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TILLÄGG NR 1 (DIARIENR 13-6888, 13-6971 OCH 13-6972) AV DEN 26 JUNI 2013 TILL  
REGISTRERINGSDOKUMENT OCH PROSPEKT AV DEN 24 MAJ 2013  

(DIARIE NR 13-5216, NR 13-5219 OCH 13-5220) 

 

 
 
 

________________________________ 
 

 

TILLÄGG TILL 
 

REGISTRERINGSDOKUMENT OCH 
 

PROSPEKT AVSEENDE  
 

DDBO 529 A EUROPA (SE0005190428) 
 

DDBO 529 B EUROPA TILLVÄXT (SE0005190436) 
 

DDBO 529 C GLOBAL TILLVÄXT (SE0005190444) 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Danske Bank A/S registreringsdokument av 

den 24 maj 2013 samt tredelade prospekt av den 24 maj 2013 avseende DDBO 529 A, DDBO 529 B respektive 

DDBO 529 C (vart och ett, ett ”Prospekt”). Informationen i respektive Prospekt uppdateras och revideras ge-

nom informationen i detta prospekttillägg. 

 

INFORMATION I REGISTRERINGSDOKUMENT 
 
Nyligen inträffade händelser 

I sitt Offentliggörande nr 9 publicerat den 17 juni 2013 tillkännagav Danske Bank A/S att Banken hade mottagit 

beslut med instruktioner från den danska Finansinspektionen. Följande avsnitt ska därför komplettera avsnittet 

”Nyligen inträffade händelser” på sidan 22 i Registreringsdokumentet som utgör en del av respektive Prospekt.  

”Danske Bank mottar instruktioner från danska Finansinspektionen 

Den danska Finansinspektionen (”DFI”) har idag fattat beslut med instruktioner till Danske Bank avseende dess 

användning av intern rating baserad metodik för kapitaltäckningsberäkningar (”IRB-metodiken”) och solvensre-

laterade beräkningar. 

Danske Bank delar inte uppfattningen som framkommer i instruktioner och överväger att överklagar beslutet till 

överklagandeinstansen. 

DFI:s instruktioner 

DFI har givit Danske Bank fyra instruktioner som kan sammanfattas på följande sätt:  
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• Med verkan från den 31 december 2013, en instruktion att förändra vissa specifika komponenter i IRB-

metodiken och som en följd höja riskvikterna för företagsexponeringar (två instruktioner). I detta hänse-

ende kan Danske Bank reducera tilläggen under Pelare II. 

• Med verkan från den 30 juni 2013, en instruktion att sätta av ytterligare kapital i dess solvensrelaterade 

beräkningar för att täcka risker som härrör från andra institutioner. 

• Med verkan från den 30 juni 2013, en instruktion att ta bort ett avdrag från de solvensrelaterade beräk-

ningarna.  

För ytterligare information om instruktionerna, vänligen se DFI:s beslut.  

Instruktionernas konsekvenser 

Danske Bank kommer att påbörja implementeringen av de nya kraven omedelbart. 

Nettoeffekten, över tid, är en höjning av risk-vägda tillgångar med omkring DKK 100 miljarder i förhållande till 

siffran för Q1 2013 (DKK 797 miljarder). Det kommer också att ske en ändring i tilläggen under Pelare II, vilken 

uppskattas leda till en reducering med omkring DKK 2 miljarder i nettoeffekt. 

Ytterligare en konsekvens av instruktionerna är en höjning av Danske Banks kapitalkrav (Krav under Pelare I) är 

DKK 8 miljarder, från DKK 64 miljarder till DKK 72 miljarder beräknat per den 31 mars. 

Beräknat per den 31 mars 2013 skulle totalkapitalratio vara omkring 19,1 (den faktiska siffran rapporterad per 

den 31 mars 2013 var 21,6%) och solvensgraden under övergångsreglerna i Basel I skulle vara 10,1% (den fak-

tiska siffran rapporterad per den 31 mars var 11,4%).” 

DFI:s beslut finns tillgängligt på www.danskebank.com/ir. Tillkännagivandet införlivas inte genom hänvisning i 

detta prospekttillägg men finns tillgängligt på www.danskebank.com. 

 

INFORMATION I SAMMANFATTNINGAR OCH VÄRDEPAPPERSNOTER 

Korrigeringar gemensamma för Prospekt för DDBO 529 A, DDBO 529 B respektive DDBO 529 C 

Informationen i Punkt B.12 i respektive sammanfattning (”Uppgift om inga väsentliga negativa förändringar”) 

ska kompletteras med informationen angiven ovan. 

Datumet angivet på framsidan i samtliga sammanfattningar och värdepappersnoter ska rätteligen vara 24 maj 

2013 (och således inte 2012). 

Korrigering endast avseende Prospektet för DDBO 529 A 

DDBO 529 A emitteras till en kurs motsvarande 100% av Nominellt Belopp, dvs. SEK 10 000. På vissa platser i 

Prospektet anges felaktigt att emissionskursen är 110%, dvs. en överkurs om SEK 1 000 utöver Nominellt Be-

lopp. Den felaktiga informationen ska korrigeras genom att den utgår. 

DDBO 529 A har en indikativ deltagandegrad om 80% och en lägsta deltagandegrad om 65%. På en plats (sidan 

26) anges den indikativa deltagandegraden korrekt till 80% men samtidigt anges den lägsta deltagandegraden 

felaktigt till 180%. Den lägsta deltagandegraden är rätteligen 65% och den felaktiga informationen ska således 

korrigeras genom detta tillägg.    

Korrigering endast avseende Prospektet för DDBO 529 B 

ISIN angivet på framsidan av sammanfattningen och värdepappersnoten ska rätteligen vara SE0005190436 (och 

således inte SE0005190428) 
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RÄTT ATT ÅTERKALLA TECKNING 

Detta tillägg 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 investerare 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 förekommande fall, de aktuella 

finansiella instrumenten under något av Prospekten 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 två arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av prospekttillägget (dvs. från den 26 juni 2013). Sista 

dag för att utnyttja återkallanderätten är därmed den 28 juni 2013. 


