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1.1 Villkor för Bonusavkastningen 

Eventuell Bonusavkastning beräknas och fastställs av Banken 
och är beroende av hur Aktiernas respektive Slutkurs förhåller 
sig till respektive Startkurs. 
 
Bonusavkastning erhålles om Slutkursen för var och en av samt-
liga Aktier i Aktiekorgen är lika med eller högre än Startkursen. 
 
Är förutsättningen ovan för erhållande av Bonusavkastning upp-
fylld, erhålles Bonusavkastning på den Ordinarie Återbetalnings-
dagen på innestående kontobehållning per den Ordinarie Återbe-
talningsdagen. 
 
Om Slutkursen för minst en Aktie är lägre än Startkursen för 
relevant Aktie, erhålles ingen Bonusavkastning. 
 
Bonusavkastningen är därför 0 procent eller en faktor (angiven 
som en procentsats) om indikativt 8 procent. Faktorn som utgör 
den möjliga Bonusavkastningen fastställs av Banken på Startda-
gen utifrån då rådande marknadsförutsättningar. 
 
Om faktorn (räntesatsen) för Bonusavkastning inte kan faststäl-
las till lägst 6 procent kommer Sparkonto Bonus arrangemanget 
att ställas in och annulleras i enlighet med bestämmelserna i 
punkten 5 ”Annullering av Sparkonto Bonusarrangemanget” i 
Villkoren för Sparkonto Bonus. 
 
1.2 Aktiekorg 

Eventuell Bonusavkastning är beroende av utvecklingen för var 
och en av samtliga Aktier i Aktiekorgen. Aktiekorgen består av 
följande Aktier: 
 

Aktie Bloombergkod Aktiebörs Derivat-

börs 

ISIN-kod 

Banco Santander 

SA 

SAN SM Equity Continuous Samtliga ESO113900J37 

GlaxoSmithKline 

PLC 

GSK LN Equity London Samtliga GB0009252882 

Apple Inc. 

 

AAPL UQ Equity NASDAQ GS Samtliga US0378331005 

Johnson &  

Johnson 

JNJ UN Equity New York Samtliga US4781601046 

 
1.3 Startdag 

Startdagen är den 23 april 2014. 
 
1.4 Startkurs 

Startkurs är den officiella stängningskursen på den relevanta 
Aktiebörsen för respektive Aktie på Startdagen, enligt Bankens 
fastställande. I händelse av Avbruten Handelsdag på Startdagen 
fastställs Startkurs för aktuell Aktie så som beskrivs nedan. 
 
1.5 Slutdag 

Slutdagen är den 25 april 2016. 
 
1.6 Slutkurs 

Slutkurs är den officiella stängningskursen på den relevanta Ak-
tiebörsen för respektive Aktie på Slutdagen, enligt Bankens fast-
ställande. I händelse av Avbruten Handelsdag på Slutdagen fast-
ställs Slutkurs för aktuell Aktie så som beskrivs nedan. 
 

1.7 Handelsdag 

Handelsdag betyder dag, avseende respektive Aktie, på vilken 
Aktiebörsen och Derivatbörsen är planerad att vara öppna för 
ordinarie handel, oavsett om Aktiebörsen eller Derivatbörsen 
stänger före dess planerade stängningstid. 
 
1.8 Aktiebörs 

Med Aktiebörs avses för respektive Aktie den börs som enligt 
Banken är den viktigaste aktiebörsen för handeln med ifrågava-
rande Aktie. På Startdagen avses med Aktiebörs den aktiebörs 
som nämns i punkt 1.2 för respektive Aktie. 
 
1.9 Derivatbörs 

Med Derivatbörs avses för respektive Aktie den derivatbörs där 
den huvudsakliga handeln i options- och terminskontrakt för re-
spektive Aktie bedrivs. 
 
1.10 Värderingsdag 

Med Värderingsdag avses Startdagen och Slutdagen. 
 
1.11 Ordinarie Återbetalningsdag 

Den Ordinarie Återbetalningsdagen är 13 maj 2016. 
 
2. Korrigering av stängningskurs 

Om den officiella stängningskursen för en eller flera av Aktierna 
korrigeras inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggö-
randet som normalt löper mellan avslut och likviddag för handel 
med respektive Aktie, dock senast tre Handelsdagar efter Start-
dagen respektive Slutdagen, kommer Banken att göra motsva-
rande justering av Startkurs respektive Slutkurs. 
 
3. Framflyttning av Värderingsdag och beräkning av aktie-

kurs på Aktier i Aktiekorgen vid Avbruten Handelsdag 

Om Värderingsdag för Aktie i Aktiekorgen inte är en Handelsdag, 
flyttas Värderingsdagen för den aktuella Aktien fram till nästa 
Handelsdag. Om Avbruten Handelsdag råder på Värderingsdag, 
flyttas Värderingsdagen fram till närmast följande Handelsdag 
som inte är en Avbruten Handelsdag. Om Avbruten Handelsdag 
ännu föreligger den åttonde (8) Handelsdagen efter den ur-
sprungliga Värderingsdagen, anses den aktuella dagen vara Vär-
deringsdag, och Banken fastställer Aktiens kurs efter bästa för-
måga med iakttagande av god marknadssed och de beräknings-
grunder som gällde före Avbruten Handelsdag förelåg. 
 
Avbruten Handelsdag föreligger om aktuell Aktiebörs eller Deri-
vatbörs inte öppnar för handel under dess normala öppentider 
eller ett Marknadsavbrott föreligger. 
 
Marknadsavbrott föreligger om någon av följande händelser in-
träffar: 
(i)  Handeln med någon av Aktierna eller termins- eller options-

kontrakt som hänför sig till Aktien på den relevanta Aktiebör-
sen respektive Derivatbörsen upphör eller begränsas. 

(ii) Marknadsaktörers möjlighet (a) att genomföra transaktioner i 
eller (b) erhålla marknadskurser för relevant Aktie på Aktie-
börsen eller att genomföra transaktioner i eller erhålla mark-
nadskurser för termins- och optionstransaktioner för rele-
vant Aktie på en Derivatbörs, avbryts eller försämras någon 
gång under den sista timmen före aktuell Aktiebörs eller De-
rivatbörs planerade stängningstid, och en sådan händelse är 
väsentlig. 
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(iii) Relevant Aktiebörs eller Derivatbörs stänger före planerad 
stängningstid (utan hänsyn till efterbörshandel eller annan 
handel utanför ordinarie öppentider för handel) för relevant 
Aktiebörs eller Derivatbörs, såvida inte sådan tidig stängning 
meddelats av den aktuella Aktiebörsen eller Derivatbörsen 
minst en timme före den tidigaste av följande tidpunkter: (a) 
Den faktiska stängningstiden för den ordinarie handeln på Ak-
tiebörsen eller Derivatbörsen på aktuell dag eller (b) tids-
gränsen för att lägga order i systemet för Aktiebörsen eller 
Derivatbörsen för att kunna offentliggöra slutkursen den da-
gen. 

 
4. Justeringshändelse avseende grunderna för fastställande 

av Bonusavkastningen 

Om en händelse avseende Aktie inträffar som påverkar Aktiens 
värde, kan Banken justera villkoren för beaktande av den aktuella 
händelsen. 
 
Banken kan justera villkor enligt ovan när en eller flera Aktier är 
föremål för till exempel: (i) likvidation, nationalisering, konkurs, 
insolvens, upplösning eller någon annan motsvarande omstän-
dighet som rör Aktie eller dess emittent, eller (ii) avregistrering 
från börslista, nyemission, fondemission, uppdelning av Aktien 
(split), offentligt uppköpserbjudande, företagsförvärv, överlåtelse 
av affärsverksamhet, emission av optioner eller obligationer, fu-
sionshändelse, på börsen eller någon annan motsvarande 
omständighet som rör Aktie och som har en utspädande eller 
koncentrerande effekt på det teoretiska värdet på Aktien. 
 
Ändring av villkoren kan gälla: 
(i)  Akties Startkurs eller Slutkurs eller något annat villkor som 

gäller beräkningen av eventuell Bonusavkastning på kontot. 
(ii) Utbyte av Aktie mot en annan börsnoterad aktie. I händelse av 

att Aktie i Aktiekorgen ersätts av annan aktie kommer Start-
kursen för den gamla Aktien ersättas av ny Startkurs för den 
ersättande aktien. 

(iii) Borttagande av Aktie från Aktiekorgen. 
(iv) Ändringar som är en följd av att ändringar görs i villkoren för 

derivatkontrakt som hänför sig till Aktien eller Aktiekorgen. 
 
Banken meddelar kontohavare om ändringar gällande grunderna 
för fastställande av Bonusavkastningen (se Generella villkor ru-
brik ”Meddelanden”). 
 
Banken kan vid extraordinära händelser: 
(i)  ersätta någon eller flera av Aktierna med en eller flera andra 

börsnoterade aktier som ska vara noterade på samma Aktie-
börs som den ersatta Aktien (eller i förekommande fall de er-
satta Aktierna). 

(ii) ta bort aktuell Aktie från Aktiekorgen. 
(iii) justera nivån för Startkursen vid någon av nedanstående 

extraordinära händelser. 
(iv) stänga kontot i förtid under placeringsperioden och göra en 

förtida beräkning av eventuell Bonusavkastningen. 
 
Med extraordinär händelse avses: 
(i)  en ändring i lagstiftning, förordning, föreskrifter, myndighets-

beslut eller liknande eller en ändring i tillämpligheten därav, 
som medför att det blir olaglig för Banken eller annan att äga, 
förvärva eller sälja en eller flera Akter eller derivatinstrument 
relaterade till en eller flera Aktier, 

(ii) samtliga händelser som, helt eller delvis, permanent eller till-
fälligt, begränsar innehav eller handel av något slag i transak-
tioner avseende någon eller flera av Aktierna eller något eller 
flera termins- eller optionskontrakt på relevant(a) Aktie(r), 
eller 

(iii) vid ansökan om insolvensförfarande, d v s om någon Aktie-
emittent, av vilket skäl som helst, frivilligt eller ofrivilligt, an-
söker om att träda i konkursförfarande, ingå insolvensförfa-
rande, ansöka om upplösning eller någon annan motsvarande 
omständighet som rör Aktie eller dess Aktieemittent. 

 
5. Övrig information 

Investerare är inte garanterad en positiv avkastning på placer-
ingen. Historisk utveckling på Aktierna utgör inte någon garanti 
eller prognos för framtida utfall. Utvecklingen för Aktierna påver-
kas av olika komplexa faktorer av bl a ekonomisk, politisk, finansi-
ell och regulatorisk karaktär. Investerare bör före ett placerings-
beslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina 
individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal 
karaktär. En investering i aktuellt Sparkonto Bonus arrangemang 
kan lämpa sig för investerare som har en investeringshorisont 
som minst motsvarar placeringsperioden. 
 
6. Upplysningar om Danske Banks intressenter 

Danske Bank-koncernen, innefattande Bankens filialer, dotterbo-
lag, divisioner och medarbetare, får i den utsträckning som lag-
stiftningen tillåter, betjäna, handla med, ha långa eller korta posi-
tioner i eller på annat sätt ha intressen i investeringar, inklusive 
derivat, i Aktierna och emittent av Aktierna. Danske Bank-
koncernens analytiker får inte investera i värdepapper inom sitt 
egna analysområde. 
 


