFI EUA)
som källa för terminsmarknadsprissättningen,
ytterligare information om detta finns tillgänglig på
den
relevanta
börsens
webbplats
(http://www.theice.com).

Emissionsspecifik sammanfattning:
De Energikontrakt som utgör bakomliggande tillgångar
till de Energirelaterade Värdepapper som emitteras
enligt de slutliga villkoren [prissätts utifrån
oljeterminskontrakt.
Den
källa
för
terminsmarknadsprissättningen som används är Brent
råolja baserat på ICE Futures’ Brent Contracts.
Information om dessa terminskontrakt kan erhållas på
webbplatsen
för
den
relevanta
börsen
(http://www.theice.com).][[prissätts
utifrån
oljeterminskontrakt.
Den
källa
för
terminsmarknadsprissättningen som används är West
Texas Intermediate råolja baserat på New York
Mercantile Exchange’s WTI Contracts. Information om

dessa terminskontrakt kan erhållas på webbplatsen för
den relevanta börsen (http://www.cmegroup.com).]
[prissätts
utifrån
terminskontrakt
avseende
utsläppsrätter.
Den
källa
för
terminsmarknadsprissättningen som används är EU:s
Utsläppsrätter baserat på ICE Futures EUA Emissions
Futures (ECX CFI EUA). Information om dessa
terminskontrakt kan erhållas på webbplatsen för den
relevanta börsen (http://www.theice.com).].

AVSNITT D – Risker
D.2

Väsentliga risker avseende
Emittenten
och
den
förpliktade

Emittenten har bildats för speciella ändamål i syfte att
emittera Energirelaterade Värdepapper som skulder
med bakomliggande tillgångar och har inga andra
tillgångar än de som är förknippade med de
Energirelaterade Värdepapperen. Summorna som en
Värdepappersinnehavare kan få efter anspråk på
Emittenten är, därför, begränsade till intäkterna från
försäljningen av säkerheten som är tillämplig på sådan
Värdepappersinnehavares klass av Energirelaterade
Värdepapper och eftersom Emittenten är bildat för
speciella ändamål och endast för att emittera
Energirelaterade Värdepapper, och sedan de
Energirelaterade Värdepapperna inte är garanterade
av någon annan person, har inte Emittenten några
ytterligare
tillgångar
mot
vilka
en
Värdepappersinnehavare kan rikta anspråk. För det fall
att säkerheten är otillräcklig för att täcka det belopp
som ska betalas till Värdepappersinnehavaren,
kommer Värdepappersinnehavaren att lida en förlust.
Även om Energirelaterade Värdepapper har säkerhet i
matchande Energikontrakt, är Emittentens förmåga att
erlägga betalning vid inlösen av de Energirelaterade
Värdepapperen till fullo beroende av att denne erhåller
betalning från det relevanta Större Oljebolaget vid
inlösen av relevant Energikontrakt. Inget Större
Oljebolag har garanterat Emittentens förpliktelser och
ingen Värdepappersinnehavare har någon rätt att
genomdriva några krav mot någon sådan person.
Det kan inte ges någon försäkran att ett Större
Oljebolag, Shell Trading Switzerland, Shell Treasury
eller något annat företag som tillhandahåller kreditstöd
till ett Större Oljebolag kommer att klara av att infria
sina betalningsförpliktelser under de relevanta
Energikontrakten, Energiköpeavtalet eller annan
kreditförpliktelse och, om så skulle bli fallet, kommer
Emittenten att rangordnas som en icke-säkerställd
borgenär. Följaktligen kan det inte ges någon försäkran
att Emittenten kommer att kunna lösa in

Energirelaterade Värdepapper till dessas Inlösenpris
eller ens över huvud taget.
D.6

Väsentliga risker avseende
Energirelaterade
Värdepapper

Historisk utveckling är inte en indikation på förväntad
utveckling och investeringsutvecklingen för ett
Energirelaterat Värdepapper kan vara volatil.
Följaktligen kan investerare i Energirelaterade
Värdepapper förlora hela deras investering eller del
därav.
Inverkan av nivån för och rörelser i terminspriser på
Priset för de Energirelaterade Värdepapperen,
inklusive effekten av backwardation eller contango,
kommer att variera för varje klass av Energirelaterade
Värdepapper.
Generellt
sett,
Energirelaterade
Värdepapper med ett kortare förfall kommer att ha
större exponering mot rörelser i priset och också större
exponering mot backwardation eller contango. Som en
följd har Brent 1mth Oljerelaterade Värdepapper och
WTI 2mth Oljerelaterade Värdepapper den största
volatiliteten i Pris, näraliggande berättigande, nästa
berättigande, pris för näraliggande kontrakt och pris för
nästa kontrakt. För Energirelaterade Värdepapper med
ett längre förfall kan frekvensen av backwardation öka
och följaktligen frekvensen av contango minska.
Contango eller backwardation kan vara för en
obestämd tidsperiod och, vad gäller contango, kan
följaktligen reducera värdet av en innehavares
investering.
Det sammanlagda Berättigandet för ett Energirelaterat
Värdepapper
kommer
att
minska
under
rullningsperioder i situationer när ju längre bort
leveransdatumet för ett Energirelaterat Värdepapper
är, desto högre blir priset för det Energikontraktet,
därigenom
minskas
beloppet
som
en
Värdepappersinnehavare kan erhålla vid inlösen.
Det huvudsakliga kreditstödet för Energikontrakten
med Shell Trading Switzerland kommer från Shell
Treasury, vilket bolag inte har ett kreditvärdighetsbetyg
och inte är ett bolag som används av Shell-Koncernen
för att emittera skuld- eller andra värdepapper på de
finansiella marknaderna. Vidare, det bolaget kan
komma att ersättas av en annan tillhandahållare av
kreditstöd inom Shell-Koncernen. Följaktligen, det kan
inte ges någon försäkran att Shell Treasury eller någon
annan enhet som tillhandahåller kreditstöd till Shell
Trading Switzerland, kommer att kunna fullgöra sina
betalningsförpliktelser under Remburserna, i vilket fall
Emittenten kommer att ha ett icke-säkerställt krav, inte
heller kan det ges någon försäkran att Emittenten
kommer att kunna lösa in Energirelaterade

Värdepapper till dessas inlösenkurs eller ens över
huvud taget.
Priset för råolja och följaktligen för Oljerelaterade
Värdepapper kan fluktuera kraftigt. Eftersom
Oljerelaterade Värdepapper prissätts i US dollar
kommer dessas värde i andra valutor också att
påverkas av valutakursrörelser.
Priset för utsläppsrätter för koldioxid och följaktligen för
Koldioxidrelaterade Värdepapper kan fluktuera kraftigt.
Eftersom Koldioxidrelaterade Värdepapper prissätts i
euro kommer dessas värde i andra valutor också att
påverkas av valutakursrörelser.
De Terminsoljerelaterade Värdepapperen är hänförliga
till oljeterminskontrakt med längre förfallohorisont och
kommer generellt sett att vara mindre likvida och
prisförändringar kan vara utsatta för volatilitet.
Handel i olja och utsläppsrätter för koldioxid äger rum
på flera marknaden (inklusive terminsbörser och
bilateralt over–the–counter (OTC)) över hela världen
och handel på dessa marknader kan ha inverkan på
priset för olja på andra marknader, vilket i sin tur kan
inverka på Priset för Energirelaterade Värdepapper.
Emissionsspecifik sammanfattning:
De följande riskfaktorerna är tillämpliga på den klass av
Energirelaterade Värdepapper som emitteras enligt de
Slutliga Villkoren:
•

[Priset för råolja och följaktligen för Oljerelaterade
Värdepapper kan fluktuera kraftigt. Eftersom
Oljerelaterade Värdepapper prissätts i US dollar
kommer dessas värde i andra valutor också att
påverkas av valutakursrörelser.]

•

[Priset för utsläppsrätter för koldioxid och
följaktligen för Koldioxidrelaterade Värdepapper
kan fluktuera kraftigt. Eftersom Koldioxidrelaterade
Värdepapper prissätts i euro kommer dessas
värde i andra valutor också att påverkas av
valutakursrörelser.]

•

[De Terminsoljerelaterade Värdepapperen är
hänförliga till oljeterminskontrakt med längre
förfallohorisont och kommer generellt sett att vara
mindre likvida och prisförändringar kan vara
utsatta för volatilitet.]

•

[Handel i olja och utsläppsrätter för koldioxid äger
rum på flera marknaden (inklusive terminsbörser
och bilateralt over–the–counter (OTC)) över hela

världen och handel på dessa marknader kan ha
inverkan på priset för olja på andra marknader,
vilket i sin tur kan inverka på Priset för
Energirelaterade Värdepapper]

AVSNITT E – Erbjudande
E.2
b

Motiv för erbjudande och
användning
av
emissionslikvider

Ej tillämplig; motiven för erbjudanden och
användningen av emissionslikviderna är inte andra än
att göra vinst och/eller säkra exponering.

E.3

Villkor för erbjudandet

Energirelaterade Värdepapper görs tillgängliga av
Emittenten för ansökan endast av Auktoriserade
Deltagare
som
har
skickat
in
en
giltig
teckningsanmälan och kommer endast emitteras när
emissionskursen har erlagts till det relevanta Större
Oljebolaget. En Auktoriserad Deltagare måste även
betala en tillskapandeavgift till Emittenten om £500.
Teckningsansökningar
för
Energirelaterade
Värdepapper som gjorts före 11:00 Londontid på en
bankdag kommer generellt att möjliggöra för den
Auktoriserade Deltagaren att registreras som
innehavare till relevant Energirelaterat Värdepapper
inom två bankdagar.

E.4

Väsentliga intressen
intressekonflikter

eller

Mr Burton och Mr Ziemba (som är styrelseledamöter
för Emittenten) är också ledamöter för ManJer och var
och en av Styrelseledamöterna (förutom Mr Foulds och
Mr Ross) är också ledamöter för Holdingbolaget – den
ende aktieägaren i Emittenten. Mr Ross är även en
styrelseledamot för R&H Fund Services (Jersey)
Limited, administratören och RHFS Corporate Services
(Jersey) Limited, bolagssekreterare för Bolaget och
ManJer.
Mr
Foulds
ansvarar
också
för
regelefterlevnaden för Emittenten och ManJer.
Styrelseledamöterna anser inte att det finns några
faktiska eller potentiella intressekonflikter mellan
skyldigheterna som ledamöterna och/eller medlemmar
av administrativa, lednings- och tillsynsorgan hos
Emittenten, har gentemot Emittenten och de privata
intressena och/eller andra skyldigheter dessa kan ha.
Styrelseledamöterna hos Emittenten innehar också
andra styrelseuppdrag för andra emittenter av
börshandlade
råvaror
som
också
ägs
av
Holdingbolaget och av andra bolag inom WisdomTree
koncernen, inklusive Boost Management Limited (ett
bolag som tilhandahåller tjänster till Boost Issuer PLC
(en emittent av börshandlade produkter)) och
WisdomTree Issuer plc, en emittent av börshandlade
fonder via segregerade delfonder.

E.7

Kostnader

Emittenten
Emittenten debiterar investerare följande kostnader:
Endast för Auktoriserade Deltagare:
•

Emittenten tar ut en kostnad om £500 per
skapande eller inlösen som görs direkt med
Emittenten; och

För alla Värdepappersinnehavare:
•

ett Förvaltningsarvode om 0,49 procent per år
baserat på värdet av alla Energirelaterade
Värdepapper som är utestående genom
applicerandet av den Dagliga Justeringen.

Inga andra kostnader kommer att debiteras investerare
av Emittenten.
Om
en
investerare
köper
Energirelaterade
Värdepapper från en finansiell mellanhand, uppskattar
Emittenten att kostnaderna som tas ut av en sådan
finansiell mellanhand i samband med försäljning av
Energirelaterade Värdepapper till en investerare
kommer att vara i storleksordningen 0,15 procent av
värdet för de Energirelaterade Värdepapper som säljs
till sådan investerare.
Större Oljebolag
Ej tillämplig; inga kostnader kommer att debiteras
investerare av Större Oljebolag.
Kreditgivare
Ej tillämplig; inga kostnader kommer att debiteras
investerare av Kreditgivare.
Emissionsspecifik sammanfattning
Ansökningsavgift
Inlösenavgift
Förvaltningsavgift

[£500]
[£500]
[0,49%]

