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Rating 

Regionen har av Standard & Poor’s placerats i ratingkategori AAA för långfristig upplåning. Denna 

ratingnivå bekräftades senast den 7 april 2017. Det är var och ens skyldighet att inhämta information om 

aktuell rating, då den kan vara föremål för ändring. MTN-programmet som sådant har för närvarande inte 

åsatts någon rating. 

Målmarknad 

Utgivande Institut (som definieras i Allmänna Villkor) kommer i samband med emission av MTN att göra en 

bedömning av målmarknaden i förhållande till MTN och lämpliga distributionskanaler av MTN. En person 

som erbjuder, säljer eller rekommenderar MTN (en ”distributör”) bör beakta målmarknadsbedömningen. En 

distributör som omfattas av EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, 

(”MiFID II”) är skyldigt att göra en egen målmarknadsbedömning för MTN (genom att antingen anta eller 

förfina målmarknadsbedömningen) och bestämma lämpliga distributionskanaler. 

En bedömning kommer att genomföras i förhållande till varje emission av MTN om huruvida något 

Utgivande Institut som deltar vid emission av MTN utgör en producent enligt MiFIDs produktstyrningsregler 

i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 (”MiFIDs Produktstyrningsregler”). I annat fall ska 

varken Administrerande Institut eller Emissionsinstituten (som inte deltar i relevant emission) eller något 

närstående bolag vara en producent under MiFIDs Produktstyrningsregler. 

Om de Slutliga Villkoren inkluderar ett avsnitt med rubriken ”FÖRBUD ATT SÄLJA TILL ICKE-

PROFESSIONELL KUND INOM EES” är MTN är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras 

tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för icke-professionella kunder 

inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Med icke-professionell kund menas här en 

person som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: (i) en icke-professionell kund enligt definition i 

punkt 11, artikel 4 (1) i MiFID II; (ii) en kund som avses i direktiv 2002/92/EG (”IMD”) där kunden inte 

anses vara en professionell kund såsom definierat i punkt 10, artikel 4(1) i MiFID II; eller (iii) inte är en 

kvalificerad investerare enligt definition i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Följaktligen så 

kommer inte faktablad innehållande nyckelinformation, som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 

(”PRIIPs-förordningen”) för att erbjuda eller sälja MTN eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-

professionella kunder inom EES, upprättas. Att erbjuda eller sälja eller på annat sätt göra MTN tillgängliga 

till icke-professionella kunder kan därför strida mot bestämmelserna i PRIIPs-förordningen. 

 

Årsredovisning, ytterligare information 

Regionens årsredovisning för 2017 ingår som en del av detta noteringsdokument och har varit föremål för 

revision av de förtroendevalda revisorerna utan anmärkning. Årsredovisning, delårsrapporter och annan 

finansiell information kan erhållas via Regionens hemsida: www.vgregion.se. 

För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av detta noteringsdokument hänvisas till 

Regionen eller Emissionsinstituten. 

Härutöver hänvisas till bilagda Allmänna Villkor. 

Försäkran beträffande noteringsdokumentet 

Regionen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 

noteringsdokumentet, såvitt vi vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av 

väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den 

senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som 

påverkat vår finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. 












































