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Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Danske Bank A/S grundprospekt av den 14 juli 

2011 avseende dess SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program (”Grundprospektet”). Informationen i 

Grundprospektet uppdateras och revideras genom informationen i detta prospekttillägg. 

Förändrade kreditvärdighetsbetyg 

Den 30 maj 2012 justerade Standard & Poor’s ned sina kreditvärdighetsbetyg avseende Danske Bank A/S. Kre-

ditvärdighetsbetyget för långfristiga skulder ändrades från A till A- och kreditvärdighetsbetyget för kortfristiga 

skulder ändrades till A-2. Kreditvärderingsinstitutet meddelade samtidigt att utsikten ändrades från negativ (Ne-

gative) till stabil (Stable). 

Den 30 maj 2012 justerade även Moody’s Investor Service ned sina kreditvärdighetsbetyg avseende Danske 

Bank A/S. Kreditvärdighetsbetyget för långfristiga skulder ändrades från A2 till Baa1 och kreditvärdighetsbety-

get för kortfristiga skulder ändrades till P-2. Kreditvärderingsinstitutet meddelade samtidigt att utsikten ändrades 

från negativ (Negative) till stabil (Stable). 

Rätt att återkalla teckning 

Detta tillägg till Grundprospekt har prövats och godkänts av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 § lagen 

(1991:980) om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap. 34 § 3 stycket samma lag har investerare under 

vissa förutsättningar rätt att återkalla en anmälan om köp eller teckning av finansiella instrument. Om en investe-

rare före offentliggörandet av prospekttillägget har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller 

teckning av finansiella instrument avseende ett erbjudande där anmälningstiden inte har löpt ut eller, i förekom-

mande fall, de aktuella finansiella instrumenten inte ännu har tagits upp till handel på en reglerad marknad, har 

han eller hon rätt att återkalla sin anmälan. Rätten att återkalla anmälan kan endast utnyttjas av investeraren 

under fem arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av prospekttillägget. 


