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SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET OCH OBLIGATIONERNA 
 
Sammanfattningar består av informationskrav, benämnda “Element”. Dessa element är numrerande i 

avdelningarna A – E (A.1 – E.7) 
 
Denna sammanfattning består av samtliga Element som ska ingå i en sammanfattning beträffande denna typ av 

säkerheter och Emittent. Med anledning av att vissa Element inte behöver adresseras kan det finnas luckor i den 

nummerordning Elementen presenteras. 
 
Trots att ett Elementska ska finnas med i sammanfattningen är det möjligt att det, på grund av Emittenten samt 

den typ av säkerhet som sammanfattningen rör, saknas relevant information ifråga om sådant Element. I sådant 

fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av Elementet med kommentarer “Ej Tillämpligt”. 
 

 AVSNITT A – INLEDNING OCH VARNINGAR 

 

A.1 Inledning och 

Varningar. 

Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till denna 
informationspromemoria (“Informationspromemorian”) och varje 
beslut att investera i obligationerna (“Obligationerna”) inom ramen för 
Staten Israels (“Emittenten” eller “Staten Israel”) Obligationsprogram 
(“Programmet”) ska göras efter överväganden baserat på hela 
Informationspromemorian, inklusive sådan information som enligt 
hänvisningar ingår i Informationspromemorian. 

 
Efter implementeringen Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/71/EG (såsom uppdaterat) (“Prospektdirektivet”) i varje 

medlemsstat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(“EES”), ska ingen Emittent, åläggas civilrättsligt ansvar för enbart 

baserat på denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, 

såvida den inte är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när den 

läses med de andra delarna av Informationspromemorian (eller sådan 

information som refereras till däri). Detsamma gäller om 

sammanfattningen, när den läses med de andra delarna av 

Informationspromemorian, inte tillandahåller särskilt viktig 

information som hjälper Investerare vid övervägande av investering i 

Obligationerna. 

 
För det fall att talan baserat på information i denna 

Informationspromemoria väcks i någon EES-medlemsländernas 

domstolar, kan käranden enligt EES-medlemsländernas nationella 

lagstiftning vara tvungen att bära kostanden för att översätta 

Informationspromemorian föra inledandet av rättsprocessen. 

 

A.2 Användning av 

Informationsprmem 

orian. 

Med nedanstående begränsningar, får Slag av Obligationer (såsom 
definierat nedan) erbjudas i alla EES-medlemsländer som har 
implementerat Prospektdirektivet, under omständigheter där det saknas 
undantag från skyldigheten att publicera ett prospekt enligt direktivet. 
Ett sådant erbjudande kallas i denna Informationspromemoria 
“Erbjudande”. 

 
Emittenten ger sitt samtycke till att bolaget Development Company for 

Israel (International) Limited (“Promotören”) använder denna 

Informationspromemoria i samband med Erbjudande i [Österrike, 

Belgien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Polen, Spanien, Sverige, 

Nederländerna och Storbritannien] (“Relevanta Jurisdiktioner”), under 

förutsättning att sådant samtycke: 
 
 
 

a) endast är giltigt i förhållande till de relevanta Slagen av 

Obligationer; 
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b) endast är giltigt mellan den 1:a och den 14:e i månaden fram till 

dagen för utfärdande av Obligationer (“Emissionsdagen”) för det 

fall Obligationer utfärdas den 15:e i månaden eller mellan den 15:e 

i månaden före Emissionsdagen och den sista dagen i den 

månaden för det fall Obligationerna utfärdas den 1:a i månaden 

(endast för Mazel Tov Savings Bonds) från den 1:a i den månad 

som föregår Emissionsdagen till och med den sista dagen i den 

månaden; och 

 

c) endast omfattar nyttjande av denna Informationspromemoria för 

att lämna ett Erbjudande av de relevanta Slaget av Obligationer i 

de Relevanta Jurisdiktioner. 
 

Promotören kommer att tillhandahålla information till investerare, i 

enlighet med villkoren för Erbjudandet, avseende relevanta 

Obligationer, vid den tidpunkt som Promotören lämnar ett Erbjudande 

till investeraren. 

 
 

 
AVSNITT B – EMITTENTEN 

 

 

 

 

B.17 Kreditvärderingsbe-

tyg. 

Vid tidpunkten för upprättande av denna Informationspromemoria 
använder sig Emittenten av följande betygskalor för kreditvärdering av 
långsiktiga skuldförpliktelser i utländsk valuta: A1 (Moody's Investors 
Service, Inc.), A+ (Standard & Poor's Credit Market Services Europe 
Limited) och A+ (Fitch Ratings Ltd). Något kreditvärderingsbetyg har 
inte utfärdats för Programmet eller Obligationerna som ska emitteras. 
 

 

B.47 

 Beskrivning av 

Emittenten, 

inklusive ekonomisk 

information. 

Staten Israel är en statlig emittent (eng. sovereign issuer), baserad i 
Staten Israel. 
 
Israels ekonomiska tillväxttakt var 3,3 procent under 2017, i jämförelse 

med tillväxttakt på 4,0 procent under 2016, 2,6 procent under 2015 och 

3,5 procent under 2014. Under 2017 ökade bruttonationalprodukten 

(“BNP”) med 0,7 procent, 2,9 procent, 4,3 procent och 4,6 procent 

under det första respektive det andra, tredje och fjärde kvartalet i 

jämförelse med föregående kvartal, genom använding av justerade 

uppgifter för en årlig tillväxttakt; berodde den låga tillväxttakten under 

det första kvartalet 2017, bland annat, på en nedgång i inköpen av 

fordon, som kom efter en kulmen under det fjärde kvartalet 2016. 

Under det första kvartalet 2018 låg tillväxttakten på 4,7 procent.  

 

Under 2014, minskade produkten för näringslivet (beräknat som BNP 

med avdrag för vissa statliga tjänster, tjänster tillhandahållna av privata 

ideella organisationer och bostadsorganisation (eng. housing services)) 

jämfört med tillväxttakten under 2013, eftersom avkastningen från 

näringslivet ökade med 3,5 procent under 2014. Denna nedgång 

berodde delvis på de negativa följderna från Operation Protective Edge 

(en militär defensiv insats till följd av Hamas raketbeskjutning från 

Gaza till Israel under sommaren 2014), som ägde rum i juli och augusti 

2014. Under 2015, växte avkastningen från näringslivet med 2,7 

procent, lägre än siffrorna för 2014. Under det fjärde kvartalet av 2015 

ökade tillväxten och dessa relativt höga tillväxttakter fortsatte sedan 

under 2016, eftersom näringslivets BNP ökade med 4,2 procent. 2017 

ökade GDP för näringslivet med 3,4 procent, en takt som liknade den 

för hela ekonomin. 
 
Den privata konsumtionen växte under 2017 i jämförelse med 2016, 

.1 
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den totala privata konsumtionen uppgick till 697 under 2017, 675 

under 2016, 636 under 2015 och 612 under 2014 (räknat i miljarder 

NIS i valutans värde 2015). Årlig tillväxt av den privata konsumtionen, 

som var 4,6 procent under 2013-2016, låg på samma nivå under 2017 

som den årliga BNP:s tillväxttakt och låg på 3,3 procent. Under 2013 

till 2016 var tillväxten av fasta bruttoinvesteringar (eng. gross fixed 

capital formation) instabil och, efter en stagnering under 2014-2015, 

steg den till 11,9, huvudsakligen till följd av en kraftig ökning av 

antalet inköp av personbilar. 

 

B.48 Offentliga finanser 

och handel. 

Betalningsbalans och utrikeshandel 

 
Israel hade överskott i bytesbalansen med 3,1 procent av BNP 2017, 

vilket relativt sett var en nedgång i förhållande till överskottet 2016 

(3,9 procent av BNP). Detta överskott föregås av femton års positivt 

överskott i bytesbalansen.  

 
Israel är part i frihandelsavtal med stora handelspartner och är en av få 

nationer som har undertecknat frihandelsavtal med såväl Amerikas 

Förenta Stater (“USA”) som Europeiska Unionen (“EU”).  

 

Nettoexporten för Israel minskade från ett kulminerande överskott på 

9,6 miljarder US-dollar under 2015 till ett överskott på 5,9 miljarder 

US-dollar under 2016, och ökade lite under 2017 till 6,7 miljarder US-

dollar. Under det första kvartalet 2018, ökade både importen och 

exporten (säsongsjusterad) väsentligt, med en större importtillväxt – till 

den grad att importen var något högre än exporten (med 153,7 miljoner 

US-dollar) för första gången sedan under det första kvartalet 2012. 

 

Med fokus på varuhandel, var Israels varuexport (med undantag från 

flygplan, fartyg och diamanter och genom tillämpning av 

säsongsjusterade  uppgifter) under 2017 34,2 procent till EU (upp från 

29,2 procent under 2016), 24,3 procent var till USA (ner från 26,1 

procent under 2016), 18,4 procent var till Asien (ner från 22,0 procent 

under 2016), och 23,1 procent var till andra marknader (upp från 22,7 

procent under 2016). Av Israels varuimport (med undantag från 

flygplan, fartyg och diamanter) under 2017, kom 42,9 procent från EU 

(ner från 43,5 procent under 2016), 25,7 procent kom från Asien 

(ungefär detsamma som 2016), 11,1 procent kom från USA (ner från 

12,1 procent under 2016), och 20,3 procent kom från andra länder (upp 

från 18,6 procent under 2016). 

 

“”“” Skattepolitik 
 
Budgetförslaget och förslaget till planeringen av ekonomin för de 

finansiella åren 2017 och 2018 godkändes av Knesset (lagstiftande 

organ) den 22 december 2016 och för räkenskapsåret 2019 den 15 mars 

2018. I den godkända budgeten för räkenskapsåren 2017 och 2018 

samt i den godkända budgeten för räkenskapsåret 2019 var 

underskottsmålet satt till 2,9 procent av BNP. 
 
Underskottet för 2017 låg på 2,0 procent. Sedan 1995 har underskottet 
överstigit 4 procent endast under 2003 och 2009, och under de senaste 
fyra åren (2014-2017) har underskottet varit under 3 procent. 
 
Under 2017 fortsatte regeringen sina skuldminskningsåtgärder, genom 
att minska regeringens skuld i procentandel av BNP med 1,5 procent i 
jämförelse med 2016, till en nivå på 59,2 procent för 2017. 
Statsskulden (inklusive lokala myndigheters skuld) i procentandel av 
BNP fortsatte också att sjunka, och föll till en nivå på 60,9 procent vid 
slutet av 2017, en minskning på 1,4 procent i jämförelse med 2016. 
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Som ett resultat av regeringens skattepolitik, har Israels totala 

bruttostatsskuld, räknat i procent av BNP, minskat det senaste 

decenniet. Israels bruttostatsskuld räknat i procent av BNP uppgick till 

60,9 procent 2017, 62,3 procent 2016, 64,0 procent 2015, 66,1 procent 

2014 och 67,1 procent 2013. 
 
Inflation och penningpolitik 
 
Räknat vid slutet av året hade konsumentprisindex (“KPI”) ökat med 

0,4 procent 2017 och med 0,8 procent mellan december 2017 och maj 

2018, jämfört med en minskning på 0,2 procent under 2016, 1,0 

procent 2015 och 0,2 procent 2014. Förändringarna av KPI återspeglar 

en prisökning på handelsvaror, bostäder och jordpruksprodukter. För 

att understödja tillväxten ytterligare, har Bank of Israel sänkt sin 

räntesats, senast i Mars 2015, till 0,10 procent; sedan dess 

nyckelräntesatsen förblivit kvar på den nivån. 

 

Under de senaste fem åren (mätt från den 31 maj 2013 till den 31 maj 

2018), har växelkursen mellan NIS och US-dollar i genomsnitt varit 

3,689, med svängningar mellan en topp på 4,053 (registrerad den 20 

mars 2015) och en lägsta nivå på 3,388 (registrerad den 26 januari 

2018). Den närvarande växelkursen (3,566 den 31 maj 2018) är således 

något under genomsnittet för femårsperioden men återspeglar en 

värdeminskning av NIS sedan början av 2018. 

 
 

 

 
 AVSNITT C – OBLIGATIONERNA 

 

C.1 Typer och klasser av 

Obligationer. 

Obligationer får ställas ut som obligationer med rörlig ränta (“Euro 

Floating Rate Bonds”). Euro Floating Rate Bonds är Obligationer 

med rörlig ränta som får erbjudas i euro med förfallefter [1, 2, 3, 5 

och 10] år, med ränteutbetalningar halvårsvis samt vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som mazel tov sparobligationer (“Mazel 

Tov Savings Bonds”). Mazel Tov Savings Bonds är Obligationer 

med fast ränta som får erbjudas i euro (“Euro Mazel Tov Savings 

Bonds”), brittiska pund (“Sterling Mazel Tov Savings Bonds”) eller 

USD (“U.S. Dollar Mazel Tov Savings Bonds”), med 

ränteutbetalningar vid förfall. U.S. Dollar Mazel Tov Savings Bonds 

får erbjudas med inlösen efter [5 och 10] år, Euro Mazel Tov Savings 

Bonds och Sterling Mazel Tov Savings Bonds får erbjudas med 

förfallefter 5 år. 

 
Obligationer får emitteras som sparobligationer (“Savings Bonds”). 

Savings Bonds är Obligationer med fast ränta som får erbjudas i euro 

(“Euro Savings Bonds”), brittiska pund (“Sterling Savings Bonds”) 

eller USD (“U.S. Dollar Savings Bonds”), med inlösen efter [1, 2, 3, 

5 och 10] år, med ränteutbetalningar vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som jubilee obligationer (“Sterling Jubilee 

Bonds”). Sterling Jubilee Bonds är Obligationer med fast ränta som 

får erbjudas i brittiska pund med inlösen efter [1, 2, 3, 5 och 10] år, 

med ränteutbetalningar halvårsvis och vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som obligationer med rörlig ränta LIBOR 

(“U.S. Dollar Floating Rate LIBOR Bonds”). U.S. Dollar Floating 

Rate LIBOR Bonds är Obligationer med rörlig ränta som får erbjudas 
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i USD med inlösen efter [1, 2, 3, 5 och 10] år, med ränteutbetalningar 

halvårsvis och vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som jubilee obligationer med fast ränta 

(“U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds”). U.S. Dollar Jubilee Fixed 

Rate Bonds är Obligationer med fast ränta som får erbjudas i USD 

med inlösen efter [1, 2, 3, 5, 10 och 15] år, med ränteutbetalningar 

halvårsvis och vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som maccabee obligationer med fast ränta 

(“U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds”). U.S. Dollar Maccabee 

Fixed Rate Bonds är Obligationer med fast ränta som får erbjudas i 

USD med förfall efter [1, 2, 3, 5, 10 och 15] år, med 

ränteutbetalningar halvårsvis och vid förfall. 

 
Obligationer får emitteras som sabra sparobligationer (“U.S. Dollar 

Sabra Savings Bonds”). U.S. Dollar Sabra Savings Bonds är 

Obligationer med fast ränta som får erbjudas i USD med förfall efter 

[1, 2, 3, 5 och 10] år, med ränteutbetalningar vid förfall. 

 

Obligationer kommer att emitteras i serier. Varje serie kommer att 

innehålla en eller flera Slag av Obligationer som emitteras olika 

datum. Obligationerna i varje serie kommer att vara underkastade 

samma villkor, förutom avseende datum för emittering, 

ränteberäkning och/eller datum för förfall för respektive Slag av 

Obligation. Slag av Obligationer i samma serie kan ha olika 

förfallodatum och löpa med olika räntesatser. 

 
Såsom det används här, avses med “Slag”, Obligationer som är 

identiska i alla avseenden, inklusive men inte begränsat till; datum 

för emittering, ränteberäkning och förfall. Med “Serie” avses ett Slag 

av Obligationer tillsammans med framtida Slag eller Slag av 

Obligationer som är identiska i alla avseenden förutom vad gäller 

datum för emittering, ränteberäkning och/eller förfallodatum. 

 
Obligationerna kommer för Obligationsinnehavarens räkning att 

registreras elektroniskt, vilket innebär att äganderätten registreras av 

bolaget Computershare Trust Company of Canada, som är den 

institution som valt som fiskal agent av Emittenten. Fysiska 

obligationsbevis (eng. Bond certificate) kommer endast att ges ut till 

Registrerade Ägare som är myndigheter, pensionsfonder, finansiella 

institut och arbetstagarfonder (eng. employee benefit schemes), på 

begäran, vid tidpunkten för köpet eller efter skriftligt medgivande 

från Staten Israel.  

 

Alla obligationstransaktioner kan komma att få ett International 

Securities Identification Number (ISIN) och en CFI-kod för 

klassificering av finansiella instrument (Classification of Financial 

Instrument (CFI) code) och det finansiella derivatinstrumentets FISN 

(Financial Instrument Short Name (FISN) code). 
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C.2 Valutor. Valuta: Obligationerna kommer att emitteras i euro (“€”), Brittiska 
Pund (“£” eller “Pund”) eller USD (“$”). 

 
Denominering: Minimiköpet i Euro Floating Rate Bonds är 5,000 €. 

Minimiköpet i Mazel Tov Savings Bonds är 100 € (och därutöver i 

multiplar om 10 €), 100 £ (och därutöver i multiplar om 10 £) och 

100 $ (och därutöver i multiplar om 10 $). Minimiköpet av 2 års, 3 

års, 5 års och 10 års Savings Bonds är 5,000 €, 1,000 £ och 2,500 $ 

(och därutöver i multiplar om 500 $). Minimköpet för 1 års Savings 

Bonds är 25 000 € (och multiplar om 1000 € över 25 000 €), 25 000 £ 

(och multiplar av 1000 £ över 25 000 £) och 25 000 US$ (och 

multiplar av 1000 US$ över 25 000 US$). Minimiköpet i Sterling 

Jubilee Bonds är 20,000 £. Minimiköpet i U.S. Dollar Floating Rate 

LIBOR Bonds är 5,000 $ (och därutöver i multiplar om 500 $). 

Minimiköpet i U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds är 25,000 $ (och 

därutöver i multiplar om 5,000 $). Minimiköpet i U.S. Dollar 

Maccabee Fixed Rate Bonds är 5,000 $ (och därutöver i multiplar om 

500 $). Minimiköpet i U.S. Dollar av 2 års, 3 års, 5 års och 10 års 

Sabra Savings Bonds är 1,000 $ (och därutöver i multiplar om 100 $). 

Minimiköpet i US dollar för 1 års Sabra Savings Bonds är 25 000 

US$ (och multiplar av 1000 US$ över 25 000 US$). Om inte en 

särskild multipel är angiven ovan, får Obligationer köpas till samma 

eller ett högre belopp än Minimiköpetsbeloppet för det relevanta 

Slaget av Obligationer. 

 
Den maximala summan av 1 års Savings Bonds som kan köpas av en 

person som kan utfärdas på en utfärdandedag är 500 000 €, 500 000 £ 

eller 500 000 US$. Maximibeloppet för Mazel Tov Savings Bonds, 

som kan köpas av en person som kan utfärdas på en utfärdandedag 

(som, vid Mazel Tov Savings Bonds, är den 1:a i varje månad), 

registrerad i en innehavares namn är 2,500 €, 2,500 £ eller US 2,500 

$. Det maximala beloppet av 1 års Sabra Saving Bonds i US dollar 

som kan köpas av en person och kan utfärdas på utfärdande dagen är 

500 000 US$. 

 

C.5 Begränsningar i den 

fria överlåtbarheten. 

Promotören har förbundit sig att iaktta tillämpliga lagar och 
föreskrifter i de jurisdiktioner där Promotören ombesörjer försäljning 
av Obligationer eller innehar eller distribuerar denna 
Informationspromemoria. 
 

C.8 

 

Rättigheter 

förknippade med 

Obligationerna och 

begränsningar i dessa 

samt Obligationernas 

status. 

Obligationernas status: Obligationerna kommer att utgöra direkta, 

icke efterställda och  

oprioriterade förpliktelser för Emittenten och kommer att ha samma 

förmånsrätt sinsemellan och även i förhållande till Emittentens övriga 

direkta, icke efterställda och oprioriterade Externa Förpliktelser (eng. 

External Indebtedness) (såsom definierat i prospektet) för vilka 

Emittenten borgar för. 

 
Skatt: Ränta och kapital som ska erläggas till följd av innehavet av 

Obligationerna, kommer att betalas ut av Staten Israel utan avdrag 

för, eller som ersättning för skatt eller avgifter som har eller ska 

påföras av eller inom Staten Israel (om inte innehavaren av 

Obligationerna (“Obligationsinnehavare”) omfattas av sådan skatt 

eller avgift av andra anledningar än innehavet av Obligationerna eller 

erhållandet av inkomster från detta). Enligt nu gällande israelisk lag, 

ska betalningar till Obligationsinnehavare, till följd av detta innehav, 

som inte har sin hemvist i Israel, att undantas från israelisk 

beskattning. Skatt för överföring, stämpelskatt eller liknande skatt 

ska inte heller erläggas enligt Israelisk lagstiftning, i samband med 

utfärdande eller förfall av Obligationerna. 
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Obligationsinnehavare som kan vara skattepliktiga i andra 

jurisdiktioner är Staten Israel till följd av köp, innehav eller avyttring 

av Obligationerna rekommenderas att konsultera sina professionella 

rådgivare i fråga om de är skattskyldiga (och om så är fallet, i vilken 

jurisdiktion) eftersom föregående stycke endast rör skatterättsliga 

konsekvenser av obligationsinnehavet i Staten Israel. I synnerhet bör 

Obligationsinnehavare vara medvetna om att de kan bli föremål för 

beskattning enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner i samband med 

utbetalningar på grund av innehavet av Obligationerna, även om 

dessa betalningar sker utan avdrag för källskatt eller annat avdrag för 

skatt, enligt israelisk lagstiftning. 

 
Ovanstående är endast avsett som en allmän upplysning och ska 

inte tillmätas någon större vikt. Det ska inte förstås som 

skatterådgivning och gör inte anspråk på ge en omfattande eller 

fullständig beskrivning av alla aspekter av tillämplig 

skattelagstiftning som kan vara av betydelse för en 

Obligationsinnehavare. De skattemässiga konsekvenserna av 

obligationsinnehavet kan variera, därför bör 

Obligationsinnehavare som är tveksam till sin skattemässiga 

situation, konsultera sin professionella rådgivare. 

 
Tillämplig lag: Obligationerna kommer att regleras av och upprättas 

i enlighet med lagarna i delstaten New York. 

 
Rättigheter som är knutna till Obligationerna: Det finns inte några 

begränsningar i rättigheterna som är knutna till Obligationerna. 

 
C.9 

 

Ränta, inlösen, 

avkastning och 

representant för 

Obligationsinnehavare. 

Emissionskurs: Emissionskursen för Obligationerna är 100 procent 
av det sammanlagda huvudbeloppet (eng. principal amount). 

 
Ränta: Obligationerna är räntebärande. Obligationerna löper med 

fast eller rörlig ränta (det senare gäller Euro Floating Rate Bonds och 

Euro Floating Rate Bonds Libor i Dollar). 

 
Ränta ska löpa från (och inklusive) Emissionsdagen, till (men 

exklusive) datum för förfall av Obligationerna och beräknas på basis 

av ett år om 365 dagar och det antal dagar som förflutit. Ränta 

kommer inte att löpa på Obligationerna efter förfallodatum. 

 
Ränteförfallodagarna är (för Savings Bonds, Mazel Tov Savings 

Bonds and U.S. Dollar Sabra Savings Bonds) Förfallodagen, (för 

Euro Floating Rate Bonds och U.S. Dollar Floating Rate LIBOR 

Bonds), den 1 juni och den 1 december varje år och Förfallodagen, 

med undantag för Obligationer som emitteras den 15 maj och 15 

november varje år, kommer den första räntebetalningen ske på den 

andra Ränteförfallodagen efter Emissionsdagen eller (för Sterling 

Jubilee Bonds, U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds och U.S. Dollar 

Maccabee Fixed Rate Bonds) den 1 maj och den 1 november varje år 

och vid Förfallodagen, med undantag för Obligationer som emitteras 

den 15 april och den 15 oktober under respektive år, kommer den 

första räntebetalningen ske den andra ränteförfallodagen som inträder 

efter Emissionsdagen. 

 
Räntesatser – Obligationer med fast ränta 

 
Den tillämpliga räntesatsen är en fast procentsats per år. 
 
Tillämplig räntesats - Euro Floating Rate Bonds: 
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Den initiala räntesatsen för Euro Floating Rate Bond är 6-månaders 

EURIBOR, som den fastställts tre Räntebestämningsdagar före den 

första dagen då försäljningsperioden för sådana Obligationer 

påbörjas, enligt Bloomberg eller annat erkänt noteringssystem som 

utses av Staten Israel från tid till annan, avrundat uppåt till nästa 

sextondel (1/16) av en procent, om den angivna räntan inte motsvarar 

en sextondel (1/16) av en procent (“Gällande EURIBOR”), plus eller 

minus ett fast antal baspunkter som bestäms av Staten Israel 

(“Marginalen”). “EURIBOR” är en referensränta som beräknas som 

ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till 

varandra för utlåning i euro och som offentliggörs, i enlighet med de 

vid tidpunkten gällande kraven, av European Banking Federation. 

 
Marginalen för varje Euro Floating Rate Bond ska vara fast fram till 

Förfallodagen. Efter den inledande ränteperioden, ska räntan justeras 

halvårsvis i enlighet med den Gällande EURIBOR som gäller vid 

nästa dag för räntebestämning, vilken kommer att vara tre 

Räntebestämningsdagar före den 1 juni och den 1 december varje år. 

Under inga omständigheter kommer räntan på Euro Floating Rate 

Bond vara mindre än 0 procent per år. Med Räntebestämningsdag 

avses i denna Informationspromemoria alla andra dagar än lördag, 

söndag eller annan dag då bankerna i New York, London eller 

Toronto har rätt att stänga eller ska vara stängda enligt lag. 

 
Tillämplig räntesats - U.S. Dollar Floating Rate LIBOR Bonds: 
 
Den initiala räntesatsen för U.S. Dollar Floating Rate LIBOR Bonds 

är 6-månaders LIBOR (eller, om LIBOR skulle upphöra, andra sådan 

räntesatser som kan väljas av det beräkningsombud som utnämns av 

emittenten) som den fastställts tre Räntebestämningsdagar före den 

första dagen då försäljningsperioden för sådana Obligationer 

påbörjas, enligt Bloomberg eller annat erkänt noteringssystem som 

utses av Staten Israel från tid till annan, avrundat uppåt till nästa 

sextondel (1/16) av en procent, om den angivna räntan inte motsvarar 

en sextondel (1/16) av en procent (“Gällande LIBOR”), plus eller 

minus Marginalen. LIBOR är referensräntan, också känd som 

London interbank offered rate. 

 
Marginalen för varje U.S. Dollar Floating Rate LIBOR Bond ska 

vara fast tills Förfallodagen. Efter den inledande ränteperioden, ska 

räntan justeras halvårsvis i enlighet med Gällande LIBOR som gäller 

vid nästa dag för räntebestämning, vilken kommer att vara tre 

Räntebestämningsdagar före den 1 juni och den 1 december varje år. 

Under inga omständigheter kommer räntan på U.S. Dollar Floating 

Rate LIBOR Bond vara mindre än 0 procent per år. 

 

Förfallodag: Euro Floating Rate Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år och 10 
år]. Mazel Tov Savings Bonds: [5 år och (endast U.S. Dollar Mazel 
Tov Savings Bonds) 10 år]. Savings Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år och 
10 år]. Sterling Jubilee Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år och 10 år]. U.S. 
Dollar Floating Rate LIBOR Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år och 10 år]. 
U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år, 10 år och 
15 år]. U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 år, 
10 år och 15 år]. U.S. Dollar Sabra Savings Bonds: [1 år, 2 år, 3 år, 5 
år och 10 år]. Om de inte dessförinnan lösts in eller köpts och sagts 
upp, kommer Obligationerna lösas in den första kalenderdagen i den 
månad under vilken den första, andra, tredje, femte, tionde eller 
femtonde, såvitt tillämpligt, årsdagen av Emissionsdagen. Inga 
Obligationer med löptid på mindre än ett år kommer att utfärdas. 

 
Inlösen: Under förutsättning att de inte köpts och sagts upp eller 
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lösts in i förtid, kommer Obligationer att lösas in till värdet (eng. at 

par) på Förfallodagen. 

 
Förtida inlösen: Staten Israel har rätt att lösa in eller återköpa 

emitterade Obligationer helt eller delvis, vid varje tidpunkt. Inlösen 

på begäran av Obligationsinnehavaren är inte möjlig, utom i de fall 

som beskrivs i villkoren för Obligationerna. 

 
Avkastning: Beräknat på grundval av den formel som anges nedan, 

ska den årliga avkastningen för varje Obligation med fast ränta, vara 

densamma som den tillämpliga årliga räntan på sådan Obligation. 

 

 

Avkastning 

= 

Kupong   

Emissionskurs 
(d.v.s. 100 %) 

 

Avkastningen avseende en särskild Obligation är inte en indikation 

på den framtida avkastningen. 

 
Representant för Obligationsinnehavarna: Det finns inte någon 

representant utsedd för att agera på uppdrag av 

Obligationsinnehavarna. 

 

C.10 Derivatkomponenter i 

räntebetalningar. 

Ej tillämpligt. Det finns inga derivatkomponenter i de 
räntebetalningar som ska betalas ut för Obligationer emitterade i 
Programmet. 
 
 

C.11 Notering och 

upptagande till handel. 

Ansökan om att Obligationerna ska tas upp till handel på börs, 
marknad eller annan handelsplattform har inte lämnats in och 
kommer inte heller att lämnas in. 
 

 

 
AVSNITT D - RISKER 

D.2 Huvudsakliga risker 

-specifika för 

Emittenten. 

Det finns en risk för att den politiska instabiliteten i Mellanöstern och 
regionen Nordafrikatrappas upp, samt en försämring av den globala 
ekonomin kan, om riskerna förverkligas kan de ha en negativ inverkan 
på israels ekonomi, finansiella ställning och kredit. Genom att 
investera i Obligationerna, är investeraren utsatt för risken att vissa 
eller alla av dessa faktorer påverkar Emittenten negativt. Denna 
instabilitet skulle också kunna ha en negativ påverkan på Israels 
internationella kapitalmarknad och på kraven som ställs på Israels 
skuldförbindelser. 
 
 



6
9
7
2
8
6
6
-v

1
 

 
 

 
 

D.3 Huvudsakliga 

risker, specifika för 

Obligationerna. 

Att investera i Obligationerna som emitterats i Programmet innefattar 
risker. Särskilt med hänsyn till att: 

 
Obligationerna är onoterade, därmed är möjligheterna att överlåta 

Obligationerna begränsade och det finns inte någon 

andrahandsmarknad för Obligationerna. 

 
Ett Erbjudande om Obligationer får avbrytas eller avslutas i förtid 

vilket innebär att en ansökande investerare kan bli utan Obligationer, 

eller kan emitteras ett mindre antal Obligationer än det antal som den 

ansökande investeraren ansökt om. I sådana fall kan det uppstå en 

fördröjning i utställandet av Obligationerna till den ansökande 

investeraren. 

 
Obligationerna utgör icke-säkerställda åtaganden för Staten Israel. 

Obligationsinnehavarna har därför inte någon säkerhet för sin fordran. 

 
Staten Israel kan lösa in Obligationerna före deras avsedda förfallodag. 

Vid sådan förtida inlösen, finns det en risk för att en investerare inte 

kommer att kunna återinvestera inlösningslikviden till en lika hög 

effektiv ränta som löpt på de Obligationer som lösts in. 

 
Villkoren för Obligationerna är utformade med hänsyn till de lagar som 

är tillämpliga i delstaten New York, vid tidpunkten för denna 

Informationspromemoria. Inga garantier kan därför ges för vilka 

konsekvenser som framtida eventuella domstolsbeslut, lagändringar 

eller administrativ praxis kan få. 

 
En investerare vars finansiella aktiviteter sker i en annan än den 

angivna valutan för de relevanta Obligationerna, kan påverkas negativt 

av förändringar i valutakurser, en värdeökning eller av införande av 

valutaregleringar. 

 
Potentiella köpare av Obligationerna kan bli skyldiga att betala skatter 

eller andra avgifter i enlighet med lagar och praxis i det land där 

Obligationerna köps eller överförs till andra jurisdiktioner. 

 
Obligationerna är inte skyddade av Financial Services Compensation 

Scheme och ingen kommer att vara skadeståndsskyldig om Emittenten 

inte göra några utbetalningar med avseende på Obligationerna. 

 

Reglering och reformer av LIBOR, EURIBOR eller andra 

“referensräntor” kan ha en negativ påverkan på obligationer som är 

kopplad till en referensränta. 

 

 
 

 
AVSNITT E – ERBJUDANDE 

 

E.2b Skäl till erbjudandet 

och användning av 

intäkter. 

 

 

Nettointäkterna från emissionen av Obligationerna är avsedda att 
användas för Emittentens allmänna finansiering. 
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E.3 Erbjudandevillkor. Investerare som har för avsikt att förvärva eller som förvärvar 
Obligationer via Promotören gör så, och erbjudanden samt 
försäljningar av Obligationer till en investerare som görs genom 
Promotören kommer att ske i enlighet med de villkor och avtal som 
finns mellan Promotören och investeraren, inklusive prisfördelning, 
allokering och uppgörelser om förlikning. 
 

 
 

 Villkor för Erbjudandet: 
 
Promotör: Development Company for Israel (International) Limited. 

 
Erbjudandepris: 100 procent av det sammanlagda huvudbeloppet av 

Obligationerna. 
 
Relevanta Jurisdiktioner: [Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, 

Ungern, Polen, Spanien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien]. 

 
Erbjudandeperiod: Mellan den 1:a och den 14:e i månaden fram till 

dagen för utfärdande av Obligationer (“Emissionsdagen”) för det fall 

Obligationer utfärdas den 15:e i månaden eller mellan den 15:e i 

månaden före Emissionsdagen och den sista dagen i den månaden för 

det fall Obligationerna utfärdas den 1:a i månaden (endast för Mazel 

Tov Savings Bonds) från den 1:a i den månad som föregår 

Emissionsdagen till och med den sista dagen i den månaden. 
 
Villkoren för Erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att, utan att 

upplysa om detta, avbryta eller avsluta Erbjudandet före dess 

slutdatum. 
 
Till undvikande av missförstånd, om ansökan om att teckna 

Obligationer lämnats in av en potentiell investerare, och Emittenten 

utövar sin rätt enligt ovan, har den potentiella investeraren ingen rätt att 

teckna eller på annat sätt förvärva Obligationer och alla ansökningar 

kommer automatiskt att annulleras och eventuell betalning kommer att 

återbetalas till sökanden. 
 
Det slutliga antalet Obligationer som ska utfärdas kommer att 

fastställas i slutet av erbjudandeperioden och beror bland annat på 

antalet mottagna anmälningar om teckning av Obligationerna. 

 
Beskrivning av teckningsprocessen: Investerare kan teckna 

Obligationer genom Promotören innan utgången av 

erbjudandeperioden. Ansökan om teckning av Obligationer ska göras 

genom ifyllnad av en anmälningssedel. Investerare kommer också att 

behöva underteckna Promotörens affärsvillkor, fylla i ett 

kundformulär, ge tillfredsställande bevis på sin identitet för 

Promotörens penningtvättskontroll och ge eventuell ytterligare 

information som krävs enligt lokal lag. Dessa blanketter finns 

tillgängliga på Promotörens hemsida och kan införskaffas genom att 

kontakta Promotören. Staten Israel är inte skyldig att acceptera en 

anmälningssedel. 
 
Möjligheter att minska antalet teckningar och återbetalning av 

överskjutande belopp som betalats in: Presumtiva investerare i 

Obligationerna bör kontakta Promotören för att få information om 

möjligheten att minska antalet teckningar under erbjudandeperioden 

och på vilket sätt återbetalning av överskjutande belopp ska ske. 

 
Minimi- och/eller maximibelopp: Minimibeloppet för ansökan uppgår 

till: Euro Floating Rate Bonds - 5,000 €; Mazel Tov Savings Bonds - 
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100 €, 100 £ eller 100 $; 2 års, 3 års, 5 års och 10 års Savings Bonds - 

5,000 €, 1,000 £ eller 2,500 $; 1 års Savings Bonds – 25 000 €, 25 000 

£, 25 000 US$; Sterling Jubilee Bonds – 1 000 £; U.S. Dollar Floating 

Rate LIBOR Bonds - 5,000 $; U.S. Dollar Jubilee Fixed Rate Bonds - 

25,000 $; U.S. Dollar Maccabee Fixed Rate Bonds - 5,000 $; och 2 års, 

3 års, 5 års och 10 års U.S. Dollar Sabra Savings Bonds - 1,000 $ och 1 

års US dollar Sabra Savings Bonds – 25 000 US$. Maximibeloppet för 

ansökan är: 1 års Savings Bonds – 500 000 €, 500 000 £ eller 500 000 

US$, Mazel Tov Savings Bonds - 2,500 €, 2,500 £ eller 2,500 $ på 

utfärdandedagen och registrerade i en innehavares namn och 1 års US 

dollar Sabra Savings Bonds – 500 000 US$ oavsett utfärdandedag. 

 

Uppgifter om metod och tidsfrister för betalning och leverans: För att 

kunna köpa en Obligation på en specifik Emissionsdag måste köparens 

teckningsdokument godkännas av Staten Israel, eller på Staten Israels 

vägnar. Vidare ska köpelikviden för en Obligation ha tagits emot och 

godkänts på bolaget Computershare Trust Company of Canada:s (den 

“Fiskala Agenten”) bankkonto före Emissionsdagen (eller före en 

annan dag som angivits av Staten Israel). Obligationerna kommer att 

emitteras på den aktuella Emissionsdagen. Om teckningsdokumentet 

godkänns av, eller på uppdrag av, Staten Israel och/eller köpeskillingen 

har tagits emot eller godkänts på den Fiskala Agentens bankkonto på 

eller efter Emissionsdagen (eller en annan dag som angivits av Staten 

Israel), kommer de aktuella Obligationerna emitteras nästkommande 

Emissionsdag. När en Obligation utfärdas på en efterföljande 

Emissionsdag kommer den räntesats som tillämpas för Obligationen 

vara den räntesats som tillämpas på en sådan Emissionsdag. 

 
Offentliggörande av resultatet: Promotören, ska på uppdrag av Staten 

Israel, annonsera resultaten av varje Erbjudande på sin webbplats, så 

snart som praktiskt är möjligt efter avslutat eller avbrutet Erbjudande. 

 
Förfarande för utövande av företrädesrätt, omsättning av 

teckningsrätter och behandling av ej utövade teckningsrätter: Ej 

tillämpligt. 
 

Kategorier av potentiella investerare: Alla personer i de Relevanta 

Jurisdiktionerna. Obligationerna kan vara av särskilt intresse för 

personer som är engagerade i Staten Israel 

 
Huruvida Slag reserverats för särskilda länder: Inga Slag har 

reserverats för särskilda länder. 
 
Förfarande för meddelande om vilket antal som investerarna har 

tilldelats: Under förutsättning att en ansökan om att köpa Obligationer 

inte avslås av Staten Israel, eller att Erbjudandet avbryts eller avslutas i 

förtid, kommer en blivande Obligationsinnehavare att tilldelas 100 

procent av de Obligationer som ansökts om. Den Fiskala Agenten 

kommer att bekräfta tilldelningen av Obligationer till den blivande 

obligationsinnehavaren inom 7 affärsdagar (alla andra dagar än lördag, 

söndag eller annan dag då den Fiskala Agenten inte får eller behöver 

hålla öppet enligt gällande lag i Toronto, Ontario, Kanada eller 

London) efter dagen då köpet fullbordats. 

 
Avgifter och skatter: Obligationstecknare kommer inte att debiteras 

några avgifter i samband med utfärdande, överföring eller överlåtelse 

av en Obligation av varken Promotören, den Fiskala Agenten eller 

Staten Israel. Obligationsinnehavare kommer emellertid att debiteras 

en avgift (för Obligationer på upp till 25,000 $: 25 $ 18 £ eller 18 €, för 
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Obligationer på högre belopp än 25,000 $: 100 $, 72 £ eller 72 €) för 

att ersätta den Fiskala Agentens fysiska obligationsbevis (eng. Bond 

certificate). 
 
Namn och adress, i den mån Emittenten känner till sådana uppgifter, 

till Promotören, i de länder där erbjudandet görs: 
 
Promotören: 

 
Development Company for Israel (International) Limited  

ORT House 

126 Albert Street  

London NW1 7NE 

United Kingdom 
 

Telefon: +44 (0)20 3936 2712 

Epost: infoEN@israelbondsintl.com 

Webbsida: www.israelbondsintl.com  

 

Promotörens kontor i Paris: 

 

 

 

7 Place Vendôme 

75001 Paris 
Frankrike 

 

Telefon: +33 14 28 58550 

Epost: infoFR@israelbondsintl.com 

Promotörens kontor i Frankfurt:  

Hebelstrasse 6, 2nd Floor 

60318 Frankfurt/Main  

Germany 
 
Telefon: +49 69 490470 

Epost: infoDE@israelbondsintl.com 
 
Namn och adress till de företag som har förbundit sig att agera som 

mellanhänder på andrahandsmarknaden samt en beskrivning av de 

huvudsakliga villkoren i deras avtal: Ej tillämpligt. 

 

E.4 Intresse(n) av 

betydelse för 

emissionen/ 

erbjudandet. 

 

 

 

Emittenten är inte medveten om något intresse av betydelse för 
emissionen av Obligationerna inom ramen för Programmet, annat än de 
avgifter som ska betalas till Promotören för att främja och möjliggöra 
teckning av Obligationerna. 
 
 
 

E.7 Utgifter som 

investeraren 

belastas med. 

Obligationstecknare kommer inte att debiteras några avgifter i samband 
med utfärdande, överföring eller överlåtelse av en Obligation av varken 
Promotören, den Fiskala Agenten eller Staten Israel. 

 
Obligationsinnehavare kommer att debiteras en avgift (för Obligationer 

på upp till 25,000 $: 25 $ 18 £ eller 18 €, för Obligationer på högre 

belopp än 25,000 $: 100 $, 72 £ eller 72 €) för att ersätta den Fiskala 

Agentens fysiska obligationsbevis (eng. Bond certificate). 

 

 

 

mailto:infoEN@israelbondsintl.com
mailto:infoDE@bondsisrael.com.
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