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Why Comply?



Why Comply
a.k.a. The OFAC Christmas Card List

BNP Paribas
HSBC
ING
Credit Suisse
Lloyds TSB
ANZ Banking
ABN Amro
Compass Bank

Wells Fargo
JP Morgan
Standard Chartered
Commerzbank AG
Societe General
Bank of Guam
Trans-Pacific National Bank
Bank of Tokyo – Mitsubishi

Deutsche Bank
RBS
Barclays
Intesa Sanpaolo
Clear Stream Banking
Bank of Moscow
National Bank of Abu Dhabi

Combined total penalties at USD 15 billion



Why Comply
Do EU Sanctions Even Matter?

(Yes they do.)



Key Concepts

Jurisdiction, Scope of Application, 
Extraterritoriality, Embargo, Targeted 
Sanctions, Sectoral Sanctions, Indirect Re-
Export of Financial Services, Freezing, 
Blocking, Rejecting, Making Funds Indirectly 
Available



Scope of Application 

• Jurisdiction
• EU: Personal and Territorial
• US: Personal, Territorial, ”Country of Origin”-based

• Extraterritorial (”Non-Jurisdiction Based”)
• US: SDNs and ”Sanctionable Activities” (and Subsidiaries)



US Embargoes for European Companies

“BNPP appears - - to have conveyed the benefit of the services of the unwitting
U.S. bank to recipients in Sudan and directly or indirectly exported financial
services from the United States to Sudan.” Penalty: USD 8.9 billion

““[ZTE’s violations included] obscuring, concealing, and/or otherwise failing to
disclose to U.S. person suppliers the material fact that U.S.-origin goods were
specifically intended for re-exportation to Iran.” Penalty: USD 1.2 billion



Sanctions Lists



Asset Freezes under US, UK, and German 
rules
• US requires “blocking” of assets of sanctions-listed parties and any parties 

at least 50% owned, directly or indirectly, by one or more listed parties 
parties

• UK interpretation of EU rules requires freezing assets of sanctions-listed 
parties and any parties at more than 50% owned or controlled by listed 
parties

• DE/FI interpretation of EU rules requires freezing of assets of sanctions-
listed parties only 

• Rules on “making funds indirectly available” complicate further
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Asset Freezes: Ownership

X

A

D E

B C

49%
17% 33%

49%
51% 100%

1 %

Mr B is sanctions-
listed.

What happens
under
(1) US Rules
(2) UK Rules
(3) DE Rules



Asset Freeze – Ownership - US Rules

X

A

D E

B C

49%
17% 33%

49%
51% 100%

1 %

US Rules require
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Asset Freeze – Ownership - UK Rules
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Asset Freeze – Ownership – German
Rules

X

A

D E

B

49%
17% 33%

49%
51% 100%

1 %

German/FI rules
require you to 
freeze assets B only

C



Asset Freezes – Control
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Ms C is sanctions-
listed. 
Do you have the
freeze funds of 
Company X under
(1) US Rules
(2) UK Rules
(3) DE Rules



Asset Freeze – Control – UK Rules
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Ms C controls X, so
you must freeze



Asset Freeze – Control - US and Germany
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Company X is not
enough (unless C 
has legal right to 
dispurse X’s funds)



Sectoral Sanctions
Scenarios



Regulation (EU) No 833/2014, Article 5
1.  Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja 
rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän elokuuta 2014 ja 12 päivän syyskuuta 2014 välisenä aikana taikka joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja 
jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on
a) liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä laitos, jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden 
kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä ja joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 1 päivänä elokuuta 2014; tai
b) unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä III lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai
c) edellä b alakohdassa tarkoitetun tai liitteessä III luetellun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.
2.  Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja 
rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on
a) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka harjoittaa pääasiassa puolustustarvikkeiden tai -palvelujen suunnitteluun, tuotantoon, myyntiin tai vientiin liittyvää merkittävänlaajuista
toimintaa ja joka on lueteltu liitteessä V, lukuun ottamatta avaruusteollisuuden tai ydinenergian alalla toimivia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä;
b) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jonka kokonaisvarallisuuden arvioidaan olevan yli biljoona Venäjän 
ruplaa ja jonka arvioiduista tuloista vähintään 50 prosenttia on peräisin raakaöljyn tai öljytuotteiden myynnistä tai kuljetuksesta ja joka on lueteltu liitteessä VI;
c) unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a ja b alakohdassa lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai
d) tämän kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.
3.  Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi, jonka maturiteetti on yli 30 päivää, 1 tai 2 
kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 12 päivän syyskuuta 2014 jälkeen.
Kieltoa ei sovelleta seuraaviin:
a) lainat tai luotot, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tavaroiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai 
vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tavaroihin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa 
varten; tai
b) lainat, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota hätärahoitusta sellaisten unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden vakavaraisuus- ja likviditeettikriteerien täyttämiseksi, joiden 
omistusoikeuksista liitteessä III mainittu yhteisö omistaa yli 50 prosenttia.
4.  Edellä 3 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 12 päivää syyskuuta 2014 tehdyn sopimuksen mukaisesti suoritettavia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot
i) on sovittu ennen 12 päivää syyskuuta 2014, ja
ii) niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja
b) ennen 12 päivää syyskuuta 2014 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien 
sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten.
Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron 
laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.



Scenario 1

Company A seeks to loan USD 100 million from a Swedish bank to invest it in a
joint venture to be established in Cyprus. The investment would get Company A
10% of the Joint Venture; other shareholders would be Gazprom Neft (51%),
OPK Oboronprom (30%), and a Venezuelan state pension fund (9%).

Is the Swedish bank legally permitted to grant the loan?



Scenario 1: Requirements and Risks

• EU Regulations would normally prohibit dealing in share issued by a
company majority-owned by Gazprom Neft; however, the prohibition does
not apply to subsidiaries within the EU

• If the transactions is indeed done in USD, E.O. 13662 – Directive 2 would
apply; since US rules do not have an exception for EU subsidiaries, the deal
would not be permissible

• Even in done in EUR, CAATSA 231(d) would mean that bank would have to
assess whether financing the deal wound constitute knowingly engaging in
a significant transactions with the Russian arms sector, given that
Oboranprom has been identified as part of it

• Effect of expanding sanctions on Venezuela
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Topics

1. Sanctions laws & regulations - applicability
2. Applicability of OFAC
3. Key elements
4. Obligations - policy
5. Control measures
6. Developments over the years
7. What can we do as financial institutions



1 Sanctions laws and regulations -
applicability
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Dutch law
‘Sanctiewet 1977’

Sometimes identical, sometimes completely different and 
sometimes some overlap
Define in policy what is applicable for different types of 
transactions: global / local / US element

http://www.flagchart.net/f/p/orgint/raadeuro.gif
http://cvgstrategy.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/OFAC.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pSrpUGEKET8/TVwNMFx9IrI/AAAAAAAAALA/dWCl2ibk2-w/s1600/zzzzzhm-treasury-logo-static_1.png
http://www.todayonline.com/sites/default/files/styles/photo_gallery_image_lightbox/public/9669447.JPG?itok=p7H8vXUB
http://www.kabaalmarketing.nl/wp-content/uploads/2013/04/inspiratie.jpg
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2 Applicability of OFAC
OFAC Sanctions apply to Property & Persons

Property affected is anything of value
• Anything real, personal, tangible or intangible
• Examples: money, checks, drafts, debts, obligations, notes, warehouse receipts, bills 

of sale, evidences of title, negotiable instruments, trade acceptance, contracts

Persons covered are individuals subject to the jurisdiction of the United States
• Covered persons must obey OFAC requirements
• It applies to all individuals and entities located in the United States
• It also applies to American citizens and permanent resident aliens wherever located 

in the world
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Sectoral sanctions identifications
• The list identifies persons operating in 

sectors of the Russian economy 
identified by the Secretary of the 
Treasury pursuant to Executive Order 
13662

• Directives found within the list 
describe prohibitions on dealings with 
the persons identified

• The SSI List is not part of the Specially 
Designated Nationals (SDN) List but 
individuals and companies on the SSI 
List may also appear on the SDN List

3 Key elements explained
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4 Obligations - policy
Prevent facilitation of transactions and servicing specific customers

Policy: 
- Applicable laws and regulations
- Define risks  / set risk profile

- Products & services offered
- Customers served
- The nature of transactions
- Geographic locations

- Risk appetite
- Controls / control measures
- Roles & responsibilities
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5 Control measures
Formulate ‘what’ should be done

• Screening of employees
• Special attention for employees with US nationality
• Checks during onboarding, before acceptance of new clients  
• Periodic screening of all existing clients
• Awareness, training, e-learning, 
• Checks on trade finance products. (controls also on counterparties) 
• Filtering of transactions against the current sanctions lists
• Reporting of hits – blocking-rejecting transactions
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6 Developments over the years
Further refinements and enhancements

• Frequency of client screening
• Integration of transaction & geography risk in CDD
• UBO’s
• Enhancement of sanctions lists and frequency of uploading
• More complex sanctions, e.g. SSI since 2014
• Guidance / FAQ’s
• Integration risk analysis – policy – filtering/screening
• Benchmarking & validation of  screening and filtering 

rules/settings/thresholds
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Use the results of 
screening and 

filtering systems

Use open source 
information

Use customer’s 
profile and 
behavior

Recognize red 
flags

Be aware of ‘what 
you do not see’

7 What can we do as financial institutions?
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