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Genom Ränteobligation STIBOR Plus får du en trygg placering med 
möjlighet till högre avkastning än traditionell bankinlåning. Ränteobligation 
STIBOR Plus erbjuder en årsvis kupong. Denna Kupong är kopplad till en 
referensränta med kort löptid, 3-månaders STIBOR, multiplicerad med en 
indikativ deltagandegrad på 175 % (lägst 160 %). Kupongräntan för en enskild 
ränteperiod kan maximalt uppgå till 6,75 %. För mer information om STIBOR, 
se fakta om STIBOR på sid 4.

Ränteobligation STIBOR Plus är en placering som passar kunder som 
söker en 5-årig ränteplacering men som inte vill binda sitt kapital i en fast-
ränteplacering. Kupongerna i ränteobligation STIBOR Plus justeras och 
utbetalas årsvis. Utifrån de marknadsvillkor som rådde per 2012-05-07  
och en indikativ deltagandegrad på 175 %, skulle kupongräntan för första året 
uppgå till indikativt 3,787 %. Kupongräntan kan maximalt uppgå till 6,75 %.

Du kan när som helst under placeringens löptid sälja hela eller delar av ditt 
innehav till aktuellt marknadsvärde. Löptid är alltså inte lika med bindningstid. 
Ränteobligation STIBOR Plus erbjuds i poster om nominellt 10 000 kronor.  
Du tecknar dig enkelt antingen via Hembanken eller genom att besöka något  
av våra kontor.

Intressant placering  
– till begränsad risk

Observera att en inves
tering i Ränteobligation 
STIBOR Plus är förknip
pad med vissa risker. 
Eventuella rekommen
dationer i denna bro
schyr är inte så kallade 
investeringsanalyser 
och har därför inte 
 utformats enligt kraven  
i de lagar och författ
ningar som fastställts 
för att främja investe
ringsanalysers obero
ende eller förbjuda han
del före spridningen av 
dessa.
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Danske Banks  
ränteprognos
De senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna har i hög grad 
påverkat utvecklingen på räntemarknaden. Länder med svag ekonomi har fått 
erfara en kraftigt stigande räntenivå för att refinansiera sina skulder samtidigt 
som länder med god ekonomi nu upplever det lägsta ränteläget på mycket lång 
tid. Det som ursprungligen får karaktäriseras som en finansiell kris har i hög 
utsträckning kommit att utvecklas till en ekonomisk kris. Denna ekonomiska 
kris är särskilt påtaglig i stora delar av Europa och förväntas bidra till en 
utdragen period av låg tillväxt och inflation, och därmed låg styrränta, från den 
Europeiska Centralbanken, ECB.

Reporäntan i Sverige får, sedan en serie snabba sänkningar under 2008, 
sägas ha etablerat en ny nivå. Trots en serie höjningar under 2010 och 2011 
noteras reporäntan fortfarande till en historiskt låg nivå. Reporäntan är idag 
1,50 % och vår prognos är att den under innevarande år bör sänkas till ca 1 % 
för att ge bättre stöd åt svensk ekonomisk tillväxt. Bakgrunden till vår prognos 
är i grova drag en lägre förväntad svensk tillväxt, och som ett resultat av detta, 
en prognos om både lägre sysselsättning och inflation. I ett sådant scenario 
blir behovet av ytterligare lättnader, eller åtminstone en fortsatt expansiv 
 penningpolitik ofrånkomligt.

På några års sikt blir utvecklingen i världens största ekonomier såsom USA 
och Kina viktig för Europa och Sverige. Behovet av tillväxt för att understödja 
skuldsanering är stort, vilket inte minst våra svenska erfarenheter från mitten 
av 90-talet påvisar.

Danske Banks ränteprognos över en längre tidshorisont talar för ett svagt 
 stigande ränteläge i takt med att ekonomisk återhämtning i Europa och Sverige 
blir mer tydlig. Vår uppfattning är dock att Riksbanken knappast höjer sin 
 viktigaste styrränta, reporäntan, förrän tidigast mot slutet av 2013.  
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521 A – STIBOR Plus

STIBOR är en förkortning för Stockholm Interbank Offered Rate. STIBOR 
beräknas för närvarande på 8 olika löptider. Dessa löptider är 1 dag, 1 vecka,  
1 månad, 2 månader, 3 månader, 6 månader, 9 månader och 12 månader. Varje 
löptid sammanställs i en daglig fixingränta av NASDAQ OMX Stockholm som 
offentliggörs kl 11,05. Fixingräntan beräknas som medelvärdet av utvalda 
bankers räntekvoteringar med undantag av den högsta och lägsta kvoteringen, 
STIBOR är en väletablerad referensränta för många olika typer av finansiella 
transaktioner. För mer information om STIBOR samt dagliga fixingräntor se 
www.nasdaqomxtrader.com. 

Ränteobligation STIBOR Plus är en placering som passar kunder som 
söker en 5-årig ränteplacering men som inte vill binda sitt kapital i en 
fastränteplacering. Kupongerna i Ränteobligation STIBOR Plus justeras och 
utbetalas årsvis. Utifrån de marknadsvillkor som rådde per 2012-05-07 och 
en indikativ deltagandegrad på 175 %, skulle kupongräntan för första året 
uppgå till indikativt 3,787 %. 

Riskerna med en investering i Ränteobligation Stibor Plus kan huvudsakligen 
relateras till:
-  Ränteutvecklingen under respektive kupongperiod. Ett stigande ränteläge 

påverkar kortsiktigt marknads värdet negativt. Ett  fallande ränteläge bör 
påverka marknadsvärdet positivt. 

-  Emittentens (Danske Bank A/S) kreditkvalité. En försämrad kredit kvalité 
riskerar att påverka marknadsvärdet negativt och en  förbättrad kreditkvalité 
bör påverka marknadsvärdet positivt.

Ränteobligation STIBOR Plus har ett räntetak på 6,75 %. Detta betyder att oav-
sett utvecklingen för referensräntan, 3-månaders STIBOR, så är den maximala 
årliga avkastningen 6,75 %. 

Se avsnitten om risker under rubriken Viktig information på sid 9 för mer 
detaljerad beskrivning av de risker som en investering i ränteobligation 
 STIBOR Plus är förknippad med.

Fakta om STIBOR
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Pris 10 000 kr per post

Nominellt belopp 10 000 kr per post

Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp vid ordinarie Återbetalningsdag.

Deltagandegrad2) Indikativt 175 % (lägst 160 %)

Löptid ca 5 år 

Referensränta
3-månaders STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate). 
För mer information om STIBOR, se fakta om STIBOR på sid 4.

Kupong
Kupongerna fastställs på respektive Räntebestämningsdag genom följande formel: 
Min[Referensräntan x Deltagandegrad, 6,75 %]. Kupongerna utbetalas löpande årsvis 
i efterskott och beräknas som faktiskt antal dagar/360. 

Ränteperioder

13 juli 2012–15 juli 2013 (367 dagar)
15 juli 2013–14 juli 2014 (364 dagar)
14 juli 2014–13 juli 2015 (364 dagar)
13 juli 2015–13 juli 2016 (366 dagar)
13 juli 2016–13 juli 2017 (365 dagar)

Räntetak Kupongen för en enskild Ränteperiod kan maximalt uppgå till 6,75 %.

Tidshorisont

Historisk utveckling de senaste fem åren1)

2007-0
5-0

3

2008-0
5-0

3

2009-0
5-0

3

2010-0
5-0

3

2011-0
5-0

3

2012-0
5-0

3

3-månaders STIBOR

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

Källa: Bloomberg (data mellan 2007-05-03 och 2012-05-03)

1) Grafen visar historisk utveckling för 3-månaders STIBOR sedan 2007-05-03. Det bör observeras att historisk 
utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att Ränteobligation STIBOR Plus löptid kan 
avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

2) Deltagandegrad är indikativ och fastställs den 10 juli 2012. Lägsta Deltagandegrad är 160 %
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INRIKTNINg RÄNTEOBLIgATION STIBOR PLUS

Referensränta 
3-månaders STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate).
För mer information om STIBOR, se fakta om STIBOR på sid 4.

Löptid ca 5 år

Courtage 1 %

Pris per post exkl. courtage 10 000 kr

Nominellt belopp 10 000 kr

Kapitalskydd 100 % av Nominellt belopp vid den ordinarie Återbetalningsdagen.

Deltagandegrad 1) Indikativt 175 % (lägst 160 %)

Kupong

Kupongen fastställs på Räntebestämningsdag genom följande formel: 
Min[Referensräntan x Deltagandegrad, 6,75 %].
Kupongräntan utbetalas löpande årsvis i efterskott och beräknas som 
 faktiskt antal dagar/360.

Räntetak Kupongen för en enskild Ränteperiod kan maximalt uppgå till 6,75 %.

Ränteperioder

13 juli 2012–15 juli 2013 (367 dagar) 
15 juli 2013–14 juli 2014 (364 dagar)
14 juli 2014–13 juli 2015 (364 dagar)
13 juli 2015–13 juli 2016 (366 dagar)
13 juli 2016–13 juli 2017 (365 dagar)

Räntebestämningsdagar 11 juli 2012, 11 juli 2013, 10 juli 2014, 9 juli 2015 och 11 juli 2016

Ränteförfallodagar 15 juli 2013, 14 juli 2014, 13 juli 2015, 13 juli 2016 och 13 juli 2017

Obligationslån DDBO 521 A

ISIN-kod SE0004607851

Likviddag 13 juli 2012

Ordinarie Återbetalningsdag 13 juli 2017
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Hypotetisk 3-månaders STIBOR 
på räntebestämningsdagen för 
aktuell ränteperiod

Indikativ  
deltagandegrad 1)

Kupongränta  
för aktuell  
ränteperiod 2)

Räntebelopp per  
nominellt belopp  
för aktuell ränte period 3)

Årseffektiv avkast-
ning för  aktuell 
ränte period 4)

0,00 % 175 % 0,00 % 0 kr -0,50 %

1,00 % 175 % 1,75 % 177,43 kr 1,27 %

2,00 % 175 % 3,50 % 354,86 kr 3,05 %

3,00 % 175 % 5,25 % 532,29 kr 4,82 %

4,00 % 175 % Räntetak 6,75 % 684,38 kr 6,34 %

5,00 % 175 % Räntetak 6,75 % 684,38 kr 6,34 %

6,00 % 175 % Räntetak 6,75 % 684,38 kr 6,34 %

Exempel på fastställande av kupong
ränta och beräkning av räntebelopp  
för Ränteobligation STIBOR Plus

Tabellen nedan visar hypotetiska exempel på kupongränta och beräkning av räntebelopp för 
ränteobligation STIBOR Plus. Den årliga räntan kan maximalt uppgå till 6,75 % och utbetalas årsvis i 
efterskott. På den ordinarie återbetalningsdagen återbetalas nominellt belopp jämte den årliga räntan 
för den sista ränteperioden. 

1) Deltagandegrad är indikativ och fastställs den 10 juli 
2012. Indikativ deltagandegrad uppgår till 175 %. Lägsta 
deltagandegrad är 160 %.

2) Kupongränta fastställs på räntebestämningsdag genom 
följande formel: Min[Referensräntan x Deltagandegrad, 
6,75 %].
 
3) Räntebeloppet beräknas som: Nominellt belopp x  
[[Kupong/100] x [faktiskt antal dagar i  Ränteperioden/360]]. 
I det angivna räkneexemplet uppgår ränteperioden till  
365 dagar.

4) Årseffektiv avkastning utgörs av:  
[Räntebelopp-periodiserat courtage]/Nominellt belopp.

Räkneexemplet ovan utgör endast exempel för att under-
lätta förståelsen för Ränteobligation STIBOR Plus. Vid 
beräkning av årseffektiv avkastning i exemplet ovan utgör 
periodiserat courtage det sammanlagda minimicourtaget 
om 250 kronor periodiserat över ränteobligationens hela 
löptid. Courtage tillkommer med 1 % på placerat likvid-
belopp, dock lägst 250 kronor för kunder med värdepap-
persdepå i Danske Bank (se sid 10 för mer information om 
courtage). I de fall då courtage är ett annat belopp än i vårt 
angivna exempel påverkas den potentiella årseffektiva 
avkastningen och kan bli både lägre eller högre.
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Så här fungerar  
en ränteobligation 

Trygghet och möjlighet i samma 
 placering 
En ränteobligation är en kapitalskyd-
dad placering som är en kombination 
av två delar – en obligationsdel och en 
del som är kopplad till utvecklingen av 
en referensränta . Obligationsdelen 
skyddar ditt kapital vid nedgång. Den 
andra delen ger dig möjlighet att få 
 avkastning från en referensränta 
multi plicerad med en deltagandegrad. 
En ränteobligation passar dig som vill 
ha möjlighet till lite högre avkastning 
än du kan få genom andra typer av 
 säkert sparande såsom traditionellt 
banksparande eller fastränteinlåning. 
Eftersom våra ränteobligationer är ka-
pitalskyddade får du minst tillbaka det 
nominella beloppet när löptiden är slut.

Kapitalskydd och kreditrisk
Alla våra ränteobligationer ges ut av 
Danske Bank A/S. Danske Bank A/S 

svarar därmed för återbetalningen 
och står för kapitalskyddet i place-
ringen på den ordinarie återbetal-
ningsdagen. När du placerar i våra 
ränteobligationer tar du alltså en kre-
ditrisk på Danske Bank A/S. Danske 
Bank A/S kreditbetyg är från Stan-
dard & Poor`s A- (31 maj 2012) och 
från Moody`s Investors Service Baa1 
(31 maj 2012). Läs mer om kreditrisk 
på sidan 9.

Så beräknas avkastningen
Ränteobligation STIBOR Plus betalar 
avkastning i form av en kupongränta 
som utbetalas löpande årsvis i efter-
skott. Kupongränta fastställs på varje 
räntebestämningsdag för den närmast 
kommande ränteperiod som den årliga 
räntesats som följer enligt nedan uti-
från vilken nivå referensräntan, 3-må-
naders STIBOR, befinner sig på den 
aktuella räntebestämningsdagen. 

 Kupongränta betalas ut löpande årsvis 
i efterskott på respektive ränteförfal-
lodag. Kupongränta fastställs enligt 
följande villkor till en årlig räntesats 
som uppgår till: Min[Referensränta x 
Deltagandegrad, 6,75 %]

Sälj när du vill
Grundtanken med en ränteobligation 
är att du behåller den till förfalloda-
gen. Men du kan också när som helst 
sälja den till marknadsvärdet om du 
till exempel vill ta hem en vinst om 
ränteobligationen stigit i värde. Kom 
bara ihåg att kapitalskyddet gäller 
först vid löptidens slut. Försäljning 
på andrahandsmarknaden kan ske 
till kurser som såväl överstiger som 
understiger det nominella beloppet 
beroende på hur aktie-, råvaru- eller 
valutamarknaden samt räntemarkna-
den ser ut för tillfället.
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Viktig  
information

Placeringar i ränteobligationer är 
förenade med vissa risker. Nedan 
sammanfattas några av de mer 
framträdande riskfaktorerna. Se 
erbjudandets fullständiga prospekt 
för mer riskinformation (finns på våra 
kontor och på www.danskebank.se 
under Spara & Placera). 

En investering i en ränteobligation är 
endast passande för investerare som 
har tillräcklig erfarenhet och kun-
skap för att själva bedöma riskerna 
hänförliga till investeringen. Den är 
endast lämplig för investerare som 
dessutom har investeringsmål som 
stämmer med den aktuella produk-
tens exponering, löptid och andra 
egenskaper samt har den finansiella 
styrkan att bära de risker som är för-
enade med investeringen. 

Danske Bank lämnar inte någon råd-
givning eller rekommendation i något 
hänseende genom broschyren eller 
prospektet. Investerare bör före ett 
investeringsbeslut söka erforderlig 
rådgivning med utgångspunkt från 
sina individuella förhållanden av 
ekonomisk, skattemässig och legal 
karaktär. Dessutom bör investerare 
noggrant överväga investeringen mot 
bakgrund av egna förhållanden och 
informationen i erbjudandets full-
ständiga prospekt. Danske Bank tar 
inget ansvar för att ränteobligatio-
ner ska ge en positiv avkastning för 
investeraren. Riskbedömningen för 
denna ränteobligation ska investera-
ren ansvara för.

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) 
av DDBO 521 A är Danske Bank A/S. 
Vid köp av ränteobligation STIBOR 
Plus tar investerare en kreditrisk 
på Danske Bank A/S. Danske Bank 
A/S kreditbetyg är från Standard 
& Poor`s A- (31 maj 2012) och från 
Moody`s Investors Service Baa1 (31 
maj 2012). Såväl kapitalskyddet som 
avkastningsmöjligheten är beroende 

av Danske Banks finansiella förmåga 
att fullgöra sina förpliktelser på för-
fallodagen. Om Danske Bank skulle 
hamna på obestånd riskerar inves-
teraren att förlora hela sin investe-
ring oavsett hur den underliggande 
exponeringen har utvecklats. Danske 
Banks kreditvärdighet kan förändras 
i såväl positiv som negativ riktning.

Andrahandsmarknad och förtida 
avveckling: Kapitalskyddet gäller
endast på den ordinarie återbetal-
ningsdagen. Ränteobligation STIBOR 
Plus kan säljas under löptiden till 
rådande marknadspris eftersom 
Danske Bank under normala mark-
nadsförhållanden ställer dagliga 
köpkurser. Ränteobligationen är dock 
främst avsedd att behållas till förfall. 
Om investerare väljer att sälja den 
aktuella produkten före förfallodagen 
sker detta till rådande marknadspris 
vilket kan vara såväl lägre som högre 
än det ursprungligen investerade 
beloppet. Marknadspriset kan även 
vara lägre än det nominella beloppet. 
Courtage utgår enligt vid var tid gäl-
lande prislista.
 
Ju närmare emissionsdagen förtida 
avveckling sker desto högre är ris-
ken att värdet på ränteobligationen 
understiger såväl det ursprungli-
gen investerade beloppet som det 
nominella beloppet. Under onormala 
marknadsförhållanden kan andra-
handsmarknaden vara mycket illik-
vid. Danske Bank kan i vissa begrän-
sade situationer lösa in ränteobli-

gationerna i förtid och det förtida 
inlösenbeloppet kan då vara såväl 
högre som lägre än det ursprungligen 
investerade beloppet. Det förtida inlö-
senbeloppet kan även vara lägre än 
det nominella beloppet.

Exponeringsrisk: Utvecklingen för 
den underliggande exponeringen 
är avgörande för beräkningen av 
avkastningsdelen på ränteobli-
gationen . Hur den underliggande 
exponeringen kommer att utvecklas 
är beroende av en mängd faktorer 
och innefattar komplexa risker vilka 
bland annat inkluderar kreditrisker, 
ränterisker, volatilitet, och/eller poli-
tiska risker. En investering i en rän-
teobligation kommer att ge en annan 
avkastning än en direktinvestering i 
den underliggande exponeringen. 

Konstruktionsrisk: Ränteobligation 
521 A kan inte ge någon avkastning 
utöver kupongräntan. 

Prospekt och villkor: Detta mate-
rial utgör endast marknadsföring. 
Investerare uppmanas därför att, 
innan ett investeringsbeslut tas, ta 
del av det fullständiga prospektet för 
ränteobligation 521 A vilket utgörs 
av grundprospekt för Danske Banks 
MTN-program och Slutliga Villkor 
för ränteobligation 521 A. Det full-
ständiga prospektet finns tillgängligt 
på www.danskebank.se under Spara 
& Placera och kan även hämtas på 
något av Danske Banks kontor.
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Sammanfattning Ränteobligation  
521 A STIBOR Plus

Anmälan
Senast den 6 juli 2012

Börskod
DDBO 521 A

Börsregistrering
Nasdaq OMX Stockholms Privatobli-
gationslista. 

Emittent
Danske Bank A/S (”Danske Bank”)
   
ISIN-kod 
SE0004607851

Likviddag 
13 juli 2012 

Courtage
Courtage tillkommer med 1 % av pla-
cerat likvidbelopp. Minimicourtaget 
är dock 250 kronor per alternativ för 
kunder med depå i Danske Bank och 
för kunder med VP-konto 300 kronor 
per alternativ. Kunder som tecknar 
sig online via Hembanken betalar ett 
courtage på 1 % av placerat likvidbe-
lopp utan minimicourtage. 

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs den 10 
juli 2012. Indikativ Deltagandegrad 
är 175 % (lägst 160 %).

Arrangörsarvode
Ränteobligationens konstruktion 
innebär att Danske Bank har iklätt 
sig ett åtagande som avviker från 
traditionell upplåning. Danske Bank 
har härigenom påtagit sig en risk 
som Danske Bank måste hantera 
aktivt. Beroende på hur väl Danske 
Bank lyckas med detta uppkom-
mer ett arrangörsarvode för Danske 
Bank som kan vara såväl positivt 
som negativt. Det exakta utfallet av 
denna marginal kan fastställas först 
i efterhand på lånets ordinarie Åter-
betalningsdag och beror bland annat 

på ränteförändringar, förändringar i 
optionspriser och emissionsvolym. 
Baserat på historiska värden för 
liknande ränteobligationer och med 
antagande om att placeringen behålls 
till ordinarie Återbetalningsdag upp-
skattar Danske Bank att det förvän-
tade arrangörsarvodet på årsbasis 
för dessa ränteobligationer uppgår 
till maximalt 1,3 procent av emitterat 
belopp. Arrangörsarvodet är inklude-
rat i placeringsbeloppet/i ränteobli-
gationens pris.

Lägsta placeringsbelopp 
10 000 kr 

Löptid 
Ca 5 år

Nominellt belopp
10 000 kronor eller hela multiplar 
därav.

Referensränta 
3-månaders STIBOR (Stockholm 
Interbank Offered Rate) 

Räntekonstruktion
Obligationen löper med kupong som 
utbetalas löpande årsvis i efterskott 
på respektive Ränteförfallodag. 

Kupong
Kupong fastställs på varje Ränte-
bestämningsdag för den närmast 
följande Ränteperiod som den årliga 
räntesats som följer enligt nedan 
utifrån vilken nivå Referensräntan 
befinner sig på den aktuella Räntebe-
stämningsdagen. Kupongränta utbe-
talas löpande årsvis i efterskott på 
respektive Ränteförfallodag.
 
Kupongräntan fastställs enligt följan-
de villkor till en årlig räntesats som 
uppgår till:
Min[Referensräntan x Deltagande-
grad, 6,75 %].

Räntetak
Kupongräntan för en enskild Ränte-
period kan maximalt uppgå till 6,75 %

Räntebestämningsdagar
11 juli 2012, 11 juli 2013, 10 juli 
2014, 9 juli 2015 och 11 juli 2016

Ränteförfallodagar
15 juli 2013, 14 juli 2014, 13 juli 
2015, 13 juli 2016 och 13 juli 2017

Ränteperioder
13 juli 2012–15 juli 2013 (367 dagar)
15 juli 2013–14 juli 2014 (364 dagar)
14 juli 2014–13 juli 2015 (364 dagar)
13 juli 2015–13 juli 2016 (366 dagar)
13 juli 2016–13 juli 2017 (365 dagar)

Återbetalningsbelopp
Återbetalningsbeloppet utgörs av 
Nominellt belopp

Ordinarie Återbetalningsdag 
13 juli 2017

Skatter
Investerare bör rådgöra med profes-
sionella rådgivare om de skattemäs-
siga konsekvenserna av en investe-
ring i ränteobligationer utifrån sina 
egna förhållanden. Skattesatser och 
andra skatteregler kan även ändras 
under innehavstiden, vilket kan få 
negativa konsekvenser för investe-
rare.

Fullständiga villkor
Obligationslån 521 A emitteras 
under Danske Bank A/S svenska 
MTN program. Det fullständiga 
prospektet för obligationslån 521 A 
utgörs av grundprospekt för MTN-
programmet och slutliga villkor för 
obligationslån 521 A. Grundprospek-
tet för Danske Bank A/S har god-
känts av Finansinspektionen och kan 
erhållas på något av Danske Banks 
kontor i Sverige. Grundprospektet 
och Slutliga Villkor för obligationslån 
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521 A återfinns även via www.dans-
kebank.se. Denna broschyr är ett 
marknadsförings material. 

Mottagare av broschyren rekommen-
deras att komplettera sitt beslutsun-
derlag med ovannämnda prospekt 
samt med det material som i övrigt 
bedöms som nödvändigt i det enskil-
da fallet. 

En investering i obligationslån 521 
A, kan medföra risk och investeraren 
bör före ett investeringsbeslut söka 
erforderlig rådgivning med utgångs-
punkt från sina individuella förhål-
landen av ekonomisk, skattemässig 
och legal karaktär. Obligationslånet 
får i varje land endast erbjudas, säl-
jas, förvärvas eller utnyttjas i enlig-
het med de regler som gäller i landet 
ifråga. Detta erbjudande riktar sig 
därför inte till personer vars delta-
gande kräver andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt.

Förbehåll 
Danske Bank förbehåller sig rätten 
att ställa in obligationslån 521 A  
i händelse av:

– att det sammanlagda tecknade 
nominella beloppet för obligations-
lån 521 A understiger 20 miljoner 
 kronor, eller

– att någon omständighet inträffar 
som enligt Danske Bank bedömning 
kan äventyra emissionens genom-
förande. 

Vidare förbehåller sig Danske Bank 
rätten att ställa in obligationslån 521 
A om deltagandegraden ej kan fast-
ställas till lägst 160 %.

Uppgift om att obligationslån 521 A 
helt eller delvis ställts in meddelas 
skriftligt snarast möjligt efter instäl-
landet.

DANSKE BANK
Danske Bank är Danmarks största 
bank och en av Nordens ledande 
finanskoncerner. Koncernen som 
omfattar Danske Bank Sverige, 
Sampo Bank, Fokus Bank, Northern 
Bank, National Irish Bank, Realkredit 
Danmark, Danica Pension och ett 
antal dotterbolag, erbjuder omfat-
tande finansiella tjänster som för-
säkring, krediter, kapitalförvaltning, 
fastighetsförmedling samt leasing-
tjänster. Koncernen har också en av 
de största enheterna för Corporate 
Finance, handel i aktier, obligationer 
och valutor i Norden. Banken inrik-
tar sig på privatkunder, små och 
mellanstora företag, övrig företags-
verksamhet samt den offentliga och 
den institutionella sektorn i norra 
Europa. Totalt representeras Danske 
Bankkoncernen i 16 länder i norra 
Europa. Danske Bank i Sverige är 
en fullservicebank. Våra kunder är 
ambitiösa företag och privatpersoner, 
med höga krav på sin bank i form av 
hög kompetens, snabba besked och 
ett personligt engagemang utöver det 
vanliga. I Sverige har vi cirka 1 400 
medarbetare och ett 50-tal bank-
kontor. Danske Bank är medlem av 
Svenska Fondhandlareföreningen 
som antagit en branschkod för vissa 
strukturerade placeringsprodukter. 
Den anger riktlinjer för innehållet i 
marknadsföringsmaterialet, se vida-
re på www.fondhandlarna.se/strukt-
prod. Eventuella rekommendationer 
i denna broschyr är inte så kallade 
investeringsanalyser och har därför 
inte utformats enligt kraven i de lagar 
och författningar som fastställts för 
att främja investeringsanalysers 
oberoende eller förbjuda handel före 
spridningen av dessa. Observera att 
en investering i en aktieindexobliga-
tion är förknippad med vissa risker. 
Läs mer på www.danskebank.se eller 
be din rådgivare om informations-
material.
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Teckningstid: 
5 juni–6 juli 2012 
Likviddag: 13 juli 2012

Personnummer/Organisationsnummer: Fylls i av kontoret – obligatoriska uppgifter

Namn/Firma:

Postadress (gata/box):

Postnummer:

Telefon dagtid: E-post:

Ort:

Undertecknad är medveten om och medger att:

Anmälan är bindande. VP-konto/depå måste vara öppnat vid inlämning av anmälningssedel. Denna anmälan registreras i dataregister för anmälningar i detta 
erbjudande och kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) avstämningsregister. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt 
text. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om betalning inte skett vid likviddagen kan aktieindexobligationerna 
komma att överlåtas till annan.

Kassakundsnummer:

Anmälningssedel arkiveras hos bankkontoret. 

Rådgivarens B-nummer:

Underskrift NamnförtydligandeDatum

Depånummer:

VP-kontonummer:

Tilldelade ränteobligationer ska registreras på antingen:

Mitt VPkonto kontofört hos Danske Bank

Min depå i Danske Bank

För depåkund i Danske Bank gäller att det till depån anslutna kontot debiteras på likviddagen

A N M Ä L N I N G S S E D E L

Anmälningssedeln ska vara banken tillhanda snarast, dock senast den 6 juli 2012. Du kan lämna  
den på ditt lokala Danske Bank-kontor. För information om behandling av personuppgifter, se baksida.

Undertecknad anmäler sig för teckning av Ränteobligation DDBO 521 A enligt nedanstående. 
För obligationerna gäller de fullständiga villkoren bestående av grundprospektet för Danske Bank A/S 
MTN-program och Slutliga Villkor för Ränteobligation DDBO 521 A.

Danske Bank Ränteobligation DDBO 521 A

Härmed tecknas för köp:

Observera att courtage tillkommer om 1 % på köpeskillingen. Minimicourtaget 
per alternativ är 250 kronor för kunder med depå i Danske Bank och för kunder 
med VP-konto 300 kronor.

Summa
belopp, kr:

Summa
courtage, kr:

Totalt, kr:

Summa, kr:Antal poster:
DDBO 521 A – STIBOR Plus à 10 000 kr/post

Courtage, kr:



Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av
banken för att administrera teckningen av aktieindexobligationerna samt  
i övrigt för att banken ska kunna fullgöra dess åtaganden enligt lånevillkoren. 
Personuppgifterna kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s 
(tidigare VPC AB) avstämningsregister eftersom aktieindexobligationerna 
 kommer att registreras enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Vidare behandlas personuppgifterna inom ramen för marknads- och 
kund analyser, som utgör underlag för marknadsföring och metod- och 
affärsutveckling. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta 
direktreklam och erbjudanden av olika slag samt som underlag för rådgiv-

ning till dig. Behandlingen av personuppgifterna kan, med beaktande av den 
sekretess kyldighet som åligger banken, ske av andra bolag inom  Danske 
Bank-koncernen eller av företag som koncernen samarbetar med för att 
utföra sina tjänster. Uppdatering av adressuppgifter sker genom samkörning 
med statens person- och adressregister (SPAR).

Önskar du information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av 
 banken kan du skriftligen begära detta hos ditt bankkontor. Du kan också 
vända dig till bankkontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller miss-
visande uppgift.



Danske Bank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa  
strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet,  
se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.

Eventuella rekommendationer i denna broschyr är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt 
kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före 
spridningen av dessa. Observera att en investering i en aktieindexobligation är förknippad med vissa risker. Läs mer på 
www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial.


