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Hängivenhet, övertygelse, flexibilitet och ansvar utgör kärnan i våra kundrelationer. Dessa värderingar sporrar oss att
utveckla och skräddarsy framgångsrika strategier och investeringslösningar som passar dina behov av förmögenhetsoch kapitalförvaltning. Våra mål är tydliga: att bevara kundernas tillgångar och få dem att växa på lång sikt.

Fokuserad förmögenhetsoch kapitalförvaltare

Millennium Banque Privée i Schweiz samt Danske Bank International i
Luxemburg.

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) grundades 1969 av Edgar de
Picciotto, vars vision från början har varit att erbjuda investerare en
högkvalitativ och innovativ förmögenhets- och kapitalförvaltningstjänst.
Denna metod har väglett oss genom decennierna och har fått oss
att endast fokusera på de områden där vi utmärker oss – global
förmögenhetsförvaltning för privatkunder jämte skräddarsydda
investeringslösningar för institutionella kunder.
Banken har behållit sitt oberoende under hela sin femtioåriga historia
– den ägs till fullo av familjen Picciotto – och har dessutom uppnått
en anmärkningsvärd tillväxt. Idag är UBP en av Schweiz ledande
förmögenhetsförvaltare och betraktas som en av världens fyra bästa
icke-börsnoterade familjeägda privatbanker. Vi fortsätter att expandera
både på hemmamarknaden och utomlands, särskilt i Asien, och
ökar ständigt förmögenhetsförvaltningsverksamheten och stärker
kapitalförvaltningstjänsterna. Under de senaste åren har UBP förvärvat
internationella private banking-divisioner i Royal Bank of Scotland (Coutts)
och Lloyds, det schweiziska dotterbolaget till ABN AMRO-koncernen,
ACPI Investments i London, Banque Carnegie Luxembourg, och nu senast

Samtidigt har UBP konsekvent befäst sitt åtagande kring ansvarfulla
investeringar och aktivt strävat efter att utveckla innovativa
investeringslösningar. År 2012 undertecknade vi FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och 2018 började vi arbeta med
Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Stark finansiell grund
Under de senaste sju åren har vi haft en stadig tillväxt genom att öka
tillgångarna under förvaltning med cirka 60 procent till 160,4 miljarder
schweiziska franc per den 31 december 2021.
Vi vet att vi behöver ha en solid finansiell grund för att säkerställa en
robust tillväxt och expansion av tillgångarna. Detta har uppnåtts genom
en försiktig riskhantering och en konservativ hantering av balansräkningen.
Tack vare en primärkapitalrelation på 25,2 procent rangordnas UBP bland
de mest välkapitaliserade bankerna.
Med denna stabila grund tilldelade kreditvärderingsinstitutet Moody’s UBP
ett långsiktigt kreditbetyg på Aa2 med stabila utsikter i januari 2019, vilket
granskades och bekräftades i oktober 2021.

Nyckeltal per den 31 december 2021

Förvaltade tillgångar
CHF

160,4

MD

Eget kapital
CHF
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2,5 MD

Balansräkning
CHF

38,8 MD

Primärkapitalrelation

25,2

%

CHF

Nettovinst

Medarbetare

201,2 MN

1 904

Likviditetstäckningskvot

274,5

%

Långsiktig värdering från
Moody’s

Aa2
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ETT GLOBALT
NÄTVERK

RÄCKVIDD

UBP har sin bas i Genève, Schweiz, men verkar världen över. Bankens medarbetare har varierande bakgrund med
många olika nationaliteter och kulturer och jobbar i 20 av världens största ekonomiska och finansiella nav. Tack vare
vår internationella räckvidd kan vi kombinera global expertis med lokal sakkunskap.
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STYRKOR

VARFÖR
UBP?

UBP:s konkurrensfördel ligger i förmågan att förutse, stor entreprenörsanda och en enastående investeringsexpertis.
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten. Vi har en beprövad förmåga att bygga upp viktiga samarbeten
och locka till oss begåvningar och erbjuder dessutom kunderna investeringsexpertis och innovativa produkter.

Familjeägt

Långsiktig vision

Soliditet

Oberoende och transparens
är avgörande värden. Våra
intressen vävs samman med
kundernas: att bevara kapitalet
samtidigt som vi genererar
avkastning.

Tack vare UBP:s finansiella
styrka kan vi investera i
framtiden och utveckla
innovativa produkter i syfte att
skapa ett varaktigt värde för
kunderna.

Tack vare en primärkapital
relation på 25,2 procent tillhör
UBP de bäst kapitaliserade
banker.

Investering med stor
övertygelse

Integrerad
affärsmodell

Flexibilitet

UBP:s investeringsstrategi
bygger på en stark övertygelse.
Vi är fast övertygade om
fördelarna med en aktiv,
avkastningsgenererande kapitaloch tillgångsförvaltning.

Samspelet mellan
kapitalförvaltning och
tillgångsförvaltning betyder att
vi kan erbjuda ändamålsenliga
investeringslösningar och
mycket uppskattad rådgivning
både till institutionella kunder
och till privatpersoner.

Ansvar

Expertis

Våra kundrelationer baseras
på förtroende, engagemang
och respekt. Verkställande
kommittén övervakar UBP:s
strategi när det gäller
ansvarsfulla investeringar och
företagets sociala ansvar (CSR).

UBP är erkänt för sin expertis
inom traditionella och alternativa
investeringar, bland annat sitt
urval av tredjepartsfonder.
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Tack vare UBP:s storlek och
struktur kan vi anpassa strategin
till kundernas varierande
behov inom en mycket
konkurrenskraftig tidsram.

Skräddarsydda
tjänster
Våra lösningar skräddarsys till
varje kunds behov, mål och
riskprofil genom ett brett urval
av mandat och produkter.
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UTBUD

INTEGRERAD
AFFÄRSMODELL

UBP:s affärsmodell integrerar förmögenhets- och kapitalförvaltning, så att våra team konsekvent kan ge dig skarpa
analyser och ingående råd utifrån vår övertygelse. På så vis kan vi skapa stort mervärde och långsiktiga resultat för
din förmögenhet och dina förvaltningsstrategier.

Förmögenhetsförvaltning

Kapitalförvaltning

Relationen med UBP:s rådgivare är både professionell och personlig
och vi lyssnar till dina behov. Relationerna baseras på förtroende,
transparens och ett långsiktigt åtagande, så att vi kan ge dig råd
om de bästa sätten att förvalta din förmögenhet.

Under åren har vi byggt vårt anseende på styrkan i vår oberoende
kapitalförvaltning. Med vårt tydliga fokus på ett sovrat urval av aktivt
förvaltade strategier, utmärker vi oss genom att ständigt sträva efter
effektivare sätt att investera i traditionella tillgångar samtidigt som vi
uppfyller kundernas mål och matchar deras riskaptit. Strategierna är
strukturerade kring fem huvudsakliga teman: lån och räntor, påverkansinvesteringar och ansvarsfulla investeringar, höga alfavärden,
tillväxt och privata marknader.

Vi erbjuder en komplett uppsättning förmögenhetsförvaltningsprodukter
och tjänster, bland annat många olika investeringsförvaltnings- och
rådgivningsuppdrag lämpade för dina särskilda krav, dina mål och
din riskprofil. Mervärdet av våra tjänster kommer i första hand från
våra specialisters djupgående kunskaper och vår förmåga att hålla
jämna steg med den industriella utvecklingen samt efterfrågan från
våra kunder genom vår formgivning av innovativa produkter. Detta
blir bland annat påtagligt med vårt allt större utbud av hållbara
investeringar och påverkansinvesteringar samt med tanke på vårt
i allra högsta grad dynamiska privatmarknadsteams frestande
möjligheter. Dessutom kommer vårt planeringsteam att ge vägledning
så att du kan skydda din personliga förmögenhet, låta den växa och
föra över den till nästa generation.
Bland UBP:s professionella partner har mer än 300 oberoende
kapitalförvaltare valt oss som förvaringsinstitut eftersom de värderar våra
personliga och flexibla tjänster, bland annat ett avancerat e-banksystem
med de senaste uppdateringarna och en öppen avgiftsstruktur.

Vi ser möjligheter där andra ser gränser. Vårt engagemang att aktivt
förvalta kapital återspeglar vår starka övertygelse. Vi kompletterar
vår omfattande erfarenhet av alternativa investeringar med externa
partnerskap inom områden där andra visar framstående kompetens.
Med vår allt mer omfattande expertis på de privata marknaderna
erbjuder vi tillgång till högre avkastning.
Vi sticker även ut med vår kapacitet att ge våra kapitalförvaltningskunder
tillgång till institutionella investeringar och ge dem möjlighet till direkta
träffar med prisbelönta fondförvaltare.
Per den 31 december 2021 uppgick förvaltade tillgångar i kapitalförvaltningsdelen till totalt 43,9 miljarder schweiziska franc. Denna siffra
inkluderar 11,5 miljarder schweiziska franc som kapitalförvaltningsdelen
förvaltar för förmögenhetsförvaltningskunders räkning.

Per den 31 december 2021 uppgick förvaltade tillgångar i
förmögenhetsförvaltningen till 128,0 miljarder schweiziska franc.

■

Diskretionär portföljförvaltningstjänst

■

Aktiv kapitalförvaltning

■

Rådgivningstjänst

■

Påverkan och ansvarsfulla investeringar

■

Tjänst för direkt marknadsåtkomst

■

Alternativa investeringar

■

Lösningar för förmögenhetsplanering

■

Tillgång till privata marknader

■

Investeringar i riskkapital och skuldförbindelser

■

Partnerskap som komplement till vårt utbud

■

E-bank

■

■

Kreditlösningar

Institutionella tjänster för
förmögenhetsförvaltningskunder

■

Ledande kundsevice och IT-struktur
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KAPACITET

SÄRSKILD
EXPERTIS

UBP har ett gott rykte för sin marknadsledande, prisbelönta expertis inom både traditionell och alternativ förvaltning.
Tack vare vår integrerade affärsmodell kan banken erbjuda skräddarsydd kapitalförvaltning till institutionella kunder
samtidigt som privatkunder erbjuds tillgång till produkter och tjänster som vanligen endast är tillgängliga för institutionella
investerare.

Sakkunskap inom anpassade
investeringslösningar

Teamets expertis återspeglas särskilt genom de goda resultaten för
dess flaggskepp: den schweiziska aktiestrategin – den största aktiva
schweiziska fonden som för närvarande är tillgänglig på marknaden.

UBP erbjuder kunderna optimala lösningar under varje fas i
marknadscykeln och hjälper dem att utforma skräddarsydda
investeringsportföljer anpassade till deras specifika krav, mål och
riskprofiler i alla tillgångsklasser.

Europeiska aktier: Tack vare den pragmatiska och solidariska
investeringsmetoden har detta team byggt upp diversifierade portföljer
med stark tilltro som regelbundet överträffar MSCI Europe index även
under instabila perioder.

Erkänd investeringsexpertis

Konvertibler: Detta team utnyttjar sedan 1999 sin stora erfarenhet
genom en beprövad och testad investeringsprocess som går från
det specifika till det generella (bottom-up) och en strikt syn på
kreditrisk som bygger på aktier med god kreditvärdering för att ge
sina kunder tillgång till den konvexitet som erbjuds i olika europeiska
och internationella strategier.

Bankens största tillgång är den höga nivån hos dess erfarna,
prisbelönta investeringsförvaltningsteam.

En ansvarsfull investeringsmetod
UBP har nyligen stärkt policyn för ansvarsfulla investeringar genom
att öka integreringen av miljö-, samhälls- och bolagsstyrningskriterier
i investeringsbesluten och utbudet. Vi har även lanserat en strategi
med investeringar i samhällsutveckling.

Sakkunskap inom aktiv förvaltning
UBP fokuserar på strategiska investeringsteman som speglar
förvaltningsteamets strävan efter att skapa innovativa, högpresterande
produkter:
Schweiziska och globala aktier: Investeringsteamets aktieurval
baseras på livscykel enligt CFROI-metoden (kassaflödesavkastning
på investeringar). Den fokuserar på alfamöjligheter i företag med hög
och stabil CFROI, stark CFROI-tillväxt och omstruktureringspotential.

Globala räntebärande värdepapper: Detta investeringsteam, som
levererar enastående årlig avkastning, har sedan 2013 konsekvent
varit bland de bästa inom traditionella amerikanska och globala
högavkastningsstrategier.
Tillväxtmarknader: Det innovativa produktutbudet som förvaltas
av detta team ger ett betydande mervärde till investerarens portfölj
i form av diversifiering och konsekvent avkastning.

Ledande rådgivare vid förmögenhetsplanering
Banken erbjuder förmögenhetsplanering till privatkunder som vill
skydda personliga förmögenheter, skapa tillväxt och överföra dem
från en generation till nästa.

AWARDS

ANSVAR

HÅLLBARHET
SOM PÅDRIVARE

Vi är fast övertygade om att finanssektorn spelar en väsentlig roll när det gäller att ta itu med världens sociala och
miljörelaterade utmaningar. På vår familjeägda bank, där en del av värdegrunden utgörs av hållbarhetsfaktorn, sätter
vi hållbarhet och framtida generationer i centrum för vår utvecklingsmodell.

Ansvarsfulla investeringar
Sedan vi undertecknade UN PRI 2012, har UBP steg för steg
stärkt sitt engagemang och specialkunskaper om ansvarsfulla
investeringar, något som avspeglas både i vår utökade riktlinje
för ansvarsfulla investeringar och i vår dagliga verksamhet. Detta
inbegriper att öka integreringen av kriterier för miljö, samhälle
och bolagsstyrning (ESG) i våra investeringsbeslut och i hela vårt
utbud, samt att utveckla en stabil expertis och lösningar inom
hållbara och påverkansinvesteringar.
Vi är medlem av Swiss Sustainable Finance (SSF) och Sustainable
Finance Geneva (SFG) samt Investment Leaders Group på
Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL),
som syftar till att främja praxis för ansvarsfulla investeringar.
UBP har även skrivit under på väsentliga hållbarhetsinitiativ,
däribland United Nations Global Compact (UNGC) och CDP, en
välgörenhetsorganisation som driver världens ledande plattform
för miljömässiga uppgifter. Vidare stöder vi Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD) och är medlem i Taskforce
on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forum. 2021
skrev också UBP Asset Management (Europe) på initiativet Net
Zero Asset Managers Initiative med målsättningen att reducera
koldioxidutsläppen från portföljerna och uppmuntra till investeringar
i klimatvänliga lösningar för att uppnå målet nettonollutsläpp
2050 eller tidigare.
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Dessutom har vi förbättrat styrningen när det gäller hållbarhet
genom att bilda en kommitté för ansvarsfulla investeringar, där
man rapporterar till bankens verkställande kommitté och vars
ansvarsområde omfattar att planera UBP:s strategi på området för
ansvarsfulla investeringar.

Företagets sociala ansvar (CSR)
Vi har åtagit oss att agera ansvarsfullt, något som återspeglas i
hur vi hanterar bankens eget samhälls- och miljöavtryck.
Med CSR-kommittén, som övervakas av bankens verkställande
kommitté och vars uppgift är att fastställa och genomföra UBP:s
metod, garanterar vi att alla relevanta aspekter tas itu med,
nämligen miljö, humankapital och samhällsengagemang.
Vi har sjösatt många initiativ till att mäta och begränsa vårt
koldioxidavtryck och söker ständigt sätt att minska energi-, plastoch pappersförbrukningen. Med avseende på humankapitalet
sätter vi särskilt stort fokus på att främja mångfald och jämlika
rättigheter, samt att strikt följa hälso- och säkerhetsstandarder.
Därutöver har man på UBP sedan lång tid tillbaka bidragit till
att främja de samhällen där vi är verksamma genom företagets
filantropiska satsningar och sponsorskap inom kultur, utbildning
och forskning.
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Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är ett marknadsföringsmeddelande som innehåller ALLMÄN
INFORMATION om finansiella tjänster och de återger endast en åsikt tillhörig Union
Bancaire Privée, UBP SA och/eller en enhet inom UBP-koncernen (fortsättningsvis
kallat ”UBP”) på utgivningsdatumet. Det är inte och utgör sig inte för att anses som
ett erbjudande eller som en uppmaning att ingå en transaktion med UBP, att köpa,
teckna sig för eller sälja en valuta, en produkt eller ett finansiellt instrument, göra
en investering eller delta i en särskilt handelsstrategi i en jurisdiktion där ett sådant
erbjudande eller uppmaning inte är tillåtet, eller till en person som det är olagligt att
ge ett sådant erbjudande eller uppmaning. Detta dokument är endast avsett att ge
en bred översikt i diskussionssyfte för att fastställa kundens intresse. Det ersätter
inte ett prospekt, ett faktablad med basfakta för investerare eller något annat juridiskt
dokument som rör ett specifikt finansiellt instrument, som kan erhållas kostnadsfritt
på begäran från UBP eller från berört säte för instrumentets emittent, i tillämpliga fall.
De åsikter som uttrycks häri väger inte in kundernas omständigheter, mål eller behov.
UBP genomför en analys av de finansiella instrument som erbjuds på marknaden och
kan behålla och/eller sträva efter att utveckla affärsrelationer med tredje part i det syftet.
Dessutom kan UBP skapa egna finansiella instrument. Denna allmänna information är
därför inte oberoende från UBP:s eller närstående parters egna intressen, vilka kan stå
i konflikt med kundens intresse. UBP har policydokument som styr intressekonflikter
och vidtar lämpliga organisatoriska åtgärder för att förebygga sådana fall.
Den information som finns i detta dokument är varken ett resultat av en finansiell
analys enligt betydelsen i den schweiziska bankföreningens ”direktiv om oberoende
finansiell analys” eller enligt en oberoende investeringsanalys enligt EU:s förordning
om MiFID-bestämmelser. EU-förordningen reglerar inte affärsrelationer som ingåtts
med UBP:s enheter vilka är belägna utanför EU.
När investeringsråd eller portföljförvaltningstjänster tillhandahålls, överväger och bedömer
UBP alla relevanta finansiella risker, däribland hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker
definieras i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (2019/2088) som
”en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsmässig händelse eller villkor som, om
den inträffar, kan föranleda en väsentlig negativ inverkan på investeringens värde”.
För mer information om vår metod för riskhantering av hållbarhet, se www.ubp.com.
Rimliga insatser har gjorts för att garantera att innehållet i detta dokument baseras
på objektiv information och uppgifter som erhållits från tillförlitliga källor. UBP kan
emellertid inte garantera att informationen häri och som samlats in av banken i god
tro är korrekt och fullständig, inte heller påtar sig UBS något ansvar för förlust eller
skada som en följd av att informationen använts. Omständigheter kan ändras och
påverka de uppgifter som samlas in och de synpunkter som uttryckts vid tidpunkten
för publiceringen. Därför är informationen häri alltid föremål för förändringar utan
föregående meddelande. UBP ger inga utfästelser, lämnar ingen garanti och förpliktar
sig inte, varken uttryckligen eller underförstått, för någon information, prognoser
eller ståndpunkter häri, och påtar sig inte heller något ansvar av något slag för fel,
utelämnanden eller oriktiga uppgifter i dokumentet. UBP påtar sig inte att uppdatera
detta dokument eller att korrigera felaktigheter som kan ha uppstått efter publiceringen.
Detta dokument kan hänvisa till tidigare avkastning som inte ger någon vägledning
om aktuella eller framtida resultat. Alla uttalanden i detta dokument som inte är
yttranden om tidigare resultat och historiska fakta är ”framåtblickande uttalanden”.
Framåtblickande uttalanden är inte någon garanti för framtida resultat.

Schweiz: UBP är auktoriserat och regleras i Schweiz där tillsyn utövas av den
schweiziska finansmarknadsmyndigheten (FINMA).
Storbritannien: UBP är auktoriserat i Storbritannien av regleringsmyndigheten (PRA)
och tillsyn utövas av den brittiska finansmarknadsmyndigheten (FCA) och en begränsad
reglering av PRA.
Dubai: Detta marknadsföringsmaterial har vidarebefordrats av Union Bancaire Privée
(Middle East) Limited, ett företag reglerat av Dubais finansmarknadsmyndighet,
(”DFSA”). Det är endast avsett för professionella kunder och/eller marknadens
motparter och ingen annan person ska använda det som underlag. De finansiella
produkter eller tjänster som detta material rör kommer endast att göras tillgängligt
för en kund som uppfyller kraven för en professionell kund och/eller en motpart på
marknaden. Denna information används endast i informationssyfte. Den ska inte tolkas
som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som rådgivning om ett erbjudande om
köp eller försäljning av finansiella instrument eller som ett deltagande i någon särskild
handelsstrategi i en jurisdiktion.
Hongkong: UBP är en licensierad bank som regleras av Hongkongs
penningmarknadsmyndighet, HKMA (Monetary Authority) och är en inregistrerad
institution där tillsyn utövas av värdepappers- och terminskommissionen, SFC
(Securities and Futures Commission) endast för typ 1-, 4- och 9-verksamhet i
Hongkong. Värdepapperen kan endast erbjudas eller säljas i Hongkong med hjälp
av dokument som (i) är riktade till ”professionella investerare” enligt betydelsen i
värdepappers- och terminsförordningen (kapitel 571 i Hongkongs lagar) och enligt
regler som införts enligt detta (”SFO”); eller (ii) fastställs som ”prospekt” enligt betydelsen
i företagsförordningen, CO (Company Ordinance) (kapitel 32 i Hongkons lagar) eller
utgör ett erbjudande till allmänheten enligt betydelsen i CO. Såvida det inte tillåts
enligt Hongkongs lagar oavsett om det gäller Hongkong eller någon annan plats,
får ingen person i emissionssyfte utfärda eller förfoga över annons, inbjudan eller
dokument som rör värdepapperen, riktade till eller som sannolikt kan nås eller läsas
av allmänheten i Hongkong, utom när värdepapperen endast är avsedda för personer
utanför Hongkong, eller endast för ”professionella investerare” enligt betydelsen i SFO.
Singapore: Banken UBP, som regleras av Monetary Authority of Singapore (MAS), är
ett exempel på en finansiell rådgivare enligt Singapores Financial Advisers Act 2001
i syfte att erbjuda vissa rådgivande tjänster och är enligt kapitel 99(1) undantagen
från Singapores Securities and Singapores Futures Act 2001 för att kunna bedriva
vissa reglerade verksamheter. Detta dokument har inte registrerats som ett prospekt
hos MAS. Följaktligen får varken detta dokument eller andra dokument eller material
i samband med allmänna rekommendationer spridas eller distribueras, varken direkt
eller indirekt, till andra personer i Singapore (i) till institutionella investerare enligt avsnitt
274 i SFA 2001 i Singapore (”SFA”), (ii) till berörda personer enligt avsnitt 275.1, eller
någon person enligt avsnitt 275.1.A i SFA, eller enligt de villkor som anges i avsnitt
275 i SFA eller (iii) för övrigt enligt villkoren eller tillämpliga bestämmelser i SFA. Denna
annons har inte granskats av MAS.
Luxemburg: UBP är inregistrerat av Luxemburgs tillsynsmyndighet finansinspektion,
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Beskattningen av en investering beror på kundens enskilda omständigheter och
kan vara föremål för förändringar i framtiden. Detta dokument innehåller inte någon
skatterådgivning från UBP och återspeglar inte kundens individuella omständigheter.

Italien: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., dotterbolag i Milano, verkar i Italien
enligt ett europeiskt pass – som innehas av dess moderbolag, Union Bancaire
Privée (Europe) S.A. – vilket gäller i hela EU. Dotterbolaget är därför auktoriserat att
tillhandahålla tjänster och bedriva verksamhet för vilket moderbolaget, Union Bancaire
Privée (Europe) S.A., har auktoriserats i Luxemburg, där det regleras av Luxemburgs
tillsynsmyndighet. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Detta dokument är konfidentiellt och är endast avsett att användas av den person
till vilken det skickats ut. Detta dokument får inte reproduceras, vare sig i sin helhet
eller delvis. UBP förbjuder särskilt vidare spridning av detta dokument, i sin helhet
eller delvis, utan skriftligt tillstånd och påtar sig inget ansvar av något slag för tredje
part i detta avseende. Detta dokument är inte avsett för distribution i USA och/eller
till amerikanska personer eller i jurisdiktioner där distributionen av UBP är begränsad.

Monaco: Detta dokument är inte avsett att utgöra ett allmänt erbjudande eller en
jämförbar värvning enligt Furstendömet Monacos lagar, men kan göras tillgängligt i
informationssyfte till kunder till Union Bancaire Privée, UBP SA, Monacofilialen, en
reglerad bank under överinseende av kontrollmyndigheten ACPR, (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) för bankverksamhet och enligt finansmarknadsmyndigheten
(Commission de Contrôle des Activités Financières) för finansiell verksamhet.
© UBP SA 2022. Med ensamrätt.
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