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Annan Information
Således kan avskrivningen av någon korgkomponent mildras av uppskattningen av en annan
korgkomponent i omfattningen av vikten av sådana komponenter i korgen. Varje
referensvaluta identifieras i tabellen nedan, tillsammans med dess Fixing Source, Fixing Time
och Initial Spot Rate. Om slutkursfrekvensen för endera referensvaluta är större än eller lika
med sin ursprungliga spotränta, kommer du att förlora 2% av ditt huvudbelopp av
anteckningar vid förfallodagen. I sådana fall skulle en innehavare redovisa ränteintäkter på
skuldinstrumentet och realisationsvinst eller förlust vid avveckling av optionen. Investerare är
beroende av vår förmåga att betala alla belopp som betalas på noterna, och därför är

investerare föremål för vår kreditrisk. Därför bör du kunna och villiga att hålla dina
anteckningar till förfall.
Vid ändringar i villkoren i anteckningarna kommer vi att meddela dig och du kommer att bli
ombedd att acceptera sådana ändringar i samband med ditt köp. Journal of the American
Institute for Conservation Volym 39, 2000 - Utgåva 3 Publicerad online: 18 Jul 2013. Dessa
omständigheter kan påverka växelkurserna för referensvalutorna och därmed värdet på
noterna. Vi eller våra medlemsförbund kan också handla i Referensvalutorna eller
instrumenten i samband med referensvalutorna från tid till annan. Till exempel, för
anteckningar kopplade till en korg, skulle avkastningen bero på den viktade aggregatets
prestanda hos korgkomponenterna som reflekteras av korgens retur. Vi ger eleverna en
världsomspännande inlärningserfarenhet som fokuserar på att utbilda hela personen genom
exponering för olika tron, kulturer och övertygelser. Vi kan inte försäkra dig om att
referensvalutorna kommer att resultera i någon avkastning på över 98% av din ursprungliga
investering.
Akademiker i Georgetown påverkas starkt av vår jesuit tradition för att utbilda hela personen.
Eleverna utmanas att engagera sig i världen och bli män och kvinnor till tjänst för andra,
särskilt de mest utsatta och missgynnade medlemmarna i samhället. Med tanke på denna
osäkerhet avser vi att behandla alla kuponger på säkerheten som vanlig inkomst när vi betalar.
Credit Suisse (eller dess dotterbolag) avser att erbjuda att köpa noterna på den sekundära
marknaden, men är inte skyldig att göra det. För ytterligare information, se "Användning av
intäkter och säkringar" i det medföljande produkttillskottet.
Eftersom den slutliga spoträntan för varje referensvaluta är mindre än den ursprungliga
börskursen, kommer den underliggande avkastningen att vara lika med 10,5%. Eftersom
noterna inte är kopplade till en korg, i vilket fall risken minskas och diversifieras bland alla
komponenter i en korg, kommer du att bli utsatt för referensvalutornas prestanda i samma
grad för varje referensvaluta. Bedömning med säkerhet och standardisering av bedömning i
EG-rätten. Eleverna gör också samhällstjänst i staden och håller praktikplatser på många
närliggande kulturella och civila institutioner. Detta innebär att om dollarns dollar stärks
relativt både referensvalutor eller försvagas i förhållande till båda referensvalutorna, kommer
avkastningen på anteckningarna att vara negativ. Du bör noga överväga, bland annat, de
frågor som anges i "Valda riskhänsyn" i detta pristillägg och "Riskfaktorer" i det medföljande
produkttillskottet, eftersom noterna innebär risker som inte hör samman med konventionella
värdepapper. Journal of the American Institute for Conservation Volym 46, 2007 - Utgåva 1
Publicerad online: 18 Jul 2013. Vi hänvisar till detta ändrade och omarbetade preliminära
pristillägg som "pristillägg". Du bör konsultera din skatterådgivare angående kravet du kan
behöva avslöja din värdepappershandel till IRS. Investerare kommer endast att få en positiv
avkastning på investeringen om euron försämras i förhållande till amerikanska dollar och den
svenska kronan uppskattas i förhållande till amerikanska dollar. Investerare bör vara beredda
att avstå från räntebetalningar och, om euron uppskattar i förhållande till US-dollarn eller den
svenska kronan avskrivs i förhållande till amerikanska dollar, vara villig att förlora 2% av sin
investering. Du måste aktivera JavaScript genom att ändra dina webbläsaralternativ.
Georgetown grundades 1789 och är nationens äldsta katolska och jesuit universitet. Eftersom
den slutliga spotfrekvensen för varje referensvaluta är större än eller lika med den
ursprungliga spoträntan, kommer den underliggande avkastningen att vara lika med -2%. Om
en amerikanska innehavare inte lämnar in informationsrapporten om offentliggörande av

angivna utländska finansiella tillgångar, får inte lagen om begränsningar för bedömning och
insamling av amerikanska federala inkomstskatter för den amerikanska innehavaren för det
närmaste skatteåret sluta före sådan information lämnas in. I händelse av att en
marknadsavbrott föreligger avseende en referensvaluta på den schemalagda värderingsdagen
uppskjuts förfallodagen till den femte arbetsdagen efter den dag då slutkursfrekvensen för
varje referensvaluta har beräknats. Vid 1880 var San Francisco den tionde största staden i
landet. Varje år får mer än hälften av Georgetown akademiker någon form av ekonomiskt
stöd. Även om det finns en sekundärmarknad, kan det inte ge tillräckligt med likviditet så att
du kan handla eller sälja noterna när du vill göra det. Vid en försäljning eller utbyte av en
säkerhet bör en kontantmetod amerikanska innehavare (annan än en valande kontantmetod
amerikanska innehavare) redovisa vinst eller förlust avseende säkerheten i ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan det belopp som realiserats och amerikanska innehavarens justerad
skattegrundlag i säkerheten. Skatteeffekter enligt statliga, lokala och utländska lagar behandlas
inte här. En icke-U.S. Innehavare som är bosatt utanför USA inkluderar endast egendom som
ligger i Förenta staterna.
Enligt statsskattebestämmelserna behandlas en kortfristig skuldförpliktelse som utfärdad till en
rabatt som motsvarar det överskridande av det angivna inlösenpriset vid förfallodagen av
skyldigheten gentemot obligationsförpliktelsen. För mer detaljerad information, se
"Tilläggsplan för distribution" på sista sidan av detta pristillägg. Dessutom är många statliga
myndigheter och tillsynsmyndigheter bemyndigade att vidta extraordinära åtgärder vid
krissituationer på marknaden. Till exempel kan IRS hävda att värdepapperen utgör ett
terminsavtal. Noterna är inte utformade för att vara kortfristiga handelsinstrument. Detta
preliminära prissättningstillägg ändrar, ersätter och ersätter preliminärt prissättningstillägg nr
Vid en försäljning eller utbyte av en säkerhet bör en sådan amerikansk innehavare erkänna
vinst eller förlust med avseende på säkerheten i en mängd som motsvarar skillnaden mellan
det belopp som realiserats och amerikanska innehavarens justerade skattegrundlag i
säkerheten. Vi kommer att behandla betalningar på värdepapperen som uthärdningsbara
betalningar för dessa ändamål. Kravet på att lägga fram en rapport gäller i skattepliktiga år som
börjar efter den 18 mars 2010. Alternativt kan IRS försöka bifurcera dina värdepapper i
separata komponenter, där varje säkerhet omfattar ett skuldinstrument och ett alternativ. Dessa
risker förklaras närmare i avsnittet "Riskfaktorer" i tillhörande produkttillskott. Eventuella
betalningar på anteckningarna är föremål för vår förmåga att betala våra förpliktelser som de
förfaller. Några eller alla intäkter vi erhåller från försäljningen av anteckningarna kan
användas i samband med att säkra våra skyldigheter under noterna genom en eller flera av
våra medlemsförbund. Lagen kräver också innehavare som håller utbetalningsbara betalningar
till vissa utländska enheter som inte anger namn, adress och skattemässiga
identifikationsnummer för några betydande amerikanska ägare (eller intygar att de inte har
några betydande amerikanska ägare) för att hålla skatt vid en hastighet på 30%. I avsaknad av
en administrativ eller rättslig avgörande motsatsen. Avkastningen på anteckningarna, om
någon, kanske inte räcker till för att kompensera dig för.
Individuell icke-us. Innehavare bör konsultera sina skatterådgivare angående USA: s federala
skattemässiga konsekvenser av att inneha värdepapperen vid dödsfallet. Det är inte möjligt att
förutsäga effekten av eventuella framtida rättsliga eller regleringsåtgärder avseende
valutakurser, men någon sådan åtgärd kan medföra en oväntad volatilitet och instabilitet på
valutamarknader med en väsentlig och negativ inverkan på referensvalutorens resultat och
följaktligen, värdet på noterna. I så fall kommer din avkastning att vara negativ, även om

slutkursfrekvensen för endast en referensvaluta är större än eller lika med den ursprungliga
spotfrekvensen. Jag har läst och accepterat Wiley Online Library användarvillkor. Någon av
dessa säkrings- eller handelsaktiviteter vid prissättningsdatumet och under noteringstiden kan
påverka betalningen till dig vid förfallodagen negativt. Denna diskussion gäller endast för
innehavare som innehar sina värdepapper som kapital tillgångar enligt innebörden av Internal
Revenue Code 1986, med ändringar ("Koden"), och som köper värdepapperen till
värdepapperets "emissionskurs" (som beskrivs Nedan). Vi ger ingen representation eller
garanti om noggrannheten eller fullständigheten av den information som erhållits från
Bloomberg. Se "Utvalda riskhänsyn" som börjar på sidan 3 i detta pristillägg och
"Riskfaktorer" som börjar på sidan PS-3 i det medföljande produkttillskottet. Ingen ränta eller
annan betalning kommer att betalas till följd av en sådan uppskjutning. Påföljder gäller för
eventuella misslyckanden att lämna in en obligatorisk rapport.
Om beräkningsagenten efter eget gottfinnande bestämmer att någon av dessa händelser hindrar
oss eller någon av våra medlemsförbund från att bestämma slutkursfrekvensen för antingen
referensvaluta, är det möjligt att värderingsdagen och förfallodagen skjuts upp och din
avkastning kan påverkas negativt. Om du måste sälja dina anteckningar före förfall, kanske du
inte kan göra det, eller du kan behöva sälja dem med en betydande förlust. Aktuell länk
Använd länken nedan för att dela en fullständig textversion av den här artikeln med dina
vänner och kollegor. Läs mer. Kopiera URL. Istället beror betalningen vid förfallodagen på
slutkursfrekvensen för var och en av de två referensvalutor som noterna är länkade till.
Således är karaktäriseringen av värdepapperen inte säker. Dessa händelser kan innefatta
störningar eller upphävande av handel på marknaderna som helhet. Förändringar i
valutakurserna resulterar över tiden från samspelet mellan många faktorer som direkt eller
indirekt påverkar de ekonomiska och politiska förhållandena i det land eller länder där en
sådan valuta används och den ekonomiska och politiska utvecklingen i andra relevanta länder.
Som en följd av detta kommer avkastningen på noterna att vara positiv om slutkursfrekvensen
för varje referensvaluta är mindre än den ursprungliga referensräntan för en sådan
referensvaluta, så kommer avkastningen på noterna endast att vara positiv om amerikanska
dollarn stärks relativt euron och svagas i förhållande till den svenska kronan. Om US-dollarn
stärks relativt varje referensvaluta kommer avkastningen på anteckningarna att vara negativ.
Det har emellertid inte sökts några avgöranden från IRS eller en domstol med avseende på
någon av de skattemässiga konsekvenserna som diskuteras nedan. Du bör rådfråga din egen
skatterådgivare angående eventuell ansökan till dig om detta informationskrav och tillhörande
stadga om begränsning av tullbestämmelser. Vi är inte ansvariga för eventuella negativa
konsekvenser som du kan uppleva som en följd av någon alternativ karaktärisering av
värdepapperen för amerikansk federal inkomstskatt eller andra skattemässiga ändamål.
Ytterligare insatser, andra regeringsåtgärder eller upphävande av åtgärder, liksom andra
förändringar i den offentliga ekonomiska politiken eller andra finansiella eller ekonomiska
händelser som påverkar valutamarknaden kan orsaka valutakurser till.

