DDBO SE1A CAM OIL
är icke kapitalskyddad

Observera att en investering i ett sprinterär förknippad med vissa risker och att
DDBO SE1A CAM OIL. är icke kapitalksyddad vilket innebär att stora delar av
eller hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.
Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade
investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de laga och
författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller
förbjuda handel före spridningen av dessa.
Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig
information om Emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga
villkor. Consensus Asset Management AB reserverar sig för eventuella tryckfel,
uppdateringar kommer att publiceras på http://www.consensusam.se/

Consensus Asset Management AB
info@consensusam.se | +46 31 745 50 90

Produkten
Kapitalskydd: Nej
Löptid: ca 5 år
Underliggande tillgång: korg av tio aktier verksamma inom
oljesektorn
Teckningskurs: 100 %
Deltagandegrad: Indikativ 150 % (lägst 125 %)
Riskbarriär : 50 % av Underliggande Tillgångs startvärde
Tidsplan
16 mars 16
Första teckningsdag
18 mars 16
Sista teckningsdag
18 mars 16
Sista inbetalningsdagen till Consensus
Asset Management
21 mars 16
Startdag för Underliggande Tillgång
21 mars 21
Slutdag för Underliggande Tillgång
5 april 16
Emissionsdag
5 april 21
Ordinarie Återbetalningsdag

DDBO SE1A CAM OIL
Riskberäkningar
Risknivå Normalutfall
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Högre risk

Lägre risk
Placerings Risknivå vid Emissionstillfället
Risknivå extremutfall
Emittentrisk
Emittent

6
S&P: A / Moodys: A2
Danske Bank A/S

Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis
börskraschen under finanskrisen 2008
Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt principer som
medlemsföretagen i SPIS enats om. För mer information se Strukturerade
Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se

Produktsammanfattning DDBO SE1A CAM OIL
Emittent

Danske Bank A/S

Erbjuds av

Consensus Asset Management AB

Börskod/ ISIN kod

DDBO SE1A CAM OIL / SE0008015085

Löptid

5 år

Startdag för Underliggande Tillgång

21 mars 2016

Emissionsdag

5 april 2016

Slutdag för Underliggande Tillgång

21 mars 2016

Ordinarie Återbetalningsdag

5 april 2021

UnderliggandeTillgång (korgen)

BP PLC

Royal Dutch Shell

Conocophillips

Repsol sa

ENI spa

Williams Cos Inc

Total sa

Statoil ASA

Kinder Morgan in

Chevron Corp

Den Underliggande Tillgången består av en likaviktad korg av ovan bolag (10 st).
Kapitalskydd

Nej*

Deltagandegrad

Indikativ Deltagandegrad 150 % (kommer lägst att vara 125 %)

Riskbarriär

50 % av den Underliggande Tillgångens Startvärde

Valuta

Svenska kronor (SEK)

Lägsta Investerbara Belopp

500 000 SEK (sedan kan DDBO SE1A CAM OIL tecknas i poster om 100 000 SEK)

* DDBO SE1A CAM OIL är Icke kapitalskyddad vilket innebär att stora delar av eller hela det investerade kapitalet riskerar att förloras. Denna placering erbjuds av Consens Asset
Management AB med Danske Bank A/S som Emmittent. Danske Bank A/S svarar därmed för återbetalningen på den Ordinarie Återbetalningsdagen. Återbetalningen är beroende av
Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Ordinarie Återbetalningsdag. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank
A/S kreditbetyg är från Standard & Poors A (1 mars 2016) och från Moodys Investors Service, A2 (1 mars 2016). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 1,00 % per löptidsår
exklusive courtage, för mer information, se sidan 12.

Produktsammanfattning DDBO SE1A CAM OIL

Korgavkastning

•

Grafen till vänster visar historisk utveckling för aktiekorgen samt
dess jämförelseindex (MSCI World Price Return).

•

Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon
garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens
löptid avviker från de tidsperioder som använts i denna graf.

•

Riskbarriären sätts till 50 % av Startvärdet den 21 mars 2016
(se vidare förklaring sidan 6-9).

•

Källa: Bloomberg, data mellan 2011-02-27 och 2016-02-27.

•

Direktavkastningen är inte inkluderad i den indexerade
kursutvecklingen utan avkastningen för investeraren är baserad
på kursutvecklingen i aktiekorgen exklusive ordinära utdelningar.
Detta innebär att investerare i DDBO SE1A CAM OIL inte kommer
ta del av någon direktavkastning från aktierna i aktiekorgen.
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Hur fungerar en sprinter?

Scenario 1
Underliggande
Tillgångs Utveckling

+

I detta första scenario har den Underliggande Tillgången haft en
positiv utveckling på slutdagen jämfört med värdet på
startdagen och i detta fall åtnjuter kunden en boostad uppsida
och erhåller indikativt 150% (som lägst 125 %) av uppgången.
Tid

Se mer på sidan 10 för räkneexempel.

- 50 %
Riskbarriär

Positiv Underliggande Tillgångs
Utveckling
Exempel :
Underliggande Tillgång => +50%
Deltagandegrad => 150%
Avkastning:
50 % * 150 % = 75 %
Återbetalningsbelopp:
100 % + 75 %= 175 %
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Scenario 2
Underliggande
Tillgångs Utveckling

+

I detta andra scenario har den Underliggande Tillgången haft en
negativ utveckling på slutdagen jämfört med värdet på
startdagen men är över den 50 %-iga barriären.
I detta fall erhåller investeraren sitt Nominella belopp tillbaka.
Se mer på sidan 10 för räkneexempel.
Tid

- 50 %
Riskbarriär

Negativ Underliggande Tillgångs
Utveckling EJ under - 50 % (Riskbarriär)
Exempel :
Underliggande Tillgång => - 20 %
Deltagandegrad => 150 %
Avkastning:
0%
Återbetalningsbelopp:
100 % + 0 %= 100 %
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Scenario 3
Underliggande
Tillgångs Utveckling

+

I detta tredje scenario har den Underliggande Tillgången haft en
negativ utveckling på slutdagen jämfört med värdet på
startdagen under den 50 %-iga barriären.
I detta fall erhåller investeraren den Underliggande Tillgångens
utveckling.
Tid

Se mer på sidan 10 för räkneexempel.

- 50 %
Riskbarriär

Negativ Underliggande Tillgångs
Utveckling UNDER - 50 % (Riskbarriär)
Exempel :
Underliggande Tillgång => - 55 % (Barriären är
bruten)
Deltagandegrad => 150 %
Avkastning:
- 55 %
Återbetalningsbelopp:
100 % * -55 % = 45 %
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Förklaringstext  vilket belopp återbetalas på slutdagen?
Investeraren i placeringen har exponering mot en likaviktad aktiekorgs (10 aktier)kursutveckling mellan Startdagen och Slutdagen.
1.

Om aktiekorgen (i genomsnitt) faller med MER än 50 %, återbetalas inte Nominellt Belopp utan investerarens förlust kommer att uppgå till aktiekorgens
procentuella värdeminskningen (exklulsive courtage)

2.

Om aktiekorgen faller men INTE mer än 50 %, återbetalas Nominellt Belopp

3.

Om aktiekorgen är oförändrad eller har stigit erhåller investeraren Nominellt Belopp plus aktiekorgens värdestegring multiplicerat med Deltagandegraden
(Indikativt 150 %)
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Avkastningsexempel och Återbetalningsbelopp för DDBO SE1A CAM OIL
Tabellen nedan visar hypotetiska exempel på hur den Underliggande Tillgångens Utveckling påverkar beloppet som investeraren får tillbaka från placeringen vid den Ordinarie
Återbetalningsdagen. Räkneexemplet nedan utgör endast ett exempel för att underlätta förståelsen för den Kapitalskyddade Placeringen.

Underliggande
Återbetalningsbelopp
Tillgångs Utveckling
per minstapost

Årseffektiv avkastning

50%

175 000 kr

11.62%

40%

160 000 kr

9.64%

30%

145 000 kr

7.50%

20%

130 000 kr

5.18%

10%

115 000 kr

2.63%

0%

100 000 kr

-0.20%

-10%

100 000 kr

-0.20%

-20%

100 000 kr

-0.20%

-30%

100 000 kr

-0.20%

-40%

100 000 kr

-0.20%

-50%

100 000 kr

-0.20%

-60%

40 000 kr

-16.91%

För mer information om Startvärden / Slutvärden samt Återbetalningsbeloppet
se sidorna 11 - 12.
Årseffektiv avkastning utgörs av Återbetalningsbeloppet / Nominellt
Belopp inklusive Courtage ((Återbetalningsbelopp/Investerat belopp inkl
Courtage)^(1/antal år)  1).
Räkneexemplet visar vilket Återbetalningsbelopp som erhålles vid en
hypotetisk utveckling av den Underliggande Tillgången, givet den
indikativa Deltagandegraden på 150 % (fastställes senast på
emissiondagen och kan lägst bli 125 %).
Vid beräkningen av årseffektiv avkastning i exemplet utgör Nominellt
Belopp inklusive Courtage 101 000 kronor per post och Löptiden är
avrundad till hela år.
I de fall då Courtaget är ett annat belopp än i vårt angivna exempel
påverkas den potentiella årseffektiva avkastningen positivt.

Viktig information
Teckningsperiod
16 mars 2016  18 mars 2016
Erbjuds av/ Arrangör
Consensus Asset Management AB
Emittent
Danske Bank A/S (Danske Bank)
Kreditbetyg från Standard & Poor´s: A (1 mars 2016)
Kreditbetyg från Moody´s: A2 (1 mars 2016)
ISIN-kod
SE0008015085
Börsregistrering
Nasdaq OMX Stockholms Privatobligationslistan eller annan svensk
börs.
Löptid
Cirka 5 år
Startkurs för Underliggande Tillgång (Startdag)
21 mars 2016
Slutkurs för Underliggande Tillgång (Slutdag)
21 mars 2021

Underliggande Tillgång
Den Underliggande Tillgången är en likaviktad korg av nedan bolag:
Aktie
Vikt
BP PLC
10%
CONOCOPHILLIPS
10%
ENI SPA
10%
TOTAL SA
10%
KINDER MORGAN IN 10%
ROYAL DUTCH SH-A
10%
REPSOL SA
10%
STATOIL ASA
10%
WILLIAMS COS INC
10%
CHEVRON CORP
10%

Aktiebörs
London
New York
BrsaItaliana
EN Paris
New York
EN Amsterdam
Soc.Bol SIBE
Oslo
New York
New York

ISIN
GB0007980591
US20825C1045
IT0003132476
FR0000120271
US49456B1017
GB00B03MLX29
ES0173516115
NO0010096985
US9694571004
US1667641005

Hemsida
www.bp.com
www.conocophillips.com
www.eni.it
www.total.com
www.kindermorgan.com
www.shell.us
www.repsol.com
www.statoil.com
www.williams.com
www.chevron.com

Räntekonstruktion
Obligationerna löper utan ränta
Nominellt Belopp
100 000 kronor poster eller hela multiplar därav.
Lägsta investerbara belopp
500 000 Kronor (5 poster)
Courtage
Courtage tillkommer med 1 % av placerat likvidbelopp för DDBO SE1A CAM OIL
Emissionsdag
5 april 2016

Viktig information

Slutliga Villkor
De Slutliga Villkoren relaterade till DDBO SE1A CAM OIL , daterade 16 mars 2016.

Arvode
Senast på Likviddagen fastställs villkoren för DDBO SE1A CAM OIL och likvid inklusive
courtage betalas senaste den 18 mars 2016 till Consensus Asset Management. Därefter
tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Consensus Asset
Management AB erhåller arrangörsarvoden från Emittenten. Consensus Asset Management
AB kalkylerar med ett arvode om maximalt 1 % per år av DDBO SE1A CAM OIL produktens
Investrade Belopp under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag.
Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
Arvodet är inkluderat i DDBO SE1A CAM OIL produktens pris. Den totala ersättningen för den
aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på
arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta
Consensus Asset Management AB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett
investerat belopp på 100 000 kronor i DDBO SE1A CAM OIL med 5 års löptid:

Underliggande Tillgång

Totala kostnader
Exempel vid ett investerat belopp på 500 000 SEK i DDBO SE1A CAM OIL
(cirka 5 år):
Courtage 1 % på Lägsta investerbara belopp:
5 000 kr
Maximalt Arrangörsarvode: 1,0 % x 5 år:
25 000 kr
Totalt:
31 000 kr

Nominellt Belopp

Om någon av ovan nämnda dagar inte är en Bankdag används närmast följande Bankdag.
Ordinarie Återbetalningsdag
5 april 2021

Återbetalningsbelopp
1) Om Underliggande Tillgångs Utveckling är på eller över100 % av Startkursen
Nominellt Belopp + (Nominellt Belopp * Underliggande Tillgångs Utveckling)
2) Om Underliggande Tillgångs Utveckling är under 100 % av Startkursen och men
på eller över över 50 % av Startkursen erhåller investerarna:

3) Om Underliggande Tillgångs Utveckling är under 50% av Startkursen erhåller
investerarna:
Nominellt belopp + (Nominellt Belopp*Underliggande Tillgångs Utveckling)

Viktig information
Valutarisk
Nej, investering sker i svenska kronor (SEK).
Deltagandegrad
Deltagandegraden anger hur stor del av utvecklingen den Underliggande
Tillgången som investeraren får ta del av vid beräkningen av
Återbetalningsbeloppet. Indikativ Deltagandegrad är satt till 150 % och kommer
som lägst att bli 125 % (fastställs senast på emissionsdagen).
Riskbariär
Riskbarrären är satt till 50 % av Underliggande Tillgångs Startkurs och
observeras endast jämfört med Slutkurs för Underliggande Tillgångs Utveckling
Börsregistrering
Nasdaq OMX Stockholms Privatobligationslista eller annan svensk börs.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den Underliggande Tillgången är avgörande för beräkningen av
avkastningen i placeringen. Hur den Underliggande Tillgången kommer att
utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka
bland annat kan inkludera aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker,
råvaruprisrisker, valutakursrisker, volatilitet och/eller politiska risker.
En investering i placeringen kommer att ge en annan avkastning än en
direktinvestering i den Underliggande Tillgången, bland annat på grund av att
direktavkastningen(eventuella ordinära utdelningar) inte är inkluderade i
den Underliggande Tillgångens avkastning utan hänsyn tas enbart till
kursutvecklingen i aktiekorgen.

Exponeringrisk fortsättning
En investering i placeringen medför inte, och kan alltså inte jämställas med, att
direkt äga den Underliggande Tillgången eller delar av den Underliggande
Tillgången. Observera att en investering i placeringen inte ger investeraren
någon rätt till utdelning eller rösträtt avseende den Underliggande Tillgången.
Skatter
Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga
konsekvenserna av en investering i DDBO SE1A CAM OIL utifrån sina egna
förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under
innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.
Andrahandsmarknad och förtida avveckling:
DDBO SE1A CAM OIL kan säljas under Löptiden till rådande marknadspris
eftersom Emittenten under normala marknadsförhållanden ställer dagliga
köpkurser. DDBO SE1A CAM OIL är dock främst avsedd att behållas till förfall,
då formeln för beräkningen av Återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas
fullt ut på den Ordinarie Återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja
den aktuella produkten före den Ordinarie Återbetalningsdagen sker detta till
rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än
det Nominella Beloppet. Vid detta tillfälle kan investerare få betala ett
försäljningscourtage.
Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara
mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in DDBO
SE1A CAM OIL i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre
som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Det förtida
inlösenbeloppet kan även vara lägre än det Nominella Beloppet.

Viktig information

En placering i DDBO SE1A CAM OIL är förenade med vissa risker. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Se Emittentens
prospekt avseende DDBO SE1A CAM OIL Fullständig information om Emittenten
och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor vilka finns på
http://www.consensusam.se/.
En investering i en DDBO SE1A CAM OIL är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till
investeringen. Den är endast lämplig för investerare som dessutom har
investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, Löptid
och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är
förenade med investeringen.
Emittenten lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något
hänseende genom presentation eller prospektet. Investerare bör före ett
investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina
individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär.
Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av
egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt.
Consensus Asset Management eller Emittenten tar inget ansvar för att DDBO
SE1A CAM OIL ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen
för DDBO SE1A CAM OIL måste investeraren ansvara för.
Konstruktionsrisk: Dessa placeringar är ej kapitalskyddade. Återbetalning av
placerat belopp är beroende av utvecklingen i Underliggande Tillgång. Om
riskbarriären passerats på slutdagen exponeras investeraren mot korgens
negativa värde utveckling och investeraren kan förlora stora delar av investerat
belopp. Investeraren uppmanas att läsa emittentens prospekt samt denna
marknadsföringsbroschyr för att se hur produkten fungerar.

Kreditrisk: Emittenten av DDBO SE1A CAM OIL är Danske Bank A/S. Vid köp av denna
placering tar investerare en kreditrisk på Danske Bank A/S.
Ett sätt att bedöma Danske Banks kreditvärdighet är att titta på kreditvärdighetsbetyget
från något av de största kredit värderingsinstituten (Standard & Poors eller Moodys).
Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poors: A (1 mars 2016) (AAA
representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och från Moodys Investors
Service: A2 (1 mars 2016) (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är
lägsta). Såväl Kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks
finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Ordinarie Återbetalningsdag.
Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora
hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har utvecklats. Danske
Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.
Under vissa omständigheter kan en resolutionsmyndighet besluta om nedskrivning eller
konvertering av emittentens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela
eller delar av sin investering.

Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas
därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Emittentens Grundprospektet och de
Slutliga Villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även
reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar
avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende DDBO SE1A CAM
OIL . Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information
om Emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. Consensus
Asset Management AB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att
publiceras på http://www.consensusam.se/

Viktig information
Fullständiga Villkor
DDBO SE1A CAM OIL Emitteras under Danske Banks AS prospekt för
Structured Note Programme, (Base Prospectus daterat den 23 juni 2015,
såsom förändrat genom prospekttillägg) Grundprospektet har godkänts av
Central Bank of Ireland som har underrättat Finansinspektionen om att prospekt
har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Grundprospekt och Slutliga
villkor ses på http://www.consensusam.se/. Utöver de huvuddrag som beskrivs i
denna presentation innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga
aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom
olika former av störningar avseende hela eller delar av den Underliggande
Tillgången (t.ex. efterhandsjusteringar, senareläggningar, aktieförndingar, icke
bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya
skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta
hedgnings-arrangemang.
Denna presentation är ett marknadsföringsmaterial. Mottagare av
presentationen rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med
ovannämnda prospekt och Slutliga Villkor samt med det material som i övrigt
bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet.
En investering i skuldförbindelse DDBO SE1A CAM OIL , kan medföra risk och
investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med
utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och
juridisk karaktär.

DDBO SE1A CAM OIL får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller
utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet ifråga. Detta erbjudande riktar
sig därför inte till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de som följer
av svensk rätt.
Förbehåll
Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet och/eller emissionen av
DDBO SE1A CAM OIL i händelse av:
• att det sammanlagda tecknade nominella beloppet för DDBO SE1A CAM OIL
understiger 10 miljoner kronor.
• att någon omständighet inträffar som enligt Emittenten bedömning kan äventyra
emissionens genomförande.
Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och
tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och
betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat
aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med
över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och
sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med
förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök
www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse,
www.facebook.com/danskebanksverige.

Viktig information
SELLING RESTRICTIONS
The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not
be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Consensus has agreed
that it will not offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In
addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within
the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the
registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR
RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR
ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION
MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

