SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är
numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs
för aktuell typ av Värdepapper och Emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer
av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt
inkluderas i sammanfattningen på grund av typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen
relevant information kan ges angående aktuell Punkt. Informationen har då ersatts med en kort
beskrivning av Punkten tillsammans med notisen ej tillämplig .
Avsnitt A
Punkt

Titel

A.1

Varning

A.2

Samtycke
till
användning
av
Prospektet

Introduktion och varningar

Sammanfattningen ska ses som en inledning till detta prospekt ("Prospektet")
och de tillämpliga slutgiltiga villkoren. Ett eventuellt beslut att investera i
Certifikat ska göras med beaktande av detta Prospekt som en helhet, inklusive de
dokument som infogats som referens samt de tillämpliga slutgiltiga villkoren.
Sedan de gällande bestämmelserna i Prospektdirektivet införts i varje
medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
kommer inget civilrättsligt ansvar att kunna belasta någon Emittent, Toyota
Financial Services Corporation ( TFS ) eller Toyota Motor Corporation
TMC ) i en sådan medlemsstat endast på grund av denna sammanfattning
inklusive översättningar av den, såvida den inte är missvisande, felaktig eller
oförenlig när den läses tillsammans med de övriga delarna av Prospektet och de
tillämpliga slutgiltiga villkoren eller att den inte tillhandahåller, när den läses
tillsammans med de andra delarna av Prospektet och de tillämpliga slutliga
villkor, vital information (enligt definitionen i artikel 2.1(s) i Prospektdirektivet)
för att underlätta för investerare som överväger att investera i Certifikaten. Om
ett yrkande avseende innehållet i Prospektet och de tillämpliga slutgiltiga
villkoren läggs fram i domstol i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, kan käranden enligt den nationella lagstiftningen i det
medlemslandet i vilket yrkande ingetts, komma att få stå för
översättningskostnaderna för Prospektet innan domstolsprocessen påbörjas.
Vissa Certifikatsgrupper med ett nominellt värde på mindre än 100 000 EUR (eller
motsvarande värde i en annan valuta) kan erbjudas i de fall där det inte finns något
undantag från skyldigheten enligt Prospektdirektivet att ge ut ett prospekt. Ett sådant
erbjudande hänvisas till som ett ej-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer). [Ej
tillämpligt] / [Emittenten samtycker till användning av dess grundprospekt (dvs. all
information i Prospektet, med undantag för information om de andra emittenterna) i
samband med ett icke-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer) av certifikat på
följande villkor:
(i)
medgivandet är endast giltigt under Försäljningstiden som anges i paragraf 9,
del B av de tillämpliga slutgiltiga villkoren;
(ii)
den enda erbjudarna som har tillstånd att använda Emittentens grundprospekt
för att göra ej-undantagna erbjudande (Non-exempt Offer) av certifikat är
relevant återförsäljare och:
[(a)
de finansiella mellanhänderna som listas i paragraf 9, del B av de
tillämpliga slutgiltiga villkoren; och/eller
(b)
alla finansiella mellanhänder som har rätt att utfärda sådana
erbjudanden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om
marknader för finansiella instrument 2004/39/EG och som har blivit
utsedd direkt eller indirekt av Emittenten att utfärda sådana
erbjudanden, under förutsättning att dessa finansiella mellanhänder
skriver följande på sin hemsida (I) att de har blivit utsedda som en
finansiell mellanhand för att erbjuda certifikaten under
Försäljningstiden (förutsatt att sådana finansiella mellanhänder i själva
verket har blivit utsedda), (II) att de förlitar sig på Emittentens
grundprospekt för sådana ej-undantagna erbjudande (Non-exempt
Offer) med medgivande av Emittenten och (III) villkor för
medgivandet;]
(iii)
medgivandet sträcker sig endast till användning av Emittentens grundprospekt
att ge ut ej-undantagna erbjudanden (Non-exempt Offer) av certifikat i
respektive medlemsland som anges i punkt 9, del B av de tillämpliga
slutgiltiga villkoren; och

(iv)

medgivandet är endast giltigt under de villkor som anges i paragraf 9, del B av
de tillämpliga slutgiltiga villkoren.
[Alla erbjudare som omfattas av underparagrafen (ii)(b) ovan, och som uppfyller
alla andra villkor som anges ovan och vill använda Emittentens grundprospekt i
samband med ett ej-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer) måste, under
försäljningstiden, skriva på sin hemsida (i) att de har blivit utsedda som finansiell
mellanhand för att erbjuda certifikaten under försäljningstiden (förutsatt att
sådana finansiella mellanhänder i själva verket har blivit utsedda), (ii) att de
förlitar sig på Emittentens grundprospekt för sådana ej-undantagna erbjudande
(Non-exempt Offer) med medgivande av Emittenten och (iii) villkor för
medgivandet.] Medgivande som avses ovan avser försäljningstiden som inträffar
tolv månader efter dagen då Prospektet publicerats.
EN INVESTERARE SOM AVSER ATT FÖRVÄRVA, ELLER FÖRVÄRVAR,
CERTIFIKAT I ETT EJ-UNDANTAGET ERBJUDANDE (NON-EXEMPT
OFFER) FRÅN EN ERBJUDARE FÖRUTOM EMITTENTEN GÖR SÅ, OCH
ERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGAR AV SÅDANA CERTIFIKAT TILL
EN INVESTERARE AV EN SÅDAN ERBJUDARE GÖRS I ENLIGHET MED
DE VILLKOR OCH ÖVERENSKOMMELSER SOM FINNS MELLAN
SÅDANA ERBJUDARE OCH SÅDANA INVESTERARE INKLUSIVE PRIS,
TILLDELNING OCH BETALNING. EMITTENTEN KOMMER INTE ATT
VARA EN DEL AV DE VILLKOR OCH ÖVERENSKOMMELSER MED
SÅDANA INVESTERARE I SAMBAND MED EJ-UNDANTAGNA
ERBJUDANDE (NON-EXEMPT OFFER) ELLER FÖRSÄLJNING AV
BERÖRDA CERTIFIKAT OCH, FÖLJAKTLIGEN, PROSPEKTET SAMT DE
TILLÄMPLIGA SLUTGILTIGA VILLKOREN KOMMER INTE ATT
INNEHÅLLA SÅDAN INFORMATION. INVESTERAREN MÅSTE VÄNDA
SIG TILL ERBJUDAREN VID TIDPUNKTEN FÖR ERBJUDANDET FÖR
TILLHANDAHÅLLANDE AV SÅDAN INFORMATION OCH ERBJUDAREN
ANSVARAR FÖR SÅDAN INFORMATION. VARKEN EMITTENTEN ELLER
NÅGON ÅTERFÖRSÄLJARE HAR NÅGOT ANSVAR ELLER SKYLDIGHET
FÖR EN INVESTERARE GÄLLANDE SÅDAN INFORMATION.]

Avsnitt B Emittent
Punkt

Titel

B.1

Emittentens
juridiska och
kommersiella
namn

B.2

Säte/bolagsfo
rm/
lagstiftning/
registreringsl
and

B.4b

Trender
branschen

B.5

Beskrivning
av
Koncernen

B.9

Resultatprog
nos
eller
uppskattning

i

Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. ( TMF )/
Toyota Credit Canada Inc. ( TCCI )/
Toyota Finance Australia Limited ( TFA )/
Toyota Motor Credit Corporation ( TMCC )
Om Emittenten är TMF. TMF är ett privat företag som är registrerat i, och har
Nederländerna som hemvist, samt lyder under Nederländska lagar, med dess
företagssäte i Amsterdam, Nederländerna.
Om Emittenten är TCCI. TCCI är ett aktiebolag som är registrerat i, och har Kanada
som hemvist under Canada Business Corporations Act.
Om Emittenten är TFA. TFA är ett publikt företag som begränsas av aktier och som är
registrerat under Corporations Act 2001 of Australia ("Australian Corporations Act")
och har New South Wales, Australien som hemvist.
Om Emittenten är TMCC. TMCC är ett bolag som är registrerat i, och har Kalifornien,
USA som hemvist, samt lyder under delstaten Kaliforniens lagar.
Ej tillämpligt; det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller
händelser som tros påverka utsikterna för Emittenten under det nuvarande
räkenskapsåret.
Om Emittenten är TMF, TCCI eller TFA, Emittenten, är ett helägt dotterbolag till
TFS, ett japanskt bolag.
Om Emittenten är TMCC. TMCC är ett helägt dotterbolag till Toyota Financial
Services Americas Corporation ( TFSA ), ett bolag registrerat i Kalifornien som också
är ett helägt dotterbolag till TFS.
TFS är ett helägt förvaltningsbolag som är dotterbolag till TMC, ett japanskt bolag och
Toyota-koncernens slutliga moderbolag.
Ej tillämpligt; prospektet innehåller inga resultatprognoser eller uppskattningar.
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B.10

B.12

Anmärkning
ar
i
revisionsberä
ttelse
Utvald
historisk
finansiell
information:
Om
Emittenten
är TMF

Ej tillämpligt; det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen i årsredovisningen för
åren som avslutades 31 mars 2012 och 2011.

Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från
TMF:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012, upprättad i
enlighet med International Financial Reporting Standards såsom det antagits av den
Europeiska Unionen.
Balansräkning per 31 mars
2012

2011

tusental euro

tusental euro

2 776 163
822
67
7
826

2 310 730
754
11
9
-

2 777 885

2 311 504

2 141 835
2 998
953
285 495
201 519

1 972 471
2 331
557
122 887
70 341

2 632 800

2 168 587

2 316 230
109 418
2 268
174 473
28

1 137 115
127 547
1 653
2 163
38

2 602 417

1 268 516

Rörelsekapital............................................................................................

30 383

900 071

Långfristiga skulder
Upptagna lån...............................................................................................
Uppskjutna skatteskulder .............................................................................

2 709 794
-

3 100 746
5 107

Summa långfristiga skulder................................................................

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Lån till närstående företag............................................................................
Finansiella tillgångar som kan säljas (AFS) närstående företag...................
Materiella anläggningstillgångar ................................................................
Immateriella tillgångar.................................................................................
Uppskjutna skattefordringar.........................................................................
Summa anläggningstillgångar ................................................................
Omsättningstillgångar
Lån till närstående företag............................................................................
Övriga fordringar.........................................................................................
Aktuella skattefordringar .............................................................................
Finansiella derivatinstrument ................................................................
Kassa och bank............................................................................................
Summa omsättningstillgångar................................................................
Skulder
Kortfristiga skulder
Upptagna lån...............................................................................................
Finansiella derivatinstrument ................................................................
Finansiella garantiskulder ............................................................................
Aktuella skatteskulder..................................................................................
Övriga skulder och upplupna kostnader ........................................................
Checkkredit................................................................................................
Summa kortfristiga skulder................................................................

2 709 794

3 105 853

Nettotillgångar...........................................................................................

98 474

105 722

Eget kapital
Aktiekapital ................................................................................................
Balanserat resultat .......................................................................................
Fond för verkligt värde ................................................................................

908
97 498
68

908
104 814
-

Totalt eget kapital......................................................................................

98 474

105 722

Sida 3

Rapport över totalresultat för året som avslutades 31 mars
2012
tusental euro
111 034
1 189

2011
tusental euro
103 890
1 222

112 223

105 112

(95 290)
(2 219)

(83 253)
(2 445)

(97 509)

(85 698)

14 714
(3 776)
(21 015)
89

19 414
(3 538)
18 154
78

(9 988)
2 672

34 108
(8 714)

Årets vinst/(förlust)....................................................................................
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt:

(7 316)

25 394

Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas.............

68

(87)

Summa totalresultat för året .........................................................................
Hänförligt till:

(7 248)

25 307

Ränteintäkter...............................................................................................
Intäkter från garantiavgifter..........................................................................
Intäkter................................................................................................
Räntekostnader............................................................................................
Kostnader för avgifter..................................................................................
Finansieringskostnader .............................................................................
Bruttovinst................................................................................................
Administrationskostnader ............................................................................
Nettovinst (förlust) ......................................................................................
Utdelningsintäkter .......................................................................................
Vinst (förlust) före skatt ............................................................................
Skatt ...........................................................................................................

(7 248)
25 307
Moderbolagets aktieägare ............................................................................
Det har inte skett någon betydande förändring av TMF:s finansiella ställning eller
ställning på marknaden sedan 31 mars 2012, då TMF:s senaste delårsrapport
offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TMF:s
finansiella ställning och framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TMF:s senaste
delårsrapport offentliggjordes.
Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från
Om
TCCI:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012, upprättad i
Emittenten
enlighet med International Financial Reporting Standards såsom det antagits av den
är TCCI
Europeiska Unionen.

Balansräkning per 31 mars

Tillgångar
Kortfristiga placeringar....................................................................
Finansiella fordringar - netto............................................................
Derivattillgångar ..............................................................................
Övriga tillgångar..............................................................................

Skulder
Övriga interimsskulder.....................................................................
Leverantörsskulder och upplupna skulder........................................
Till dotterföretag ..............................................................................
Löner och övriga upplupna skatter...................................................
Räntekostnader.................................................................................
Skulder att betala .............................................................................
Derivatskulder..................................................................................
Uppskjutna skatter ...........................................................................

2012
(tusental
kanadensiska
dollar)

2011
(tusental
kanadensiska
dollar)

785
9 144 129
35 309
8 282
9 188 505

203 802
9 232 031
38 545
72 472
9 546 850

6 209
18 133
159 636
1 125
32 266
7 457 234
191 400
341 661
8 207 664

3 065
10 985
97 609
10 435
35 835
7 617 988
437 971
299 800
8 513 688
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Eget kapital
Aktiekapital......................................................................................
Balanserat resultat............................................................................

60 000
920 841
980 841
9 188 505

60 000
973 162
1 033 162
9 546 850

Rapport över totalresultat
för året som avslutades 31 mars

Finansiella intäkter .....................................................................
Övriga intäkter............................................................................
Övriga vinster (förluster) ...........................................................
Kostnader ....................................................................................
Ränta.............................................................................................
Ersättningar till anställda ..............................................................
Avsättning för finansiella fordringar.............................................
Övrigt............................................................................................
Registreringsavgifter och undersökningskostnader.......................
IT och kommunikation..................................................................
Lokalkostnader..............................................................................
Avskrivningar och amortering ......................................................
Kapitalskatt...................................................................................
Resultat före skatt.......................................................................
Skatter
Aktuella.........................................................................................
Uppskjutna....................................................................................
Årets nettoresultat ......................................................................
Övriga totala förluster
Aktuariella förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner netto efter skatt (återbetalas) (1 563 $ (2011 - (327 $)..................
Årets totalresultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare ..

Om
Emittenten är
TFA

2012
(tusental
kanadensiska
dollar)

2011
(tusental
kanadensiska
dollar)

556 592
956
557 548
(8 887)

619 335
487
619 822
56 743

213 328
13 264
4 698
4 684
6 430
4 440
1 042
603
356
248 845
299 816

229 454
13 413
43 779
4 697
6 190
4 493
958
335
2 608
305 927
370 638

28 230
43 097
71 327
228 489

11 100
79 690
90 790
279 848

(3 555)

(894)

224 934

278 954

Det har inte skett någon betydande förändring av TCCI:s finansiella ställning eller
ställning på marknaden sedan 31 mars 2012, då TCCI:s senaste delårsrapport
offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TCCI:s
finansiella ställning och framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TCCI:s senaste
delårsrapport offentliggjordes.
Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från
TFA:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012, upprättad i
enlighet med Australian Accounting Standards och tolkningar utfärdade av
Australian Accounting Standards Board samt Australian Corporations Act.
Australian Accounting Standards följer International Financial Reporting Standards
och tolkningar som är utfärdade av International Accounting Standards Board.
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Balansräkning per 31 mars
Koncern
2012
(tusental
australiensiska
dollar)

Koncern
2011
(tusental
australiensiska
dollar)

Tillgångar
Likvida medel ............................................................................................... 179 200
Lånefordringar och kundfordringar ................................................................10 694 462
Finansiella derivatinstrument ................................................................
57 506
Investeringar redovisas enligt kapitalandelsmetoden ................................
51 754
Materiella anläggningstillgångar ................................................................
39 098
Uppskjutna skattefordringar................................................................
98 474
Övriga tillgångar ........................................................................................... 30 410
Summa tillgångar ...........................................................................................11 150 904

946 999
9 203 879
19 135
50 600
30 092
82 126
44 845
10 377 676

Skulder
Till banker och andra finansiella institut .........................................................5 644 844
Skuldebrev och företagscertifikat ................................................................ 4 017 841
Finansiella derivatinstrument ................................................................
341 293
Uppskjutna skatteskulder ................................................................
79 874
Övriga skulder............................................................................................... 367 961
10 451 813
Summa skulder...............................................................................................
Nettotillgångar................................................................................................ 699 091

4 133 107
4 611 279
587 239
96 769
308 390
9 736 784
640 892

Eget kapital
Tillskjutet kapital........................................................................................... 120 000
Reserver................................................................................................
(4 608)
Balanserat resultat ......................................................................................... 583 699
Summa eget kapital ........................................................................................ 699 091

120 000
(8 174)
529 066
640 892

Rapport över totalresultat för året som avslutades 31 mars
Koncern
2012
(tusental
australiensiska
dollar)
Ränteintäkter och liknande intäkter ................................................................ 808 443
Räntekostnader och liknande kostnader ............................................................. (561 664)
246 779
Finansnetto ................................................................................................

Koncern
2011
(tusental
australiensiska
dollar)
707 736
(482 203)
225 533

Övriga intäkter ................................................................................................
Redovisad nettovinst.......................................................................................
Osäkra fordringar .............................................................................................
Kostnader för ersättningar till anställda .............................................................
Kostnader för värdeminskning och amorteringar................................................
Kostnader för IT och kommunikation................................................................
Kostnader för försäljning och marknadsföring ...................................................
Lokalkostnader................................................................................................
Övriga kostnader ..............................................................................................
Andel i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden............................
Resultat före skatt...........................................................................................
Skattekostnader ................................................................................................
Resultat som är hänförligt till TFA:s aktieägare................................
Övriga koncernintäkter
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter
Årets totalresultat, hänförligt till TFA:s aktieägare

15 923
262 702
(37 800)
(60 285)
(8 086)
(7 499)
(22 272)
(4 744)
(13 689)
7 262
115 589
(30 249)
85 340

12 920
238 453
(37 802)
(46 531)
(4 176)
(6 032)
(13 522)
(3 852)
(11 125)
7 811
123 224
(31 281)
91 943

3 566
88 906

(2 541)
89 402
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Om Emittenten är
TMCC

Det har inte skett någon betydande förändring av TFA och dess konsoliderade
dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på
marknaden sedan 31 mars 2012, då TFA:s senaste delårsrapport
offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TFA
och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning
eller framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TFA:s senaste delårsrapport
offentliggjordes.
Följande utvald finansiell data för året som avslutades 31 mars 2012 och 31
mars 2011 har hämtats utan anpassning från det reviderade årsbokslutet i
enlighet med U.S. Generally Accepted Accounting Principles ("U.S. GAAP")
som ingår i TMCC:s årsredovisning enligt blankett 10-K för räkenskapsåret
som avslutades 31 mars 2012. Följande utvald finansiell data per 30 juni 2012
och för de tre månader som avslutades 30 juni 2012 och 30 juni 2011 har
hämtats utan anpassning från TMCC:s oreviderade årsredovisning som ingår i
TMCC:s kvartalsrapport enligt formulär 10-Q för kvartalet som avslutades 30
juni 2012.
Balansräkning per 31 mars
och 30 juni

Finansiella fordringar, netto......................................................................
Investeringar i operationell leasing, netto ..................................................
Summa tillgångar .....................................................................................
Skulder ....................................................................................................
Aktiekapital(1) .........................................................................................
Balanserade vinstmedel(2)........................................................................
Totalt eget kapital.....................................................................................

30 juni
31 mars
2012
2012
2011
(miljoner amerikanska dollar)
59 900 $
58 042 $
57 736 $
19 108 $
18 743 $
19 041 $
91 694 $
88 913 $
91 704 $
75 232 $
73 234 $
77 282 $
915 $
915 $
915 $
7 062 $
6 585 $
5 840 $
8 148 $
7 662 $
6 856 $

(1)

Inget nominellt värde (100 000 aktier auktoriserade; 91 500 emitterade och utestående) per 30 juni 2012
och per 31 mars 2012 och 2011.

(2)

Styrelsen redovisade och betalade kontantutdelningar på 741 miljoner dollar till TFSA under
räkenskapsår 2012 och 266 miljoner dollar under räkenskapsår 2011.
Resultaträkning för räkenskapsåret som avslutades 31 mars
och de tre månader som avslutades 30 juni
Tre månader
År avslutades
Avslutades 30 juni
31 mars
2012
2011
2012
2011
(miljoner amerikanska dollar)

Finansiella intäkter:
Operationell leasing.......................................................................................
1 157 $
Direktförsäljning ..........................................................................................
532
Återförsäljare ...............................................................................................
108
Summa finansiella intäkter................................................................
1 797
Värdeminskning på operationell leasing.........................................................
855
Räntekostnader..............................................................................................58
Finansnetto ................................................................................................884
Försäkring, premie- och uppdragsintäkter.......................................................
150
Investering och övriga intäkter, netto .............................................................35
Finansnetto och övriga intäkter ................................................................1 069

1 204 $
626
90
1 920
825
457
638
150
40
828

4 693 $
2 371
365
7 429
3 339
1 300
2 790
604
113
3 507

4 888 $
2 791
385
8 064
3 353
1 614
3 097
543
236
3 876

(203)
197
86
80
748
283
465 $

(98)
857
325
1 084
2 423
937
1 486 $

(433)
1 059
247
873
3 003
1 150
1 853 $

Kostnader:
Avsättning för kreditförluster................................................................
16
Rörelsekostnader och administrativa kostnader...............................................
216
Försäkringstekniska ersättningar ................................................................ 81
Summa kostnader..........................................................................................
313
Resultat före skatt..........................................................................................
756
Avsättningar för skatter .................................................................................
279
Nettoresultat................................................................................................
477 $
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B.13

B.14

Händelser som
påverkar
Emittentens
solvens
Beroendeställni
ng i förhållande
till
andra
koncernbolag

B.15

Huvudsaklig
verksamhet

B.16

Ägarinflytande

B.17

Kreditvärdighet

Det har inte skett någon betydande förändring av TMCC och dess konsoliderade
dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden
sedan 30 juni 2012, då TMCC:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte
skett någon väsentlig negativ förändring av TMCC:s finansiella ställning och
framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TMCC:s senaste delårsrapport
offentliggjordes.
Ej tillämpligt; det har inte skett några väsentliga händelser på senare tid som är
relevanta vid utvärdering av Emittentens solvens.

Om Emittenten är TMF, så är Emittenten är beroende av de dotterbolag och filialer
till TMC och TFS som TMF ger ut lån åt och/eller åt vilka TMF utfärdar garantier
för.
Om Emittenten är TCCI, så är Emittentens verksamhet är i huvudsak beroende av
försäljningen av Toyota- och Lexus-fordon i Kanada genom dess huvudåterförsäljare,
Toyota Canada Inc.
Om Emittenten är TFA, så är Emittentens verksamhet är i huvudsak beroende av
försäljningen av Toyota- och Lexus-fordon i Australien genom dess
huvudåterförsäljare, Toyota Motor Corporation Australia Limited. Dessutom är TFA
också beroende av Toyota Finance New Zealand Limiteds utveckling, enligt TFA:s
andel i företaget.
Om Emittenten är TMCC, så är Emittentens verksamhet är i huvudsak beroende av
försäljningen av Toyota- och Lexus-fordon i USA genom dess huvudåterförsäljare,
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
Om Emittenten är TMF, så är TMF:s huvudsakliga verksamhet att fungera som ett
koncernfinansieringsbolag för vissa av TMC:s konsoliderade dotterföretag. TMF får
in pengar genom att ge ut obligationer och certifikat på de internationella
kapitalmarknaderna och från andra källor och lånar sedan ut till andra företag inom
Toyota-koncernen. TMF utfärdar också garantier för obligationer som utfärdats av
vissa andra företag inom Toyota-koncernen.
Om Emittenten är TCCI, så är TCCI:s huvudsakliga verksamhet att tillhandahålla
finansiella tjänster till auktoriserade Toyota-återförsäljare och användare av Toyotas
produkter. Finansiella produkter erbjuds (i) till kunder, genom leasing och
lånefinansiering och (ii) till Toyota-återförsäljare, genom lagerfinansiering och
återförsäljarfinansiering. Dessa finansieringsprogram erbjuds i alla Kanadas
provinser och territorier.
Om Emittenten är TFA, så är TFA:s huvudsakliga verksamhet att tillhandahålla
detaljhandelsfinansiering (innefattar lån och leasing till privat- och företagskunder)
och partihandelsfinansiering (innefattar lån och deposition av egendom vid
fordonsaffärer) till kunder och fordonsåterförsäljare i hela Australien.
Om Emittenten är TMCC, så är TMCC's huvudsakliga verksamhet att tillhandahålla
olika finans- och försäkringsprodukter till auktoriserade Toyota- och Lexusåterförsäljare eller grupper av återförsäljare och, i mindre omfattning, andra inhemska
och importerande franchise-återförsäljare och dess kunder i USA (exklusive Hawaii)
och Puerto Rico.
Om Emittenten är TMF, TCCI eller TFA, så ägs hela Emittentens utestående
aktiekapital och röster direkt av TFS.
Om Emittenten är TMCC, så ägs hela Emittentens utestående aktiekapital och röster
direkt av TFS.
TFS ett helägt förvaltningsbolag som är dotterbolag till TMC.
Således har TFS effektiv kontroll över Emittenten och kan direkt påverka
sammansättningen av Emittentens styrelse och styra Emittentens styrelse och
inriktning.
Emittentens långfristiga skulder med högst säkerhet har klassificerats Aa3/negativ
utsikt av, om Emittenten är TMF, TCCI eller TFA, Moody's Japan K.K. ("Moody's"),
eller om Emittenten är TMCC, Moody's Investors Service Inc. ( Moody s ), och AA/negativ utsikt av Standard & Poor's Ratings Japan K.K. ( Standard & Poor s ).
Moody s och Standard & Poor s inte är verksama i den Europeiska unionen och inte
har ansökt om registrering enligt Förordning (EG) Nr. 1060/2009 om
kreditvärderingsinstitut. Dock har Moody s Investors Service Ltd. bekräftat betyget
från Moody's, och Standard and Poor s Credit Market Services Europe Limited har
bekräftat betyget från Standard & Poor's, i enlighet med Förordning (EG) Nr.
1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. Både Moody's Investors Service Ltd. och
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Standard and Poor s Credit Market Services Europe Limited är etablerade i den
Europeiska unionen och är registrerade i enlighet med Förordning (EG) Nr.
1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.
Emittentens kreditvärdighet beror till stor del på förekomsten av kreditstödsavtal med
TFS och TMC enligt beskrivning nedan, och på TMC och dess konsoliderade
dotterbolags finansiella situation och resultat. Se även "kreditvärdighet" nedan
avseende TMC.
[Certifikaten som ska emitteras [har]/[förväntas] få kreditbetyget [
] av [
].]
/ [Kreditbetyget ovan återspeglar kreditbetyget som tilldelas denna typ av Certifikat
och som emitterats under Programmet.] Ett värdepappers kreditbetyg är ingen
rekommendation att köpa, sälja eller behålla värdepapper och kan när som helst
ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitut.] / [Emittenten har inte ansökt till
Moody's eller Standard & Poor's om att kreditvärdera Certifikaten.]
Certifikaten åtnjuter vissa kreditstödsavtal som regleras av japansk lag, ett mellan
TMC och TFS daterat 14 juli 2000 som kompletteras med ett extra kreditstödsavtal
daterat 14 juli 2000 och ett extra kreditstödsavtal nr. 2 daterat 2 oktober 2000
(Tillsammans "TMC-kreditstödsavtalet"), och mellan TFS och, [om Emittenten är
[TMF]/[TCCI]/[TFA] daterat 7 augusti 2000,]/[om Emittenten är TMCC, daterat 1
oktober 2000] ("kreditstödsavtalet" och tillsammans med TMC-kreditstödsavtalet
"kreditstödsavtalen" ). Kreditstödsavtalen utgör inte någon direkt eller indirekt
garanti av TMC eller TFS för Certifikaten. TMC:s förpliktelser enligt dess
kreditstödsavtal och TFS skyldigheter enligt kreditstödsavtalen, och rangordnas som
pari passu med dess direkta, ovillkorliga, icke underordnade och icke-pantsatta
skyldigheter för aktuell Emittent.
Under TMC kreditstödsavtal så garanterar TMC att till TFS reservera tillgängliga
medel för att fullfölja dess betalningsförpliktelser för värdepapper som de har
emitterat (inklusive värdepapper som har emitterat av dotterbolag eller närstående
bolag till TFS såsom Emittenten och där TFS har ingått kreditstödsavtal) samt
godkänner att försäkra att TFS alltid har minst 10 000 000 JPY i konsoliderade reala
tillgångar så länge som TFS har utestående kreditstödsavtal.
TFS godkänner i kreditstödsavtalen med Emittenten reservera tillgängliga medel för
att fullfölja dess betalningsförpliktelser för värdepapper som de har emitterat och
godkänner att försäkra att [om Emittenten är TMF, så ska TMF alltid ha minst 100
000 EUR i reala tillgångar]/[om Emittenten är TCCI, så ska TCCI alltid ha minst 150
000 CAD i reala tillgångar]/[om Emittenten är TFA, så ska TFA alltid ha minst 150
000 AUD i konsoliderade reala tillgångar]/[om Emittenten är TMCC, så ska TMCC
alltid ha minst 100 000 USD i konsoliderade reala tillgångar,] så länge som
Emittenten har utestående värdepapper.
Reala tillgångar betyder det sammanlagda beloppet av emitterade kapital,
kapitalöverskott och balanserade vinstmedel minus eventuella immateriella
tillgångar.
Toyota Financial Services Corporation (kreditstödsgivare till Emittenten) och Toyota
Motor Corporation (kreditstödsgivare till Toyota Financial Services Corporation).

TFS är ett privat aktiebolag som är registrerat och har sitt säte i Japan och lyder under
lagstiftningen i Japan.
TMC är aktiebolag som är registrerat och har sitt säte i Japan och lyder under den
japanska köplagen. TMC fortsätter att lyda under den japanska aktiebolagslagen.
Ej tillämpligt; det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller
händelser som är tros påverka på utsikterna för TFS eller TMC under det nuvarande
räkenskapsåret.
TFS är ett holdingbolag som startats av TMC för att övervaka förvaltningen av
Toyota:s finansieringsföretag globalt. TFS har 49 konsoliderade dotterbolag och åtta
filialer, av vilka de flesta är verksamma utanför Japan per den dag Prospektet
publiceras.
TFS är ett helägt dotterbolag till TMC, och TMC är Toyota-koncernens slutliga
moderbolag.
Ej tillämpligt; prospektet innehåller inga resultatprognoser eller uppskattningar.

Sida 9

Anmärkningar i
revisionsberätte
lse
Utvald historisk
finansiell
information:
TMC

Ej tillämpligt; det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen i årsredovisningen
för TMC för åren som avslutades 31 mars 2012 och 2011.

Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från
TMC:s reviderade redovisning som förberetts i överensstämmelse med U.S. GAAP
ur TMC:s årsredovisning på blankett 20-F för året som avslutades 31 mars 2012.
Året som avslutades 31 mars
2012
2011
(i miljoner, förutom aktier
och uppgifter per aktie)

Resultaträkning för koncernen:
Fordon:
Intäkter...........................................................................................
Rörelseresultat................................................................................
Finansiella tjänster:
Intäkter...........................................................................................
Rörelseresultat................................................................................
Alla övriga:
Intäkter...........................................................................................
Rörelseresultat................................................................................
Eliminering av andra segment:
Intäkter...........................................................................................
Rörelseresultat................................................................................
Hela företaget:
Intäkter...........................................................................................
Rörelseresultat................................................................................
Resultat före skatt och del
av dotterbolags resultat
Nettoresultat hänförligt till TMC
Nettoresultat hänförligt till TMC per aktie:
Grundaktie .....................................................................................
Utspädd aktie..................................................................................
Aktier som används i vid beräkning av nettovinst hänförligt till
TMC per aktie. Grundaktier (i tusental) .....................................
Aktier som används i vid beräkning av nettovinst hänförligt till
TMC per aktie. Utspädda aktier (i tusental)................................

16 994 546 ¥
21 683

17 337 320 ¥
85 973

1 100 324
306 438

1 192 205
358 280

1 048 915
42 062

972 252
35 242

(560 132)
(14 556)

(508 089)
(11 216)

18 583 653
355 627

18 993 688
468 279

432 873
283 559

563 290
408 183

90,21
90,20

130,17
130,16

3 143 470

3 135 881

3 143 470

3 135 915

31 mars
2012
(i miljoner)

2011

Koncernens balansräkning (i slutet av perioden):
Summa tillgångar: ...............................................................................
30 650 965 ¥
29 818 166 ¥
Kortfristiga skulder inklusive kortfristig del av långfristiga skulder ........
5 963 269
5 951 836
Långfristiga skulder minus kortfristig del ..............................................
6 042 277
6 449 220
TMC eget kapital..................................................................................
10 550 261
10 332 371
Antal aktier ..........................................................................................
397 050
397 050
Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från
TMC:s reviderade konsoliderade redovisning som förberetts i överensstämmelse med
U.S. GAAP ur TMC:s finansiella sammanfattning för kvartal 1, 2013 för året som
avslutades 30 juni2012.
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3 månader som avslutades 30 juni
2011
2012
(i miljoner, förutom uppgifter per
aktie)
Kvartalsresultaträkning för koncernen:
Hela företaget:
Total nettoomsättning .....................................................................
Rörelseresultat (förlust inom parantes) ............................................
Kvartalsresultat (förlust inom parantes) före skatt och del av
dotterbolags resultat ..................................................................
Nettoresultat för kvartalet hänförligt till TMC........................................
Nettoresultat för kvartalet hänförligt till TMC per aktie:
Grundaktie .....................................................................................
Utspädd aktie..................................................................................

5 501 573 ¥
353 143

3 441 050 ¥
(107 963)

415 203
290 347

(80 531)
1 160

91,68
91,68

0,37
0,37

Koncernens balansräkning för kvartalet (i slutet av perioden):

Per 30 juni 2012
Per 31 mars 2012
(i miljoner)
Summa tillgångar: ................................................................................
30 029 775 ¥
30 650 965 ¥
Kortfristiga lån .....................................................................................
3 593 562
3 450 649
Kortfristig del av långfristiga skulder ....................................................
2 347 816
2 512 620
Långfristiga skulder..............................................................................
5 785 249
6 042 277
TMC eget kapital..................................................................................
10 510 258
10 550 261
Det har inte skett någon betydande förändring av TMC och dess konsoliderade
dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden
sedan 30 juni2012, då TMC:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte
skett någon väsentlig negativ förändring av TFC och dess konsoliderade
dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller framtidsutsikter sedan
31 mars 2012, då TFC:s senaste delårsrapport offentliggjordes.
Händelser som Ej tillämpligt; det har inte skett några väsentliga händelser på senare tid som är
relevanta vid utvärdering av TFS eller TMC:s solvens.
påverkar
Kreditstödsgiva
rnas solvens
Beroendeställni TFS är, som holdingbolag, beroende av dess dotterbolags resultat.
ng i förhållande TMC är, som Toyotas slutgiltiga moderbolag, beroende av alla Toyotas
till
andra dotterbolag.
koncernbolag
Huvudsaklig
TFS huvudsakliga verksamhet som holdingbolag är att formulera planer och
verksamhet
strategier för de finansiella verksamheterna, kapital- och riskförvaltning åt Toyotas
finansiella företag samt att verka för effektiva finansiella verksamheter.
TMC är moderbolag för Toyota-koncernen som huvudsakligen bedriver
verksamhet inom fordonsindustrin i följande branscher: fordonsbranschen,
finansiella tjänster och alla övriga verksamheter.
Ägarinflytande
TFS ett helägt förvaltningsbolag som är dotterbolag till TMC.
TMC's aktie är noterad på Tokyobörsen, Japans fyra övriga börser och upptas på
UK Listing Authoritys officiella lista och har godkänts för handel på London Stock
Exchange. Dessutom kan TMC's aktier kan också handlas i form av American
Depository Shares på New York Stock Exchange. TMC kontrolleras inte direkt
eller indirekt av någon av dess aktieägare.
Kreditvärdighet TMC:s och dess dotterbolags (inklusive TFS) långfristiga skulder med högst
säkerhet har varit klassificerats Aa3/negativ utsikt av Moody's Japan K.K. och AA/negativ utsikt av Standard & Poor s Ratings Japan K.K. Se "kreditvärdighet"
ovan.
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De certifikat som beskrivs i detta avsnitt är skuldebrev med ett nominellt värde av
mindre än 100 000 EUR (eller motsvarande i annan valuta).
Certifikaten kan vara certifikat med fast ränta, certifikat med rörlig ränta eller
nollkupongcertifikat eller en kombination av ovanstående.
[
] [[ ] procent./ Certifikat med rörlig ränta/nollkupongcertifikat] förfallodag [
]
International Securities Identification Number (ISIN): [ ]
Varje emitterad certifikatseries valuta fastställs mellan Emittenten och relevant
Återförsäljare vid emissionen.
Valutan för denna certifikatserie är [
]
Det finns inga begränsningar för att överlåta certifikaten förutom om Emittenten och
Återförsäljarna har avtalat om vissa sedvanliga restriktioner för erbjudanden,
försäljningar och leveranser av certifikaten och för distribution av
marknadsföringsmaterial i USA, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(inklusive Storbritannien, Nordirland och Nederländerna), Japan, Kanada, Australien,
Nya Zeeland, Folkrepubliken Kina (exklusive Hongkong, Macao och Taiwan),
Hongkong, Schweiz, Irland, Spanien och Sverige.
Status
Certifikaten och relevanta kuponger innebär direkta, ovillkorliga, icke underordnade
och (med reservation för innehållande negativklausul) icke-pantsatta skyldigheter för
Emittenten och rangordnas som pari passu (med samma rang) och proportionellt utan
något inbördes företrädesrätt (förutom för obligationer som ska ha företräde enligt
lag) och i likhet med alla andra obligationer utan säkerhet och icke underordnade
obligationer från Emittenten som är utestående från tid till annan.

Skatt
All betalning avseende certifikaten sker utan att hålla inne eller göra avdrag för
skatter eller andra avgifter som läggs på av statlig myndighet eller organ i,
[Nederländerna [om Emittenten är TMF]] / [Kanada [om Emittenten är TCCI]] /
[Australien [om Emittenten är TFA]] / [USA [om Emittenten är TMCC]], såvida inte
ett sådant undanhållande eller avdrag krävs enligt lag. Om ett sådant undanhållande
eller avdrag krävs, kommer Emittenten att vara skyldig att betala ytterligare belopp
för att täcka de belopp som hållits inne eller dragits av, med reservation för vissa
begränsade undantag.
Alla betalningar gällande certifikaten kommer att göras med reservation för avdrag
eller undanhållande enligt bestämmelserna i USA:s federala lag om
inkomstbeskattning, U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), och
inget ytterligare belopp kommer att betalas för att täcka de belopp som hålls inne
eller dras av.
Händelse av fallissemang
Certifikatens villkorsbestämmelser innehåller följande händelser av fallissemang:
(a)
betalningsfallissemang av kapitalbelopp eller ränta gällande certifikaten, under
en fastställd tidsperiod;
(b) underlåtenhet eller överträdelse från Emittenten av något avtal, villkor eller
bestämmelse i enlighet med certifikatens villkor eller agenturavtal till förmån
för innehavare av certifikat (förutom avtalet att betala kapitalbelopp och ränta i
samband med certifikaten), under en fastställd tidsperiod; och
(c)
händelser relaterade till avveckling, likvidation, konkurs, insolvens och
borgenärsupplägg hos Emittenten.
Certifikaten innehåller inga bestämmelser om korsvis fallissemang.
Möten
Villkoren för certifikaten innehåller bestämmelser för att kalla till möten för
innehavare av sådana certifikat för att överväga frågor som rör deras intressen i
allmänhet. Dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att förbinda alla
innehavare, inklusive innehavare som inte deltagit vid och röstat vid aktuellt möte
samt innehavare som röstat på ett sätt som strider mot majoriteten.
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C.11

Gällande lagstiftning
Engelsk lag.
Certifikat kan både vara räntebärande och inte räntebärande. Räntebärande certifikat
har antingen fast ränta eller rörlig ränta.
[Certifikaten är räntebärande [från dess emissionsdag] med en fast ränta på [ ]
procent per år. Certifikatens avkastning är [
] procent. Ränta utbetalas
[halvårsvis]/[årsvis] i efterskott den [
] varje år fram till och med förfallodagen.]
[Certifikaten är räntebärande [från dess emissionsdag] med en rörlig ränta som
beräknas efter [ange referensräntan [plus/minus] en marginal på [ ] procent.] Ränta
utbetalas [kvartalsvis] i efterskott den [ ], [ ], [ ] och [ ] varje år [, med
reservation för justering för helgdagar].]
[Certifikaten är inte räntebärande].
Inlösen
Villkoren för när certifikaten får lösas in (inklusive förfallodag och inlösenpris samt
eventuella bestämmelser om förtida inlösen på Emittentens begäran (antingen i sin
helhet eller delvis) och/eller på begäran av innehavaren av certifikaten) kommer att
avtalas mellan Emittenten och den relevant(a) köpare vid tidpunkten för emissionen
av relevanta certifikat.
Med reservation för eventuellt köp och annullering eller förtida inlösen, så inlöses
certifikaten till nominellt värde. Certifikaten kan inlösas i förtid av skatteskäl [eller
[specificera annat]] på [Specificera det förtida inlösenpriset samt högsta eller lägsta
belopp vid inlösen, om tillämpligt.]
Företrädare för innehavare
Förvaltare har inte utsetts för att fungera som förvaltare för innehavare av
certifikaten.
Bank of New York Mellon, som genom dess London-avdelning har utnämnts till
Emittent [och huvudombud] [och beräkningsombud]/[och [ ] har utnämnts till
[huvudombud och] beräkningsombud].
[Registrerade certifikat emitterade av TCCI är också emitterade med reservation för,
och med fördelen av, ett ändrat och en ny version av certifikatsagenturavtal mellan
TCCI, Royal Bank of Canada som registrator och överföringsombud och Royal Bank
of Canadas London-avdelning som överföringsombud och betalningsombud.]
[Registrerade certifikat emitterade av TMCC är också emitterade med reservation för,
och med fördelen av, ett ändrat och en ny version av certifikatsagenturavtal mellan
TMCC, The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. som registrator och
överföringsombud och The Bank of New York Mellon genom dess Londonavdelning som överföringsombud och betalningsombud.]
Ej tillämpligt; certifikaten är inga derivatinstrument.

Certifikaten kan komma att noteras på Londonbörsens reglerade marknad och på UK
Listing Authoritys officiella lista eller kan emitteras under olistade former.
[Certifikaten kommer att noteras på Londonbörsens reglerade marknad och på UK
Listing Authoritys officiella lista.]/[Certifikaten kommer inte att noteras på någon
börs.]
[Certifikaten kan komma att erbjudas till allmänheten i [specificera medlemsländer i
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet].]. [Certifikaten säljs endast till
[specificera]]

Avsnitt D - Risker
Punkt

Titel

D.2

Huvudsakliga
riskerar
specifika för
Emittenten

Vart och en av Emittenten, TFS och TMC har i prospektet identifierat ett antal
faktorer som väsentligt skulle kunna påverka verksamheten negativt och, gällande
Emittenten, dess förmåga att fullfölja sina betalningsåtaganden enligt certifikaten
eller, gällande TFS och TMC, att fullfölja sina skyldigheter enligt kreditstödsavtalen.
Dessa faktorer omfattar:
[[om Emittenten är TCCI, TFA eller TMCC] förändringar i verksamhet,
ekonomiska och marknadsmässiga villkor, inklusive den allmänna marknaden
för detaljhandel, finansiering mot detaljhandel eller partihandel med
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D.3

Huvudsakliga
riskerar
specifika för
Certifikaten

motorfordon, leasing eller återförsäljarfinansiering, förändringar i försäljningen
av Toyota- och/eller Lexus-fordon eller andra fordon på Emittentens marknad;]
[[om Emittenten är TCCI, TFA eller TMCC] återkallande och andra liknande
kungörelser som kan inverka negativt på försäljningen, inklusive som en följd
av den faktiska eller upplevda kvaliteten, säkerheten eller tillförlitligheten av
Toyota- och Lexus-fordon eftersom Emittentens verksamhet i huvudsak är
beroende av försäljningen av Toyota- och Lexus-fordon;]
en minskning av försäljningen av Toyota- och Lexus-fordon kommer att ha en
negativ inverkan på Emittentens finansiella volym;
[[om Emittenten är TMF] TMF:s roll som finansieringsförmedlare utsätter dem
för en mängd olika finansiella risker som omfattar kreditrisk, likviditetsrisk,
ränterisk och valutarisk;]
förändringar i kreditvärdigheten av TMC:s och vissa av dess dotterbolags
inklusive Emittentens långfristiga skulder med högst säkerhet;
[[om Emittenten är TCCI, TFA eller TMCC] misslyckande av en kund eller
återförsäljare att uppfylla villkoren i ett avtal med en Emittent eller på annat sätt
agera enligt överenskommelse;]
misslyckande från någon av de finansiella institutionerna och andra motparter i
den finansiella sektorn att fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser;
[[om Emittenten är TCCI, TFA, eller TMCC] det beräknade restvärdet vid
början av leasingperioden kanske inte kan återfås vid slutet av leasingperioden;]
likviditetsrisk som uppstår från TFS-gruppens (inklusive Emittentens) oförmåga
att fortsätta att finansiera tillgångar och återbetala skulder i tid och på ett
kostnadseffektivt sätt;
förändringar av marknadsräntor, valutakurser och andra relevanta
marknadsparametrar eller priser och/eller en nedgång av värdet på
investeringsportföljen;
otillräckliga eller misslyckade processer, system eller interna kontroller,
misslyckande vid hantering av säkerheter, stöld, bedrägeri, överträdelser av
internetsäkerhet, naturkatastrofer eller andra katastrofer;
den globala fordonsmarknaden är väldigt konkurrensutsatt och volatil, och den
globala finansmarknaden är också konkurrensutsatt;
de fortsatta effekterna av Jordbävningen vid T hoku 2011 i Japan och de
efterföljande händelserna;
oförmåga att erbjuda nya, innovativa, konkurrenskraftiga produkter som
uppfyller kundernas efterfrågan i rätt tid;
oförmåga att betala löpande kostnader med löpande inkomster i händelse av en
större kontraktion av marknaden; samt
[[om Emittenten är TCCI, TFA eller TMCC] ändringar i lagar eller förordningar
i förhållande till branschen för finansiella tjänster och fordonsindustrin,
inklusive ändringar relaterade till fordonssäkerhet och miljöfrågor eller
misslyckande att följa gällande lagar och förordningar.]
Det finns också risker med Certifikaten, inklusive ett antal risker relaterade till
Certifikatens konstruktion, marknadsrisker och risker relaterade till Certifikat i
allmänhet, inklusive att:
[förändringar av marknadsräntor kommer att påverka värdet på de räntebärande
Certifikaten som har en fast ränta;]
[Emittenten har rätt att lösa in Certifikaten på egen begäran, vilket kan begränsa
Certifikatens marknadsvärde och investerare kanske inte kan återinvestera
inlösenlikviden på ett sätt som genererar liknande effektiv avkastning;]
[Emittenten har rätt att konvertera räntan på Certifikaten från fast ränta till
rörlig ränta (eller vice versa) vilket kommer att påverka andrahandsmarknaden
och marknadsvärdet för aktuella Certifikat;]
[innehavarcertifikat av den nya globala certifikatformen och registrerade
globala certifikat som innehas under den nya förvaringsstrukturen kanske inte
uppfyller Eurosystems kriterier;]
[Certifikat denominerade i Renminbi, RMB har ytterligare risker; Renminbi är
inte fritt konvertibel eller överlåtbar och det finns väsentliga restriktioner vid
remittering av Renminbi in och ut ur Kina, vilket negativt kan påverka
likviditeten på Certifikaten som är denominerade i Renminbi; det finns bara en
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begränsad mängd Renminbi utanför Kina, vilket kan påverka likviditeten i
sådana Certifikat och Emittentens förmåga att handla upp Renminbi utanför
Kina för att betala sådana Certifikat; om Emittenten inte kan handla upp
Renminbi så kan innehavarna komma att få betalt för sådana Certifikat i
amerikanska dollar;]
Certifikatens villkor innehåller bestämmelser som tillåter dess modifiering utan
samtycke av alla investerare under vissa omständigheter;
innehavaren kanske inte får ta emot betalning av hela beloppet avseende
Certifikaten till följd av de belopp som Emittenten håller inne för att följa
tillämplig lagstiftning;
investerare utsätts för risk gällande förändringar av lagar och förordningar som
påverkar värdet på dess Certifikat;
värdet på en investerares investeringar kan påverkas negativt av
valutakursförändringar om Certifikaten inte är utställda i investerarens egen
valuta;
det kanske inte förekommer någon eller endast begränsad andrahandsmarknad
för Certifikaten; samt
[eventuell kreditrating tilldelade till Certifikaten kanske inte tillräckligt
återspeglar alla de risker som är förknippade med en investering i Certifikaten.]

Avsnitt E - Erbjudande
Punkt

Titel

E.2b

Motiv
till
emissionserbj
udandet och
användning
av intäkter
Villkor
för
erbjudandet

E.3

E.4

E.7

Intresse hos
fysiska och
juridiska
personer som
berörs
av
emissionen/er
bjudandet
Kostnader
som åläggs
investeraren
av Emittenten
eller
en
erbjudare
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Nettointäkterna från emissionen av Certifikat kommer att användas av Emittenten för
dess allmänna företagsverksamhet, vilket inkluderar att göra vinst. [Om Emittenten är
TMF, så kan TMF också komma att använda en del av intäkterna från emissionen av
Certifikat som säkerheter med tredjepartsleverantör av säkerhet (hedge) snarare än
för vidareutlåning till andra Toyota-företag.]
Certifikatens villkor kommer att fastställas genom överenskommelse mellan
Emittenten och köparna vid tiden för emissionen.
Emissionskursen för Certifikaten är [
] procent av dess nominella belopp.
[Sammanfatta några ej-undantagna erbjudande (Non-exempt Offer), kopiera text
från paragraf 9, del B i de slutgiltiga villkoren. En investerare som avser att förvärva
eller förvärvar Certifikaten från en erbjudare förutom Emittenten gör detta, och
erbjudanden och försäljning av Certifikaten till en investerare av en sådan erbjudare
görs, i enlighet med de villkor och överenskommelser som finns mellan sådana
erbjudare och sådana investerare inklusive pris, tilldelning och betalning.]]
[Certifikaten erbjuds endast till [specificera].]
Köparna kan komma att betala avgifter i samband med emissionen av Certifikat inom
programmet. [Återförsäljare/chefer/köpare] kommer att betalas sammanlagd
provision motsvarande [
] procent av Certifikatens nominella belopp. Eventuella
[återförsäljare/chefer/köparen] och dess dotterbolag kan vara anlitade, och kan i
framtiden bli anlitade, i investerings- och/eller kommersiella banktransaktioner åt,
och kan utföra andra tjänster åt Emittenten och dess samarbetspartner i den löpande
verksamheten.
[Ej tillämpligt; Emittenten inte kommer att ålägga några kostnader på
investeraren.]/[specificera]
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