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Översättning av Prospektsammanfattning
Bifogad översättning utgör en översättning av avsnittet Summary i Grundprospektet av den 25 januari
2007 avseende Securities. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap.
23 och 36 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht om att utfärda intyg om godkännande av prospektet
till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG).
Enligt 2 kap. 15 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i
sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat enligt vad som närmare
beskrivs i det inledande avsnittet i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med
informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde.
Investerare bör därför även ta del av grundprospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något
beslut tas om investering.
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SAMMANFATTNING
Denna sammanfattning innehåller information ur detta Prospekt eller avsnitten "Description of
the Issuer" och "Description of the Securities" som syftar till att ge presumtiva investerare
möjlighet att inhämta information om UBS AG, företrätt av dess filialkontor i [London] [Jersey]
(nedan kallat "Emittenten"), [UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates without
settlement formula ∗ ] [UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates with settlement
formula ] [UBS Outperformance [(Capped)] Certificates ] [UBS Relative Performance Plus
Certificates ] [UBS Open-End [(Capped)] Certificates without settlement formula ] [UBS Open-End
[(Capped)] Certificates with settlement formula ] [UBS S2MART Certificates ] [UBS Super S2MART
Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)] Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificates ] [UBS
Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificates ] [UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificates ] [UBS Bonus
[(Capped)] Flex Certificates] (nedan benämnda) "Certifikat" eller "Certifikaten” samt
"Värdepapper" eller ”Värdepapperen”), vilka utgör föremålet för detta Prospekt, och om risker
hänförliga till en investering i Värdepapperen.
Sammanfattningen bör dock ses endast som en introduktion till Prospektet. Vid beslut om
investering i Värdepapperen bör presumtiva investerare därför noggrant överväga informationen i
hela Prospektet. För att tillförsäkra full förståelse av Värdepapperen rekommenderas presumtiva
investerare att noggrant läsa "Terms and Conditions of the Securities" samt avsnitten om
skattekonsekvenser och andra viktiga faktorer relaterade till beslutet att investera i Värdepapperen.
Om så erfordras, bör rådgivare konsulteras i rättsliga, skatterelaterade, ekonomiska eller andra
frågor.
Emittenten betonar också uttryckligen att, om talan väcks inför domstol rörande informationen i
detta Prospekt, kan den investerare som väcker talan åläggas att bekosta översättningen av
Prospektet innan de rättsliga förhandlingarna inleds enligt tillämplig nationell lag i respektive
medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
Presumtiva investerare bör notera att varken Emittenten eller UBS Limited, 1 Finsbury Avenue,
London EC2M 2PP, United Kingdom såsom erbjudaren ("Erbjudaren") kan göras ansvariga endast
på grundval av denna Sammanfattning eller någon översättning av denna, om inte
Sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med andra delar av Prospektet.

Vem är Emittenten?
UBS AG, med säte i Zürich och Basel, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein
(SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG).
Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, kan UBS uppvisa global närvaro med omkring 75 593
anställda (per den 30 september 2006) i mer än 50 länder. UBS AG och dess dotterbolag och
filialkontor (nedan även kallade "UBS"), innefattande UBS AG, filialkontoret i [London] [Jersey] i
egenskap av Emittent av de Värdepapper som beskrivs i detta Prospekt, är, enligt egen uppfattning, en
av världens största förvaltare av privatkapital. Som världsledande, enligt egen uppfattning, inom
finanssektorn har UBS vissa av de mest krävande kunderna i världen och kombinerar ekonomisk styrka
med en global företagskultur som betraktar förändringar som en möjlighet. Som ett integrerat företag
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genererar UBS mervärde åt sina kunder genom att dessa får tillgång till hela koncernens expertis och
kapacitet.
UBS är uppdelat på huvudsakligen tre affärsområden: Global Wealth Management & Business
Banking – och är enligt egen uppfattning, en av världens största kapitalförvaltare räknat i förvaltat
kapital och den ledande banken för företagskunder och institutionella kunder i Schweiz; Global Asset
Management - en ledande global kapitalförvaltare; Investment Bank - ett förstklassigt företag inom
investmentbanking och värdepappersrörelse.
Erbjudna tjänster innefattar traditionella investmentbanktjänster såsom konsulttjänster vid fusioner
och förvärv, kapitalmarknadstransaktioner på både primära och sekundära marknader, erkänd expertis
inom analys och emittering av investeringsprodukter för institutionella och privata placerare.
UBS är en av få globalt aktiva storbanker med förstklassig rating. Värderingsinstituten Standard &
Poor's Inc., Fitch Ratings och Moody's Investor Service Inc. har bedömt UBS' kreditvärdighet -d.v.s.
UBS' förmåga att i rätt tid fullgöra sina betalningsförpliktelser, såsom betalningar av kapital och ränta
på långfristiga lån, (debt servicing). Resultatet framgår av de kreditbetyg som anges schematiskt
nedan. Fitch och Standard & Poor's kan komplettera sina värderingar med ett plus-eller minustecken
och Moody's med en siffra. Dessa tillägg indikerar den relativa positionen inom respektive
kreditbetygsklass. Standard & Poor's värderar f.n. UBS' kreditvärdighet till AA+, Fitch till AA+ och
Moody's till Aa2. 1
Fitch

Moody's

Standard & Poor's

Anmärkningar

AAA

Aaa

AAA

mycket god: högsta nivå av kreditvärdighet,
nästan ingen risk för betalningsförsummelse

AA

Aa

AA

god till mycket god: hög sannolikhet för
betalning, låg insolvensrisk

A

A

A

tillfredsställande till god: rimlig täckning för
betalningsförpliktelser,
fortfarande
låg
insolvensrisk

BBB

Baa

BBB

tillfredsställande:
rimlig
täckning
för
betalningsförpliktelser, normal insolvensrisk
(spekulativa kännetecken, bristande skydd mot
ekonomiska förändringar)

BB

Ba

BB

godtagbar till tillfredsställande: adekvat
täckning för betalningsförpliktelser, högre
insolvensrisk

B

B

B

inadekvat till godtagbar: låg täckning för
betalningsförpliktelser, hög insolvensrisk

CCC
CC
C

Caa

CCC

otillräcklig: kreditvärdigheten är
adekvat, mycket hög insolvensrisk

1

Långfristig ranking per den 30 september 2006
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knappt

DDD
DD
D

Ca
C

CC
SD/D

insolvent: i dröjsmål eller konkurs

Vilka är ledamöterna i Emittentens ledningsgrupp och styrelse?
Styrelsen består av minst sex och högst tolv ledamöter. Deras uppdrag gäller för tre år.

Styrelseledamöter
Uppdragstid

Ställning utanför UBS AG

Marcel Ospel

Ordförande

2008

Stephan Haeringer

Vice
ordförande

2007

Marco Suter

Vice
ordförande

2008

Ernesto Bertarelli

Ledamot

2009

Verkställande direktör i Serono International
SA, Genf

Sir Peter Davis

Ledamot

2007

Styrelseledamot och investerare

Gabrielle KaufmannKohler

Ledamot

2009

Delägare i advokatbyrån Schellenberg
Wittmer och professor vid University of
Geneva i internationell privaträtt

Dr. Rolf A. Meyer

Ledamot

2009

Styrelseledamot

Dr. Helmut Panke

Ledamot

2007

Styrelseordförande i BMW AG, München
(t.o.m. 31 augusti 2006)

Peter Spuhler

Ledamot

2007

Ägare av Stadler Rail AG, Schweiz

Peter R. Voser

Ledamot

2008

Finansdirektör i Royal Dutch Shell plc,
London

Lawrence A.
Weinbach

Ledamot

2008

Styrelseledamot

Joerg Wolle

Ledamot

2009

Ordförande och finansdirektör i DKSH
Holding Ltd.
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Koncernledning
Koncernledningen består av följande nio ledamöter:
Peter Wuffli

Verkställande direktör i koncernen

Marcel Rohner

Styrelseordförande och verkställande direktör UBS Global Wealth
Management & Business Banking

John A. Fraser

Styrelseordförande och verkställande direktör i UBS Global Asset
Management

Huw Jenkins

Styrelseordförande och verkställande direktör i Investment Bank

Peter Kurer

Chefsjurist i koncernen

Clive Standish

Finansdirektör i koncernen

Walter Stürzinger

Ansvarig för riskhanteringen i koncernen

Rory Tapner

Styrelseordförande och verkställande direktör i Asia Pacific

Raoul Weil

Chef i Wealth Management International

Ingen av ovannämnda ledamöter av Koncernledningen innehar väsentliga ägarintressen utanför UBS.

Vilken är Emittentens ekonomiska situation?
Följande tabell har tagits fram ur UBS’ på engelska publicerade kvartalsrapport per den 30 september
2006. Denna tabell visar UBS-koncernens kapitalisering och skulder per den 30 september 2006:
i miljoner CHF
För den period som avslutades den

30 september 2006

Skulder
kortfristiga skulder 1)

153 500

långfristiga skulder 1)

157 851
311 351

Totala skulder 1)
Minoritetsinnehav

6 300

2)

Eget kapital:

48 403

Total kapitalisering

366 054

1)
Innefattar
penningmarknadsinstrument
och
medelfristiga
skulder
enligt
balansräkningsposterna som tagits upp efter löptid (fördelning på kort- och långfristig löptid
är tillgänglig endast på kvartalsbasis)
2) Innefattar Trust Preferred Securities
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Per den 30 september 2006 var totalt 2 105 049 946 registrerade aktier i UBS AG utgivna med ett
nominellt värde om CHF 0,10 per aktie. Vid denna tidpunkt var 2 178 960 044 aktier (med ett
nominellt värde om CHF 0,10 per aktie), vilket motsvarar totalt aktiekapital uppgående till CHF
217 896 004,40, införda i Handelsregistret. Dessa siffror återger 2-för-1 aktiespliten som genomfördes
den 10 juli 2006.
Det har inte förekommit några större förändringar i de skulder som UBS-koncernen ådragit sig sedan
den 30 september 2006.

Hur använder Emittenten nettointäkterna?
Nettointäkterna av emissionen kommer UBS-koncernen att använda för finansieringsändamål och
skall inte utnyttjas av Emittenten inom Schweiz. Nettointäkterna av försäljningen av Värdepapperen
skall Emittenten ta i anspråk för allmänna affärsändamål. Någon separat fond ("för specialändamål")
kommer inte att bildas.

Finns det några risker relaterade till Emittenten?
Det finns inga specifika risker relaterade till Emittenten. Presumtiva investerare i Värdepapperen bör
dock vara medvetna om att det finns allmänna risker förenade med Emittenten, liksom för alla
företag:
Varje investerare utsätter sig således för den allmänna risken att Emittentens ekonomiska situation
försämras. Vidare kan den allmänna bedömningen av Emittentens kreditvärdighet påverka
Värdepapperens värde. Denna bedömning är generellt beroende av vilken kreditvärdering som
värderingsinstitut såsom Moody's, Fitch och S&P åsätter Emittentens eller närstående företags
utestående Värdepapper. Emittenten och närstående företag kan också delta i transaktioner relaterade
till Värdepapperen för egen eller kunders räkning. Sådana transaktioner kan ha positiv eller negativ
inverkan på Värdepapperens pris.
Vid beslut om investeringar i Värdepapperen bör presumtiva köpare/investerare bedöma all
information i Prospektet och, om så erfordras, konsultera sina rådgivare i rättsliga, skatterelaterade
eller ekonomiska frågor.

Vad är Värdepapperen?
I enlighet med detta Prospekt skall UBS AG genom sitt filialkontor i [London] [Jersey], emittera [ange
beteckning för [UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates without settlement formula ∗ ] [UBS
[Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates with settlement formula ] [UBS Outperformance
[(Capped)] Certificates ] [UBS Relative Performance Plus Certificates ] [UBS Open-End [(Capped)]
Certificates without settlement formula ] [UBS Open-End [(Capped)] Certificates with settlement
formula ] [UBS S2MART Certificates ] [UBS Super S2MART Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)]
Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificates ]
[UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificates ] [UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificates ∗ ]: [●]] med
International Security Identification Number [●] (“ISIN”) såsom Emittent i överensstämmelse med tysk
lag. Dessa Värdepapper kommer att rankas pari passu med Emittentens alla andra direkta, icke
efterställda, ovillkorade och icke säkerställda förpliktelser.
∗
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Värdepapperen är vart och ett baserat på [beskrivning av [aktien] [Indexet] [FX-kursen] [ädelmetallen]
[råvaran] [räntenivån] [det andra värdepapperet] [fondenheten] [korgen bestående av tidigare nämnda
tillgångarna]: [●] ("Underliggande")] [beskrivning av portföljen bestående av tidigare nämnda
tillgångar: [●] (var och en, och tillsammans benämnda "Underliggande")]

Hur erbjuds Värdepapperen?
[Emittenten avser att erbjuda de Värdepapper som beskrivs i detta Prospekt – efter erforderliga
underrättelser från den tyska Finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –
”BaFin”) i egenskap av behörig myndighet i UBS:s (utvalda) hemmedlemsstat i den mening som anges
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003
(”Prospektdirektivet”) och den tyska lagen om värdepappersprospekt (Wertpapierprospektgesetz) – i
olika medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.]
Förutom att registrera Grundprospektet [och de slutliga villkoren] med BaFin [,] [och] att vidta
nödvändig publicering [liksom att vidta nödvändig notifiering av Grundprospektet till [●]] har varken
Emittenten eller Erbjudaren vidtagit åtgärder och kommer inte vidta några åtgärder för att göra
Värdepapperen eller innehavet av Värdepapperen, liksom distribution av erbjudandehandlingar
avseende Värdepapperen, tillgängliga för allmänheten i någon annan jurisdiktion där det krävs
särskilda åtgärder för ett erbjudande till allmänheten.
Varken Emittenten eller Erbjudaren garanterar att Grundprospektet [och de slutliga villkoren] lagligen
kan distribueras, eller att Värdepapperen lagligen kan erbjudas, i enlighet med tillämpliga krav på
registrering eller andra krav i någon jurisdiktion, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
sådana krav och tar inte heller något ansvar för främjandet av distribution eller erbjudande.
[vid Teckningsperiod infoga följande text: Det har överenskommits att på eller efter respektive
Emissionsdag skall UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom garantera
Värdepapperen genom ett garantiavtal och skall erbjuda dem till försäljning [till Emissionspriset] på
villkor som kan förändras. [Emissionspriset [kommer att fastställas] [var fastställt] [när erbjudandet till
allmänheten startade] [på Fixerandedagen] [baserat på rådande marknadssituation och priset för
[Underliggande]] och [kommer sedan att göras] [är] tillgängligt hos Erbjudaren.] Efter utgången av
Teckningsperioden skall försäljningspriset löpande justeras för att avspegla den rådande
marknadssituationen.
Erbjudaren ansvarar för att koordinera hela Värdepapperserbjudandet och Värdepapperna kan tecknas
hos Erbjudaren under bankens normala öppettider under Teckningsperioden. [Värdepapperna kan
som lägst tecknas till det Lägsta Investeringsbeloppet.]]
[om Teckningsperiod inte är tillämpligt infoga följande text: Det har överenskommits att på eller efter
respektive Emissionsdag skall UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom
garantera Värdepapperen genom ett garantiavtal och skall erbjuda dem till försäljning [till
Emissionspriset] på villkor som kan förändras. [Värdepapperna kan som lägst tecknas till det Lägsta
Investeringsbeloppet.] [Emissionspriset [kommer att fastställas] [var fastställt] [när erbjudandet till
allmänheten startat] [på Fixerandedagen] [baserat på rådande marknadssituation och priset för
[Underliggande]] och från och med denna tidpunkt [finns] [var] det tillgängligt hos Erbjudaren. När
erbjudandet till allmänheten startat kommer försäljningspriset löpande justeras för att avspegla den
rådande marknadssituationen.
Erbjudaren ansvarar för att koordinera hela Värdepapperserbjudandet.]
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Kommer Värdepapperen att tas upp till handel?
[Om Emittenten avser att ansöka om notering för Värdepapperen infoga följande text: Erbjudaren
avser
att
ansöka
om
att
Värdepapperen
skall
upptas
till
handel
på
Värdepappersbörsen/Värdepappersbörserna.
[vid UBS Open-End [(Capped)] Certificates without settlement formula och för UBS Open-End
[(Capped)] Certificates with settlement formula infoga följande text: Vid händelse av avslutande eller,
såsom kan vara fallet, vid förtida inlösen av Värdepapperen av Emittenten kommer handeln att
stoppas [två] [●] handelsdag[ar] före Avslutandedagen eller den Förtida Inlösendagen, efter vad som är
tillämpligt. Från denna tidpunkt framtill Avslutandedagen eller den Förtida Inlösendagen, efter vad
som är tillämpligt, kan handel endast ske med Erbjudaren utanför börsen.]
[vid andra Certifikat infoga följande text: Förutsatt att inte Värdepapperen har blivit avslutade av
Emittenten, i vilket fall handeln med Värdepapperen kommer att stoppas [två] [●] handelsdag[ar] före
Avslutandedagen [vid UBS Super S2MART Certificate infoga följande text: och förutsatt att
Värdepapperen har upphört i förtid], skall handeln med Värdepapperen stoppas [två]
[●]handelsdag[ar] före Upphörandedagen. Från denna tidpunkt framtill Upphörandedagen kan handel
endast ske med Erbjudaren utanför börsen.]]
[om Erbjudaren inte avser att ansöka om notering för Värdepapperen infoga följande text: Erbjudaren
avser inte att ansöka om att Värdepapperen skall upptas till handel på en värdepappersbörs.]

Finns det några försäljningsrestriktioner avseende Värdepapperen?
Värdepapperen får endast erbjudas, säljas eller levereras inom en jurisdiktion om detta är tillåtet i
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter och förutsatt att Emittenten inte ådrar sig några
ytterligare skyldigheter. Värdepapperen kommer aldrig, varken direkt eller indirekt, erbjudas, säljas,
handlas eller levereras inom USA eller till en amerikansk medborgare (såsom definierat i Regulation S i
United States Securities Act of 1933).
[Om tillämpligt, infoga följande försäljningsrestriktion: [●] ]

Vilka rättigheter förvärvar Värdepappersinnehavaren genom Värdepapperen?
Genom köpet av Värdepapperet förvärvar investeraren, under vissa förhållanden och i enlighet med
"Terms and Conditions of the Securities", rätten att kräva betalning av Inlösenbeloppet i
Avvecklingsvalutan beroende på utvecklingen av det [Underliggande] [med hänsyn till Relationstalet
(Ratio) (”Avvecklingsbeloppet”) [vid fysisk avveckling infoga följande text: eller som kan vara fallet,
tillämplig mängd Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet ("Certifikaträtten").
Värdepappersinnehavarna skall inte ha rätt till delbetalningar. Inget av Värdepapperen ger någon rätt
till betalning av fast eller rörlig ränta eller utdelning och genererar som sådana ingen fast inkomst.

[Vid UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates without settlement formula infoga följande
text:
UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates without settlement formula på [Underliggande] är
värdepapper som i ekonomiskt hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande],
[men som trots detta inte är fullt jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom
Avvecklingsbeloppets nivå begränsas av Högsta Summan.
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Innehavaren av UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates without settlement formula är
berättigad att i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities erhålla Inlösenbeloppet
multiplicerat med Relationstalet [omräknat till Avvecklingsvalutan] [dock begränsat till Högsta
Summan] (”Avvecklingsbeloppet”). I detta fall är Inlösenbeloppet lika med [Avvecklingspriset på
[Underliggande] [om tillämpligt, ange annan referenspunkt:[●]] [om tillämpligt, ange annat
bestämmande av Inlösenbeloppet: [●]] [minus [Risk Management Fee] [om annan avgift är tillämplig,
ange följande text: [●]].]

[Vid UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates with settlement formula infoga följande text:
UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates with settlement formula [på Underliggande] är
värdepapper som i ekonomiskt hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande],
[men som trots detta inte är fullt jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom
Avvecklingsbeloppets nivå begränsas av Högsta Summan].
Innehavaren av UBS [Performance] [PERLES] [(Capped)] Certificates with settlement formula är
berättigad att i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities erhålla Inlösenbeloppet
[omräknat till Avvecklingsvalutan] [dock begränsat till Högsta Summan] (”Avvecklingsbeloppet”). I
detta fall är Inlösenbeloppet lika med varje värdepappers Nominella Belopp multiplicerat med kvoten
av Avvecklingsbeloppet och Fastställelsepris [, från resultatet subtraheras sedan [Risk Management
Fee] [om annan avgift är tillämplig ange följande text: [●]].]

[Vid UBS Outperformance [(Capped)] Certificates infoga följande text:
UBS Outperformance [(Capped)] Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt
jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom Inlösenbeloppets nivå [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) - förutsatt att Avvecklingspriset för [Underliggande] [om
tillämpligt ange annan referens: [●]] är högre än Fastställelsepriset – som också bestäms av
Deltagandegraden [dock begränsat till Högsta Summan] I detta fall är Inlösenbeloppet lika med, med
hänsyn till Relationstalet [summan av Fastställelsepriset och skillnaden mellan Avvecklingspriset på
[Underliggande] [om tillämpligt, ange annan referenspunkt: [●]] och Fastställelsepriset multiplicerat
med Deltagandegraden] [om tillämpligt ange annat bestämmande av Inlösenbeloppet: [●]].
[Inlösenbeloppet är dock begränsat till Högsta Summan.]
Om Avvecklingspriset på [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än
eller lika med Fastställelsepriset kommer innehavaren av UBS Outperformance [(Capped)] Certificates
erhålla [vid fysisk avveckling infoga följande text: tillämplig mängd Fysiskt Underliggande baserat på
Relationstalet [trots det alltid begränsat till värdet av Högsta Summan] [vid kontantavveckling infoga
följande text: [Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]]
[om tillämpligt ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [omräknat till
Avvecklingsvalutan med hänsyn till Relationstalet [dock begränsat till Högsta Summan].]

[Vid UBS Relative Performance Plus Certificates infoga följande text:
UBS Relative Performance Plus Certificates på Underliggande är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i motsvarande Underliggande, men som trots detta inte är fullt
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jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) inte enbart bestäms av aktuellt Underliggandes
utveckling. Det bestäms också av Underliggandes utvecklingen i jämförelse med annat underliggande,
kallat Referensunderliggande. Underliggande och Referensunderliggande kan korrelera med varandra,
vilket dock inte utesluter att utvecklingen för Underliggande respektive Referensunderliggande kan
röra sig i olika eller t.o.m. motsatta riktningar.
Om den relativa utvecklingen för Underliggande korresponderar med eller är högre än den relativa
utvecklingen för Referensunderliggande erhåller innehavaren av ett UBS Relative Performance Plus
Certificate ett Avvecklingsbelopp [omräknat till Avvecklingsvalutan] som med hänsyn till Relationstalet
är lika med [Avvecklingsbeloppet för [Underliggande] [om tillämpligt, ange annan referenspunkt: [●]]]
[om tillämpligt ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] i enlighet med § 1 i Terms and
Conditions of the Securities.
Om däremot den relativa utvecklingen för [Underliggande] är lägre än den relativa utvecklingen för
Referensunderliggande kommer innehavaren av UBS Relative Performance Plus Certificate att erhålla
Avvecklingsbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan], [som, med hänsyn till Relationstalet är lika
med Fastställelsepriset multiplicerat med Utvecklingsfaktorn] [om tillämpligt ange annat bestämmande
av Avvecklingsbeloppet: [●]].]

[Vid UBS Open-End [(Capped)] Certificates without settlement formula infoga följande text:
I motsats till certifikat med bestämd löptid har UBS Open-End [(Capped)] Certificates without
settlement formula på [Underliggande] inget Förfallodatum och därmed ingen bestämd löptid. UBS
Open-End [(Capped)] Certificates without settlement formula måste därför utövas av respektive
innehavare ett visst Utövandedatum i enlighet med den utövandeprocedur som beskrivs i Terms and
Conditions of the Securities om Certifikaträtten skall hävdas.
Innehavaren av UBS Open-End [(Capped)] Certificates without settlement formula erhåller i enlighet
med § 1 i Terms and Conditions of the Securities Inlösenbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan]
[dock begränsat till Högsta Summan] med hänsyn till Relationstalet (”Avvecklingsbeloppet”). I detta
fall är Inlösenbeloppet lika med [Avvecklingspriset på Underliggande] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]]] [om tillämpligt ange annat bestämmande av Inlösenbeloppet: [●]] [minus [Risk
Management Fee] [om annan avgift är tillämplig, ange följande text: [●]].]
[Vid UBS Open-End [(Capped)] Certificates with settlement formula infoga följande text:
I motsats till certifikat med bestämd löptid har UBS Open-End [(Capped)] Certificates with settlement
formula på [Underliggande] inget Förfallodatum och därmed ingen bestämd löptid. UBS Open-End
[(Capped)] Certificates with settlement formula måste därför utövas av respektive innehavare ett visst
Utövandedatum i enlighet med den utövandeprocedur som beskrivs i Terms and Conditions of the
Securities om Certifikaträtten skall hävdas.
Innehavaren av UBS Open-End Certificates with settlement formula erhåller i enlighet med § 1 i Terms
and Conditions of the Securities Inlösenbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan] [trots det
begränsat till Högsta Summan] (”Avvecklingsbeloppet”). I detta fall är Inlösenbeloppet lika med [varje
Värdepappers Nominella Belopp multiplicerat med kvoten av Avvecklingspriset och Fastställelsepriset]
[om tillämpligt ange annat bestämmande av Inlösenbeloppet: [●]] [minus [Risk Management Fee] [om
annan avgift är tillämplig, ange följande text: [●]].]
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[Vid UBS S2MART Certificates infoga följande text:
UBS S2MART Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt hänseende liknar
direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt jämförbara med
sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan]
(”Avvecklingsbeloppet”) också bestäms av Deltagandegraden och eftersom innehavare av UBS
S2MART Certificates inte står risken för förlust förrän Förlusttröskeln har nåtts. Enbart om
Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] har sjunkit under
Förlusttröskeln deltar innehavare av UBS S2MART Certificates – och då oproportionerligt – i förlusten
på [korresponderande Underliggande].
Om Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt, ange annan referenspunkt: [●]] är högre än
Fastställelsepriset kommer innehavaren av UBS S2MART Certificates erhålla ett Avvecklingsbelopp
[omräknat till Avvecklingsvalutan] i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities, vilket är
lika med [Fastställelsepriset plus differensen mellan Avvecklingspriset för [Underliggande] [om
tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] och Fastställelsepriset multiplicerat med Deltagandegraden
och resultatet multiplicerat med Relationstalet] [om tillämpligt ange annat bestämmande av
Avvecklingsbeloppet: [●]]
Om Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än
eller lika med Fastställelsepriset, men högre än eller lika med Förlusttröskeln, kommer innehavaren av
UBS S2MART Certificates erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknat till Avvecklingsvalutan] som är lika
med [Fastställelsepriset multiplicerat med Relationstalet] [om tillämpligt ange annat bestämmande av
Avvecklingsbeloppet: [●]].
Om Avvecklingspriset på [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än
Förlusttröskeln kommer innehavaren av UBS S2MART Certificates erhålla ett Avvecklingsbelopp
[omräknat till Avvecklingsvalutan] som är lika med [Fastställelsepriset minus differensen mellan
Förlusttröskeln och Avvecklingspriset på [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt:
[●]] multiplicerat med Hävstångsfaktorn, och resultatet multiplicerat med Relationstalet] [om
tillämpligt ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].]

[Vid UBS Super S2MART Certificates infoga följande text:
UBS Super S2MART Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt hänseende
liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt jämförbara
med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat i Avvecklingsvalutan] är
begränsad till ett löptidsrelaterat Tilläggsbelopp och eftersom innehavare av UBS Super S2MART
Certificates inte står risken för förlust förrän Förlusttröskeln har nåtts. Enbart om Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] har sjunkit under Förlusttröskeln deltar
innehavare av UBS S2MART Certificates – och då oproportionerligt – i förlusten på [korresponderande
Underliggande].
Om Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt, ange annan referenspunkt: [●]] eller Priset
för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] vid någon av Observationsdagarna
är högre än [Fastställelsepriset] [relevant Fastställelsepris(i)], kommer innehavaren av UBS Super
S2MART Certificates erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknad till Avvecklingsvalutan] i enlighet med §
1 i Terms and Conditions of the Securities som är lika med [det Nominella Beloppet per UBS Super
S2MART Certificate plus det löptidsrelaterat Tilläggsbeloppet vid [sådan Obeservationsdag(i)]
[Observationsdagen]] [om tillämpligt ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].
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Om Priset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] vid någon av
Observationdagarna som inte även är en Upphörandedag är högre än [Faställelsepriset] [relevant
Fastställelsepris(i)], kommer Certifikaten att upphöra på sådan Observationsdag (”Förtida
Upphörandedag”).
Om UBS Super S2MART Certificates inte upphörde i förtid och om Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än eller lika med
Fastställelsepriset men i alla avseende högre än eller lika med Förlusttröskeln kommer innehavaren av
UBS Super S2MART Certificate erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknad till Avvecklingsvalutan] som är
lika med [Nominellt Belopp per UBS Super S2MART Certificate] [om tillämpligt ange annat
bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].
Om Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än
Fastställelsepriset och lägre än Förlusttröskeln kommer innehavaren av UBS Super S2MART Certificate
att erhålla Avvecklingsbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan] som [beräknas i enlighet med
följande formulan
⎛ LT - Avveckling spriset
Nominellt Belopp - Nominellt Belopp x ⎜⎜
⎝ Fastställe lsepriset

⎞
⎟⎟ x LFactor
⎠

där ”LT” innebär Förlusttröskeln och ”LFactor” innebär Hävstångsfaktorn.] [om tillämpligt ange annat
bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].]

[Vid UBS Bonus [(Capped)] Certificates infoga följande text:
UBS Bonus [(Capped)] Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt hänseende
liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt jämförbara
med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan]
(”Avvecklingsbeloppet”) inte i något fall utvecklas parallellt med utvecklingen för [Underliggande].
Avvecklingsbeloppets nivå beror i stället på om en Kick Out-händelse inträffar eller inte [under
Värdepapperens Löptid].
En Kick Out-händelse inträffar [under Värdepapperens Löptid] om [Priset] [Avvecklingspriset] för
[Underliggande] [en av de Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] når, d.v.s., är lika med eller faller under [Kick Out-nivån] [Golvet].
Om [under Värdepapperens Löptid] [Priset] [Avvecklingspriset] för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] varken når eller
faller under [Kick Out-nivån] [Golvet], d.v.s. om ingen Kick Out-händelse har inträffat kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Certificate att erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknad till
Avvecklingsvalutan] i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities som är lika med
antingen Bonusnivån eller Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]], med hänsyn till Relationstalet – vilken som är högst [dock begränsat till Högsta
Summan].
Om [under Värdepapperens Löptid] [Priset] [Avvecklingspriset] för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] emellertid når
eller faller under [Kick Out-nivån] [Golvet], d.v.s. en Kick Out-händelse har inträffat kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Certificate att erhålla [vid fysisk avveckling ange: tillämplig
mängd Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet [dock begränsat till värdet av Högsta Summan]
[vid kontantavveckling ange: [Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan
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referenspunkt: [●]] [omräknat till Avvecklingsvalutan] med hänsyn till Relationstalet] [om tillämpligt
ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [dock begränsat till Högsta Summan].]

[Vid UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificates infoga följande text:
UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt
jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) inte i något fall utvecklas parallellt med utvecklingen för
[Underliggande]. Avvecklingsbeloppets nivå beror i stället på om en Kick Out-händelse inträffar eller
inte [under Värdepapperens Löptid].
En Kick Out-händelse inträffar [under Värdepapperens Löptid] om Priset för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] når, d.v.s. är lika
med eller faller under [Kick Out-nivån] [Golvet].
Om [under Värdepapperens Löptid] Priset för [Underliggande] [en av de Underliggande] [en
Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] varken når eller faller under [Kick
Out-nivån] [Golvet], d.v.s. ingen Kick Out-händelse har inträffat
och Avvecklingspriset på
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lika med eller lägre än Bonusnivån
kommer innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificate att erhålla ett Avvecklingsbelopp
[omräknat till Avvecklingsvalutan] i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities som är
lika med Bonusnivån med hänsyn till Relationstalet.
Om [under Värdepapperens Löptid] Priset för [Underliggande] [en av de Underliggande] [en
Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] emellertid når eller faller under [Kick
Out-nivån] [Golvet], d.v.s. en Kick Out-händelse har inträffat och Avvecklingspriset på [Underliggande]
[om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lika med eller lägre än Bonusnivån kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Plus Certificate att erhålla [vid fysisk avveckling ange: tillämplig
mängd Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet [dock begränsat till värdet av Högsta
Summan]] [vid kontantavveckling ange: [Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange
annan referenspunkt: [●]] [omräknat till Avvecklingsvalutan] [dock begränsat till Högsta Summan] med
hänsyn till Relationstalet] [om tillämpligt ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].]
Om Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är högre än
Bonusnivån kommer Avvecklingsbeloppet [omräknat till Avvecklingsvalutan] med hänsyn till
Relationstalet, är – oavsett om en Kick Out-händelse inträffar eller inte – lika med [Bonusnivån plus
skillnaden mellan Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]]
och Bonusnivån, differensen skall sedan multipliceras med Hävstångsfaktorn [om tillämpligt ange
annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [dock begränsat till Högsta Summan].

[Vid UBS Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificates infoga följande text:
UBS Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt
jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) inte i något fall utvecklas parallellt med utvecklingen för
[Underliggande]. Avvecklingsbeloppets nivå beror i stället på om en Kick Out-händelse inträffar eller
inte [under Värdepapperens Löptid].
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En Kick Out-händelse inträffar [under Värdepapperens Löptid] om Priset för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] når, d.v.s. är lika
med eller faller under [Kick Out-nivån] [Golvet].
Om [under Värdepapperens Löptid] Priset för [Underliggande] [en av de Underliggande] [en
Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] varken når eller faller under [Kick
Out-nivån] [Golvet], d.v.s. ingen Kick Out-händelse har inträffat kommer innehavaren av [UBS Bonus
[(Capped)] Extra Plus Certificate erhålla med hänsyn till Relationstalet ett Avvecklingsbelopp [omräknat
till Avvecklingsvalutan] i enlighet med § 1 i Terms and Conditions of the Securities som antingen är (i)
lika med Bonusnivån, vid händelse av att Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange
annan referenspunkt: [●]] är lika med eller lägre än Bonusnivån, eller om (ii) Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är högre än Bounsnivån, lika med
[Bonusnivån plus differensen mellan Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] och Bonusnivån, och denna differens multiplicerad med Hävstångsfaktorn(i). [dock
begränsad till [relevant] Högsta Summa[(n=1)]] [om tillämpligt ange annat bestämmande av
Avvecklingsbeloppet: [●]].
Om [under Värdepapperens Löptid] Priset för [Underliggande] [en av de Underliggande] [en
Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] emellertid når eller faller under [Kick
Out-nivån] [Golvet], d.v.s. en Kick Out-händelse har inträffat och Avvecklingspriset på [Underliggande]
[om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är högre än [Kick Out-nivån] [Golvet] kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificate erhålla, med hänsyn till Relationstalet, ett
Avvecklingsbelopp [omräknat till Avvecklingsvalutan], som är lika med [[Kick Out-nivån] [Golvet] plus
differensen mellan Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt:
[●]] och [Kick Out-nivån] [Golvet], sådan differens multiplicerad med Hävstångsfaktorn(2) [dock
begränsat till [relevant] Högsta Summa[(n=i)]]] [om tillämpligt ange annat bestämmande av
Avvecklingsbeloppet: [●]].
Om [under Värdepapperens Löptid] Priset för [Underliggande] [en av de Underliggande] [en
Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] når eller faller under [Kick Out-nivån]
[Golvet], d.v.s. en Kick Out-händelse har inträffat och Avvecklingspriset på [Underliggande] [om
tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lika med eller lägre än [Kick Out-nivån] [Golvet] kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Extra Plus Certificate erhålla [vid fysisk avveckling ange:
tillämplig mängd Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet [dock begränsat till värdet av
[relevant] Högsta Summa[(n=1)]]] [vid kontantavveckling ange: [Avvecklingspriset för [Underliggande]
[om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] [omräknat till Avvecklingsvalutan] [dock begränsat till
[relevant] Högsta Summa[(n=1)]] med hänsyn till Relationstalet] [om tillämpligt ange annat
bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]].]

[Vid UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificates infoga följande text:
UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt
jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) inte i något fall utvecklas parallellt med utvecklingen för
[Underliggande]. Avvecklingsbeloppets nivå beror i stället på om en Kick Out-händelse inträffar eller
inte [under Värdepapperens Löptid].
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En Kick Out-händelse inträffar [under Värdepapperens Löptid] om [Priset] [Avvecklingspriset] för
[Underliggande] [en av de Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] når, d.v.s. är lika med eller faller under [Kick Out-nivån] [Golvet].
Om [under Värdepapperens Löptid] [Priset] [Avvecklingspriset] för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] varken når eller
faller under [Kick Out-nivån] [Golvet], d.v.s. om ingen Kick Out-händelse har inträffat kommer
innehavaren av UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificate att erhålla, med hänsyn till Relationstalet,
Bonusnivån multiplicerat med Deltagandegraden [dock begränsat till Högsta Summan] [omräknat till
Avvecklingsvalutan]. Bonusnivån är lika med [det högsta av [Priset på Underliggande] [Priset på en
Underliggande] [Priset på en Korgkomponent] vid Observationsdagarna såsom bestämts av
Beräkningsagenten] [om tillämpligt ange annat bestämmande av Bonusnivån:[ ●]] [dock begränsat till
Högsta Summan].
Om [under Värdepapperens Löptid] [Priset] [Avvecklingspriset] för [Underliggande] [en av de
Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] däremot når eller
faller under [Kick Out-nivån] [Golvet], d.v.s. en Kick Out-händelse har inträffat kommer innehavaren av
UBS Lock-In Bonus [(Capped)] Certificate att erhålla [vid fysisk avveckling ange: tillämplig mängd
Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet [dock begränsat till värdet av Högsta Summan] [vid
kontantavveckling ange: [Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] [omräknat till Avvecklingsvalutan], med hänsyn till Relationstalet] [om tillämpligt
ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [dock begränsat av Högsta Summan]].]

[Vid UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificates infoga följande text:
UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificates på [Underliggande] är värdepapper som i ekonomiskt
hänseende liknar direktinvesteringar i [motsvarande Underliggande], men som trots detta inte är fullt
jämförbara med sådana direktinvesteringar eftersom nivån på Inlösenbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] (”Avvecklingsbeloppet”) inte i något fall utvecklas parallellt med utvecklingen för
[Underliggande]. Avvecklingsbeloppets nivå beror i stället på om en Kick Out-händelse inträffar eller
inte [under Värdepapperens Löptid].
Kick Out-händelse(1) inträffar om [under Värdepapperens Löptid] [●] [Priset] [Avvecklingspriset] för
[Underliggande] [en av de Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] når, d.v.s. är lika med eller faller under [Kick Out-nivån(1)] [Golvet(1)].
Kick Out-händelse(2) inträffar om [under Värdepapperens Löptid] [●] [Priset] [Avvecklingspriset] för
[Underliggande] [en av de Underliggande] [en Korgkomponent] [om tillämpligt ange annan
referenspunkt: [●]] når, d.v.s. är lika med eller faller under [Kick Out-nivån(2)] [Golvet(2)].
Om [,under Värdepapperens Löptid] Kick Out-händelse(1) inte har inträffat, och Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är högre är Bonusnivå(1),, kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificate att erhålla Avvecklingsbeloppet [omräknat till
Avvecklingsvalutan] som med hänsyn till Relationstalet, är lika med [Bonusnivå(1) plus produkten av
differensen mellan Avvecklingspriset och Bonusnivå(1) och Hävstångsfaktorn] [om tillämpligt
ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [dock begränsat till Högsta Summan]. Om
[,under Värdepapperens Löptid] Kick Out-händelse(1) inte har inträffat, och Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än eller lika med
Bonusnivå(1) kommer innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificate att erhålla ett
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Avvecklingsbelopp [omräknad till Avvecklingsvalutan], som med hänsyn till Relationstalet, är lika med
Bonusnivå(1).
Om, däremot, [under Värdepapperens Löptid] Kick Out-händelse(1) har inträffat, och Avvecklingspriset
för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är högre är Bonusnivå(2),, kommer
innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificate att erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknat till
Avvecklingsvalutan] som, med hänsyn till Relationstalet, är lika med [Bonusnivå(2), plus produkten av
differensen mellan Avvecklingspriset och Bonusnivå(2) och Hävstångsfaktorn] [om tillämpligt
ange annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]] [,dock begränsat till Högsta Summan].
Om [under Värdepapperens Löptid] Kick Out-händelse(1) har inträffat men inte Kick Out-händelse(2),
har inträffat och Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]]
är lägre än eller lika med Bonusnivå(2),, kommer innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificate
att erhålla ett Avvecklingsbelopp [omräknat till Avvecklingsvalutan] som, med hänsyn till
Relationstalet, är lika med Bonusnivå(2),.
Om [under Värdepapperens Löptid] Kick Out-händelse(2) har inträffat och Avvecklingspriset för
[Underliggande] [om tillämpligt ange annan referenspunkt: [●]] är lägre än eller lika med Bonusnivå(2),,
kommer innehavaren av UBS Bonus [(Capped)] Flex Certificate att erhålla [vid fysisk avveckling ange:
tillämplig mängd Fysiskt Underliggande baserat på Relationstalet [dock begränsat till värdet av Högsta
Summan] [vid kontantavveckling ange: [Avvecklingspriset för [Underliggande] [om tillämpligt ange
annan referenspunkt: [●]] [omräknat till Avvecklingsvalutan] [vad gäller Högsta Summan ange
följande:, dock begränsat till Högsta Summan,] multiplicerat med Relationstalet] [om tillämpligt ange
annat bestämmande av Avvecklingsbeloppet: [●]]]. ]

Vilka är riskerna med en investering i Värdepapperen?
En investering i Värdepapperen innebär produktspecifik risk för investeraren. Värdet på ett Certifikat
bestäms inte enbart av förändringar i priset på [Underliggande], utan är även beroende på en rad
andra faktorer. Följaktligen kan värdet på Certifikaten gå ner även om priset på [Underliggande] är
konstant. Potentiella investerare bör observera att förändringar i priset på [Underliggande] på vilka
Certifikaten är baserade (eller även på icke inträffade, förutspådda, prisförändringar) kan minska
värdet på Certifikaten till en nivå att det inte längre har något värde. [I ljuset av Värdepapperens
begränsade löptid,] [finns det] [Det finns] ingen garanti att värdet på Certifikaten kommer att
återhämta sig [innan Värdepapperen förfaller]. Denna risk är oberoende av Emittentens finansiella
ställning.
Förutom Värdepapperens löptid, frekvensen och intensiteten avseende prisfluktuationer (volatilitet) på
[Underliggande], rådande räntenivåer och nivån på utdelningar eller, som kan vara fallet, den
generella utvecklingen på utländska valutor, är följande faktorer, enligt Emittenten, av väsentlig
betydelse och kan komma att påverka värdet på Värdepapperen och kan komma att skapa vissa risker
för investerarna i Värdepapperen:
● Möjlig nedgång i priset på [Underliggande],
● Effekt av sidokostnader,
● Transaktioner av investerare i Värdepapperen för att motverka eller begränsa risker
● Handel med Värdepapperen/Illikviditet,
● Utvidgning av skillnaden mellan köp- och erbjudandepris,
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● Köp av Värdepapper som finansieras av lånade medel,
● Värdepapperens påverkan av Emittentens hedgingtransaktioner,
● Förändring i Beskattning avseende Värdepapperen.
Därtill kan också upphörande och förtida inlösen av Värdepapperen av Emittenten komma att ha en
negativ inverkan på värdet av Värdepapperen.
[Om tillämpligt, ange information avseende specifika risker för [Underliggande]: [●]]
Därför rekommenderas det uttryckligen att potentiella investerare förstår de specifika riskprofiler med
produkttyperna som finns beskrivna i detta Prospekt och att investerarna, om det är nödvändigt, söker
professionell rådgivning. Potentiella investerare görs härmed medvetna om att Värdepapperen utgör
en riskfylld investering vilken kan leda till förlust av hela det investerade kapitalet. Som ett resultat,
måste potentiella investerare vara beredda, och kunna hantera, att förlora en del eller till och med
hela det investerade beloppet. Varje investerare som är intresserad av att köpa Värdepapperen bör
bedöma sin finansiella situation för att försäkra sig om att de befinner sig i en situation som möjliggör
att de kan bära risken för förlust på Värdepapperen
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