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Genom en strukturerad placering med kapitalskydd får du en trygg placering 
med möjlighet till god avkastning. Du kan enkelt placera på intressanta 
marknader som vi tror har god potential att utvecklas bra framöver till 
begränsad risk. Dagens osäkra situation på många av världens finansiella 
marknader gör investeraren extra sårbar. Placeringsprodukter med 
kapitalskydd blir då ett intressant alternativ. Med försäljningsstart den 8 april, 
erbjuder vi nu två kapital- och valutaskyddade strukturerade placeringar.

DDBO 528 A Amerikanska Exportörer och DDBO 528 B Amerikanska 
Exportörer Tillväxt följer båda utvecklingen av tio utvalda amerikanska 
exportbolag som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar en aktiekorg. 
Placeringarna är avsedda för dig som har en positiv syn på dessa aktier de 
kommande åren och som föredrar en bred aktiekorg framför en enskild aktie.  

DDBO 528 A Amerikanska Exportörer har en löptid på ca fyra år och 
tecknas utan överkurs. Läs gärna mer på sidan 4.

DDBO 528 B Amerikanska Exportörer Tillväxt har även den en löptid på 
ca fyra år men tecknas till 10 % överkurs vilket ger en högre deltagandegrad 
och därmed möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer på sidan 6.

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. 
DDBO 528 A Amerikanska Exportörer och DDBO 528 B Amerikanska 
Exportörer Tillväxt 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 en strukturerad 
placering är förknippad 
med vissa risker. Even-
tuella rekommendatio-
ner i denna broschyr är 
inte så kallade investe-
ringsanalyser 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.
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Chefekonomen har ordet

Mars 2013

Konsten att snöpa ett folk, en princip och en övertygelse 
Medan jag skriver detta pågår ånyo ett finansiellt hela havet stormar omkring 
mig. Det är något av ödets ironi att det är just Cypern som den här gången är i 
stormens öga. Cypern är, som allom bekant, också Afrodites, kärleksgudin-
nans, ö. Den etymologiska härstamningen till Afrodite är ”den ur skummet 
framsprungna”, vilket stämmer väl med myten kring gudinnans födelse: 

I en avgörande strid skar Kronos av sin fars, Uranos, skrotum och slängde 
det ”i havet bakom sig”. Och ur skummet på nedslagsplatsen sprang Afrodite.
Inte nog, då, med att det skummar rätt ordentligt kring Cypern i skrivandes 
stund. Det är också så att i stridens hetta har policymakare fattat beslut som 
inte bara beskär av en stor del av befolkningens finansiella tillgångar, de 
 kastar dessutom en demokratisk princip och en sedan länge etablerad eko-
nomisk doktrin överbord.
 
De centrala delarna i det åtgärdsprogram som Cypriotiska myndigheter har 
presenterat är att bankerna hålls vid liv samtidigt som det införs en ”förmö-
genhetsskatt” på insatta medel i cypriotiska banker. Genom att låta bankerna 
överleva, och kalla förslaget för en skatt, kan nämligen också de insättare 
som har tillgodohavanden under gränsen för den lagstadgade insättargaran-
tin åderlåtas. Hädanefter blir det inte bara legitimt, utan till och med ratio-
nellt, att ifrågasätta värdet av alla insättargarantier. Den europeiska, soli-
dariska, överenskommelsen var nämligen att alla insättningar upp till EUR 
100 000 skulle vara fredade. Behandlingen av Cypern visar tydligt att så inte 
är fallet. Framöver måste det stå klart för alla att en sådan garanti bara är 
trovärdig så länge som den enskilda staten har den finansiella kapaciteten att 
även i kristider ära ett sådant avtal. Och då är det helt plötsligt inte bara 
Cypern eller andra krisländer som befinner sig i riskzonen längre.
 
– Genom legala krumsprång låter alltså Cypern, med Europeiska politikers 
goda minne, den demokratiska grundprincipen ”rätt går före makt” skjutas i 
sank. Trovärdigheten för det politiska systemet torde inte öka efter detta.

Trots ett flertal politiska felslut tror vi inte att Cypern är startskottet på ett 
nytt leg i finanskrisen. Reaktionerna på finansiella marknader har varit för-
hållandevis små och en överenskommelse har förhoppningsvis redan upp-
nåtts när Ni läser den här texten. Cypern är dessutom ett litet land i ekono-
miska termer, motsvarande ca 0,2% av Euroområdets BNP och med små 
internationella exponeringar. Vi tror istället att effekterna är av mer långva-
rig, och nog så allvarlig, karaktär. Genom den valhänta hanteringen kommer 
nästa kris, i ett större land, förvärras och nu dessutom utan något större för-
troende för insättargarantin i de länder som behöver den bäst. Too big to bail 
blev med Cypern ett europeiskt, ja kanske till och med globalt, problem.
 
– Utsikterna för att också denna cypriotiska snöpning ska leda till en ny 
 gyllene tidsålder är kort sagt begränsade

Roger Josefsson
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DDBO 528 A 
– Amerikanska Exportörer
DDBO 528 A Amerikanska 
Exportörer är intressant för dig som 
tror att aktiekursen för de amerikanska 
företag som ingår i aktiekorgen kom-
mer att utvecklas positivt under de 
kommande fyra åren. Med DDBO 528 A 
Amerikanska Exportörer får du möjlig-
het att ta del av kursutvecklingen i tio 
stora bolag på den amerikanska aktie-
marknaden som alla har en betydande 
exportandel. 

DDBO 528 A Amerikanska Exportörer 
har en löptid på fyra år, tecknas utan 
överkurs och Deltagandegraden är 
indikativt 75 procent. 

Du har dessutom en trygghet i place-
ringen eftersom emittenten har åtagit 
sig att återbetala som lägst nominellt 
belopp vid den ordinarie återbetal-
ningsdagen om underliggande aktie-
korg skulle ha utvecklats negativt 
under löptiden. 

För mer information om respektive 
bolag, se www.campbellsoup.com, 
www.coca-colacompany.com, 
www.colgate palmolive.com, 
www.lilly.com, www.kellogg-
company.com, www.mcdonalds.com, 
www.mondelez international.com, 
www.pfizer.com, www.pg.com och
www.yum.com.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast på Likviddagen.

InrIKTnIng AmErIKAnsKA ExpOrTörEr

Aktiekorg
Campbell Soup Co., Coca-Cola Co., Colgate-Palmolive Co., 
Eli Lilly & Co., Kellogg Co., McDonald´s Corp., Mondelez International 
Inc -A, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., Yum! Brands Inc.   

Löptid ca 4 år

Deltagandegrad 1) Indikativt 75 % (lägst 60 %)

Courtage 2 %

Pris per post exkl. courtage 10 000 kr

Nominellt belopp 10 000 kr

Kapitalskydd 100 % av Nominellt belopp vid den Ordinarie Återbetalningsdagen

Obligationslån DDBO 528 A

ISIN-kod SE0005126513

Likviddag 31 maj 2013

Ordinarie Återbetalningsdag 20 juni 2017
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Exempel på aktiekorgutveckling 
och återbetalningsbelopp 
Amerikanska Exportörer 
Tabellen nedan visar hypotetiska exempel på hur aktiekorgutvecklingen påverkar beloppet som du 
får tillbaka från den strukturerade placeringen på den ordinarie återbetalningsdagen. Räkneexemplet 
nedan utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den aktuella strukturerade placeringen 
med kapitalskydd.  

3) Återbetalningsbeloppet beräknas som: Nominellt belopp + 
eventuellt Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som 
Nominellt belopp x MAX[0, Aktiekorgutvecklingen x Delta-
gandegrad]. Startkurs fastställs den 31 maj 2013. Slutkurs 
fastställs i slutet av löptiden och beräknas som det aritme-
tiska medelvärdet av 13 mätningar mot slutet av mätperio-
den, se även ”Genomsnittsdagar för Slutkurs” på sidan 11. 
Räkneexemplet visar vilket återbetalningsbelopp som 
erhålles vid hypotetisk Aktiekorgutveckling och den indika-
tiva Deltagandegraden.

4) Årseffektiv avkastning utgörs av: (Återbetalningsbelopp/ 
Investerat belopp inkl courtage)^(1/antal år) - 1. Räkneex-
emplet visar den strukturerade placeringens avkastning 
på hypotetisk Aktiekorgutveckling och den indikativa Del-
tagandegraden. Vid beräkning av årseffektiv avkastning i 
exemplet utgör investerat belopp inkl courtage 10 250 kr 
per post och löptiden är avrundad till hela år. I de fall då 
courtaget är ett annat belopp än i vårt angivna exempel 
påverkas den potentiella årseffektiva avkastningen och 
kan bli både lägre eller högre (se sidan 10 för mer informa-
tion om courtage).  

Aktiekorgutveckling 2) Återbetalningsbelopp per post 3) Årseffektiv avkastning inkl courtage 4)

50% 13 750 7,62%

40% 13 000 6,12%

30% 12 250 4,56%

20% 11 500 2,92%

10% 10 750 1,20%

0% 10 000 -0,62%

-10% 10 000 -0,62%

-15% 10 000 -0,62%

Indexerad utveckling de senaste fem åren 5)
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Källa: Bloomberg (data mellan 2008-03-08 och 2013-03-08)

5) Graferna visar indexerad utveckling sedan 2008-
03-08. Det bör observeras att historisk utveckling 
inte utgör någon garanti eller prognos för framtida 
utfall samt att placeringens löptid avviker från de 
tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelse-
index är ett brett världsindex (MSCI World Index).

Aktiekorg 
Amerikanska 
Exportörer

Campbell Soup Co., Coca-Cola Co., Colgate-
Palmolive Co., Eli Lilly & Co., Kellogg Co., 
McDonald´s Corp., Mondelez International 
Inc -A, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., 
Yum! Brands Inc.

2) Aktiekorgutvecklingen beräknas som: 
Slutkursi – Startkursi

Startkursi

1
10

i=1

10
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DDBO 528 B 
– Amerikanska Exportörer 
Tillväxt
DDBO 528 B Amerikanska 
Exportörer Tillväxt är intressant för 
dig som tror att aktiekursen för de 
amerikanska företag som ingår i aktie -
korgen kommer att utvecklas positivt 
under de kommande fyra åren. Med 
DDBO 528 B Amerikanska Exportörer 
Tillväxt får du möjlighet att ta del av 
kursutvecklingen i tio stora bolag på 
den amerikanska aktiemarknaden 
som alla har en betydande exportandel. 

DDBO 528 B Amerikanska Exportörer 
Tillväxt har en löptid på fyra år och 
tecknas till 10 % överkurs. Deltagan-
degraden är indikativt 180 procent. 
Du har dessutom en trygghet i place-

ringen eftersom emittenten har åtagit 
sig att återbetala som lägst nominellt 
belopp vid den ordinarie återbetal-
ningsdagen om underliggande aktie-
korg skulle ha utvecklats negativt 
under löptiden. 

För mer information om respektive 
bolag, se www.campbellsoup.com, 
www.coca-colacompany.com, 
www.colgate palmolive.com, 
www.lilly.com, www.kellogg-
company.com, www.mcdonalds.com, 
www.mondelez international.com, 
www.pfizer.com, www.pg.com och
www.yum.com.

6) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast på Likviddagen.

InrIKTnIng AmErIKAnsKA ExpOrTörEr TIllväxT 

Aktiekorg
Campbell Soup Co., Coca-Cola Co., Colgate-Palmolive Co., 
Eli Lilly & Co., Kellogg Co., McDonald´s Corp., Mondelez International 
Inc -A, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., Yum! Brands Inc. 

Löptid ca 4 år

Deltagandegrad 6) Indikativt 180 % (lägst 160 %)

Courtage 2 %

Pris per post exkl. courtage 11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)

Nominellt belopp 10 000 kr

Kapitalskydd 100 % av Nominellt belopp vid den Ordinarie Återbetalningsdagen

Obligationslån DDBO 528 B

ISIN-kod SE0005126521

Likviddag 31 maj 2013

Ordinarie Återbetalningsdag 20 juni 2017
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Exempel på aktiekorgutveckling
och återbetalningsbelopp
Amerikanska Exportörer Tillväxt
Tabellen nedan visar hypotetiska exempel på hur aktiekorgutvecklingen påverkar beloppet som du
får tillbaka från den strukturerade placeringen på den ordinarie återbetalningsdagen. Räkneexemplet
nedan utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den aktuella strukturerade placeringen
med kapitalskydd.  

8) Återbetalningsbeloppet beräknas som: Nominellt belopp + 
eventuellt Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som 
Nominellt belopp x MAX[0, Aktiekorgutvecklingen x Delta-
gandegrad]. Startkurs fastställs den 31 maj 2013. Slutkurs 
fastställs i slutet av löptiden och beräknas som det aritme-
tiska medelvärdet av 13 mätningar mot slutet av mätperio-
den, se även ”Genomsnittsdagar för Slutkurs” på sidan 11. 
Räkneexemplet visar vilket återbetalningsbelopp som 
erhålles vid hypotetisk Aktiekorgutveckling och den indi-
kativa Deltagandegraden.

9) Årseffektiv avkastning utgörs av: (Återbetalningsbelopp/ 
Investerat belopp inkl courtage)^(1/antal år) - 1. Räkneex-
emplet visar den strukturerade placeringens avkastning 
på hypotetisk Aktiekorgutveckling och den indikativa Del-
tagandegraden. Vid beräkning av årseffektiv avkastning i 
exemplet utgör investerat belopp inkl courtage 11 250 kr 
per post och löptiden är avrundad till hela år. I de fall då 
courtaget är ett annat belopp än i vårt angivna exempel 
påverkas den potentiella årseffektiva avkastningen och 
kan bli både lägre eller högre (se sidan 10 för mer informa-
tion om courtage).

Aktiekorgutveckling 7) Återbetalningsbelopp per post 8) Årseffektiv avkastning inkl courtage 9)

50% 19 000 14,00%

40% 17 200 11,20%

30% 15 400 8,17%

20% 13 600 4,86%

10% 11 800 1,20%

0% 10 000 -2,90%

-10% 10 000 -2,90%

-15% 10 000 -2,90%

Indexerad utveckling de senaste fem åren 10)
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Källa: Bloomberg (data mellan 2008-03-08 och 2013-03-08)

10) Graferna visar indexerad utveckling sedan 2008-
03-08. Det bör observeras att historisk utveckling 
inte utgör någon garanti eller prognos för framtida 
utfall samt att placeringens löptid avviker från de 
tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelse-
index är ett brett världsindex (MSCI World Index).

7) Aktiekorgutvecklingen beräknas som: 
Slutkursi – Startkursi

Startkursi

1
10

i=1

10

Aktiekorg 
Amerikanska 
Exportörer 
Tillväxt 

Campbell Soup Co., Coca-Cola Co., Colgate-
Palmolive Co., Eli Lilly & Co., Kellogg Co., 
McDonald´s Corp., Mondelez International 
Inc -A, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., 
Yum! Brands Inc.    
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Så här fungerar en strukturerad 
placering med kapitalskydd

Trygghet och möjlighet i samma 
 placering 
En strukturerad placering med kapital-
skydd är en kombination av två delar 
– en obligationsdel och en del som är
kopplad till utvecklingen av en under-
liggande marknad. Obligationsdelen 
är den del som syftar till att skapa

kapitalskyddet. Den andra delen ger 
dig möjlighet att få avkastning från en 
underliggande marknad som exempel-
vis aktie-, råvaru-, ränte- eller valuta-
marknaden. Strukturerade placeringar 
med kapitalskydd passar dig som vill 
ha möjlighet till lite högre avkastning 
än du kan få genom andra typer av 
säkert sparande. Samtidigt behöver 
du inte ta de ekonomiska risker som 
ett sparande direkt i aktier eller fon-
der kan innebära. Kapitalskyddet gör 
att du har rätt att få tillbaka minst det 
nominella beloppet efter löptidens slut.

Kapitalskydd och kreditrisk
Alla våra strukturerade placeringar 
med kapitalskydd ges ut av Danske 
Bank A/S. Danske Bank A/S svarar
därmed för återbetalningen och står 
för kapitalskyddet i placeringen på 
den ordinarie återbetalningsdagen.
När du placerar i våra strukturerade 
placeringar med kapitalskydd tar du 
alltså en kreditrisk på Danske Bank
A/S. Läs mer om kreditrisk på sidan 9.

skydd mot börsfall
Även om utvecklingen på flera mark-
nader ser positiv ut, finns det alltid ris-
ker. Marknader kan påverkas negativt
av politiska och finansiella orolig-
heter, konjunktursvängningar och 
så vidare, vilket i sin tur kan leda till 
kraftiga börsrörelser. Därför kan det 
vara tryggt att spara i just strukture-
rade placeringar med kapitalskydd.

överkursen kan ge högre avkastning
Om du är beredd att i utbyte mot en 
något högre risk få möjlighet till högre 
avkastning, kan en strukturerad pla-
cering med kapitalskydd och så kall-
lad överkurs vara intressant för dig.  
DDBO 528 B Amerikanska Exportörer 

Tillväxt ges ut till en överkurs om 10 
procent vilket betyder att du köper 
en strukturerad placering med kapi-
talskydd till ett pris som överstiger 
det nominella beloppet. Detta extra 
belopp höjer deltagandegraden och 
ger dig därför en placering med möj-
lighet till ännu högre avkastning om 
utvecklingen på underliggande mark-
nad har varit positiv. Skulle kursen 
ha fallit eller varit oförändrad under 
löptiden, riskerar du att förlora över-
kursen på 10 procent i DDBO 528 
B Amerikanska Exportörer Tillväxt 
eftersom kapitalskyddet endast 
omfattar det nominella beloppet.  

valutasäkrad placering
Med DDBO 528 A och B får du möj-
lighet att placera på internationella 
marknader utan att valutakursför-
ändringar påverkar avkastningen 
direkt. Alla beräkningar och betal-
ningar görs i svenska kronor. Du
tar alltså ingen direkt valutakurs-
risk när du köper strukturerade 
placeringar med kapitalskydd.

sälj när du vill
Grundtanken med en strukturerad 
placering med kapitalskydd är att du 
behåller den till förfallodagen. Men du
kan också när som helst sälja den till 
marknadspris om du till exempel vill ta 
hem en vinst om placeringen stigit i
värde. Kom bara ihåg att kapitalskyd-
det gäller först vid löptidens slut. 
Försäljning på andrahandsmarknaden
kan ske till kurser som såväl översti-
ger som understiger emissionskursen.

Att komplettera sitt sparande med strukturerade placeringar med kapitalskydd är både smart och 
säkert. Tack vare kapitalskyddet, som säkrar dina investerade pengar vid börsfall, kombinerar du 
trygghet med möjlighet till högre avkastning.
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Viktig  
information

Strukturerade placeringar är för-
enade med vissa risker. Nedan sam-
manfattas några av de mer framträ-
dande riskfaktorerna. Se erbjudan-
dets fullständiga prospekt för mer 
riskinformation (finns på våra kontor
och på www.danskebank.se under 
Spara & Placera). 

En investering i en strukturerad pla-
cering är endast passande för inves-
terare som har tillräcklig erfarenhet 
och kunskap för att själva bedöma 
riskerna hänförliga till investeringen. 
Den är endast lämplig för investerare 
som dessutom har investeringsmål 
som stämmer med den aktuella pro-
duktens 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 
den strukturerade placeringen ska 
ge en positiv avkastning för investe-
raren. Riskbedömningen för denna 
strukturerade placering ska investe-
raren ansvara för.

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av 
DDBO 528 A och B är Danske Bank 
A/S. Vid köp av strukturerade place-
ringar med kapitalskydd tar inves-
terare en kreditrisk på Danske Bank 
A/S. Danske Bank A/S kreditbetyg är

från Standard & Poor’s A- (8 mars 
2013) och från Moody’s Investors 
Service Baa1 (8 mars 2013). Såväl
kapitalskyddet som avkastnings-
möjligheten är beroende av Danske 
Banks finansiella förmåga att full-
göra sina förpliktelser på förfalloda-
gen. Om Danske Bank skulle hamna 
på obestånd riskerar investeraren att
förlora hela sin investering oavsett 
hur den underliggande exponeringen 
har utvecklats. Danske Banks kredit-
värdighet kan förändras i såväl posi-
tiv som negativ riktning.

Andrahandsmarknad och förtida 
avveckling: Kapitalskyddet gäller 
endast på den ordinarie återbetal-
ningsdagen. Strukturerade place-
ringar med kapitalskydd kan säljas 
under löptiden till rådande mark-
nadspris eftersom Danske Bank 
under normala marknadsförhål-
landen ställer dagliga köpkurser. 
Strukturerade placeringar med kapi-
talskydd är dock främst avsedda att 
behållas till förfall, då formeln för 
beräkningen av återbetalningsbelop-
pet endast kan tillämpas fullt ut på 
den ordinarie återbetalningsdagen. 
Om investerare väljer att sälja den 
aktuella produkten före förfallodagen 
sker detta till rådande marknads-
pris. Marknadsvärdet kan därmed 
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 den strukturerade 
placeringen med kapitalskydd under-
stiger såväl det ursprungligen inves-
terade beloppet som det nominella 
beloppet. Under onormala marknads-
förhållanden kan andrahandsmark-
naden vara mycket illikvid. Danske 
Bank kan i vissa begränsade situa-
tioner lösa in de strukturerade pla-
ceringarna med kapitalskydd i förtid 

och det förtida inlösenbeloppet kan 
då vara såväl högre som lägre än det 
ursprungligen investerade beloppet. 
Det förtida inlösenbeloppet kan även 
vara lägre än det nominella beloppet.

Exponeringsrisk: Utvecklingen för 
den underliggande exponeringen är 
avgörande för beräkningen av
avkastningsdelen på den strukture-
rade placeringen med kapitalskydd. 
Hur den underliggande exponeringen
kommer att utvecklas är beroende 
av en mängd faktorer och innefattar 
komplexa risker vilka bland annat
kan inkludera aktiekursrisker, kredit-
risker, ränterisker, råvaruprisrisker, 
valutakursrisker, volatilitet och/
eller politiska risker. En investering i 
strukturerade placeringar med kapi-
talskydd kommer att ge en annan
avkastning än en direktinvestering i 
den underliggande exponeringen. Om 
den underliggande marknaden/
tillgången har sjunkit i värde får 
investeraren tillbaka det nominella 
beloppet på den ordinarie återbetal-
ningsdagen. Investeraren tar således 
en risk motsvarande den ränta som 
hade kunnat erhållas om pengarna 
istället hade placerats i rena räntebä-
rande placeringar. För strukturerade 
placeringar med kapitalskydd gäller 
att eventuell överkurs och courtage 
inte är kapitalskyddat.

prospekt och villkor: Detta mate-
rial utgör endast marknadsföring. 
Investerare uppmanas därför att,
innan ett investeringsbeslut tas, ta 
del av det fullständiga prospektet för 
DDBO 528 A och B vilket utgörs
av grundprospekt för Danske Banks 
MTN-program och Slutliga Villkor 
för DDBO 528 A och B. Det fullstän-
diga 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 DDBO 528 A och B

Anmälan
Senast den 24 maj 2013

Börskod
528 A: DDBO 528 A
528 B: DDBO 528 B

Börsregistrering
Nasdaq OMX Stockholms Privatobligationslista eller 
annan svensk börs.

Courtage
Courtage tillkommer med 2 % på investerat belopp. Mini-
micourtaget 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 2 % på investerat 
belopp utan minimicourtage.

Arrangörsarvode
De strukturerade placeringarnas konstruktion innebär att 
Danske Bank har iklätt sig ett åtagande som avviker från 
traditionell upplåning. Danske Bank har härigenom påta-
git sig en risk som Danske Bank måste hantera aktivt. 
Beroende på hur väl Danske Bank lyckas med detta upp-
kommer 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 
Återbetalningsdag och beror bland annat på ränteföränd-
ringar, förändringar i optionspriser och emissionsvolym. 
Baserat på historiska värden för liknande strukturerade 
placeringar och med antagande om att placeringen 
behålls till ordinarie Återbetalningsdag uppskattar 
Danske Bank att det förväntade arrangörsarvodet på års-
basis för dessa strukturerade placeringar uppgår till 
maximalt 1 procent av nominellt belopp. Arrangörsarvo-
det är inkluderat i investerat belopp och tas ut i sin helhet 
vid emissionstillfället. Om du vill ha ytterligare informa-
tion om Arrangörsarvode och kostnader, vänligen kon-
takta Danske Bank.

Totala kostnader
528 A:
Exempel vid ett investerat belopp på 10 000 kr i DDBO 
528 A – Amerikanska Exportörer med 4 års löptid:
Courtage: 2,50 % på investerat belopp:   250 kr
(Betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1 % x 4 år:  400 kr
(Beräknas på nominellt belopp och är    
inkluderat i investerat belopp.)                

Totalt       650 kr

528 B:
Exempel vid ett investerat belopp på 11 000 kr i DDBO 
528 B – Amerikanska Exportörer Tillväxt med 4 års löptid:
Courtage: ca 2,27 % på investerat belopp:   250 kr
(Betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode: 1 % x 4 år:   400 kr
(Beräknas på nominellt belopp och är    
inkluderat i investerat belopp.)                

Totalt       650 kr

Emittent
Danske Bank A/S (”Danske Bank”) 
Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s 
A- (8 mars 2012) och från Moody’s Investors Service 
Baa1 (8 mars 2012).

Aktiekorg
528 A och B:
Aktie  Vikt  Aktiebörs
Campbell Soup Co. 1/10  New York
Coca-Cola Co. 1/10  New York
Colgate-Palmolive Co. 1/10  New York
Eli Lilly&Co. 1/10  New York
Kellogg Co. 1/10  New York
McDonald´s Corp. 1/10  New York
Mondelez International Inc -A 1/10  Nasdaq
Pfizer Inc.  1/10  New York
Procter & Gamble Co.  1/10  New York
Yum! Brands Inc. 1/10  New York

IsIn-kod
528 A: SE0005126513
528 B: SE0005126521

likviddag
528 A: 31 maj 2013
528 B: 31 maj 2013

lägsta investeringsbart belopp
528 A: 10 000 kr 
528 B: 11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)

löptid
528 A och B: ca 4 år

nominellt belopp
10 000 kronor eller hela multiplar därav.

Deltagandegrad
528 A: Deltagandegraden fastställs senast på likvidda-
gen. Indikativ deltagandegrad är 75 % (lägst 60 %).
528 B: Deltagandegraden fastställs senast på likvidda-
gen. Indikativ deltagandegrad är 180 % (lägst 160 %).
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räntekonstruktion
Obligationerna löper utan ränta.

startkurs
528 A och B: Startkursen är den officiella stängningskur-
sen för respektive aktie i Aktiekorgen den 31 maj 2013.

slutkurs
528 A och B: Slutkurs fastställs den 31 maj 2017. Slut-
kurs beräknas som det aritmetiska medelvärdet av 13
värderingstillfällen mot slutet av löptiden.

genomsnittsdagar för slutkurs
528 A och B: 31 maj 2016, 1 juli 2016, 1 augusti 2016, 
31 augusti 2016, 3 oktober 2016, 31 oktober 2016, 
1 december 2016, 2 januari 2017, 31 januari 2017, 
1 mars 2017, 31 mars 2017, 2 maj 2017 och 31 maj 2017.

Tilläggsbelopp
528 A och B: Tilläggsbeloppet utgörs av Nominellt belopp 
x MAX[0, Aktiekorgutvecklingen x Deltagandegrad].

Aktiekorgutveckling
528 A och B:

 
Återbetalningsbelopp
Återbetalningsbeloppet utgörs av: Nominellt belopp + 
eventuellt Tilläggsbelopp

Ordinarie Återbetalningsdag
528 A och B: 20 juni 2017

skatter
Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om 
de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de
strukturerade placeringarna utifrån sina egna förhållan-
den. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras
under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser 
för investerare.

Fullständiga villkor
DDBO 528 A och B emitteras under Danske Bank A/S 
svenska MTN program. Det fullständiga prospektet för
DDBO 528 A och B utgörs av grundprospekt för MTN-
programmet och slutliga villkor för DDBO 528 A och B. 
Grundprospektet för Danske Bank A/S har godkänts av 
Finansinspektionen och kan erhållas på något av Danske 
Banks kontor i Sverige. Grundprospektet och Slutliga 
 Villkor för DDBO 528 A och B återfinns även via 
www.danskebank.se. Denna broschyr är ett marknads-
föringsmaterial. Mottagare av broschyren rekommende-

ras att komplettera sitt beslutsunderlag med ovan 
nämnda prospekt samt med det material som i övrigt 
bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet. En investe-
ring i DDBO 528 A och B kan medföra risk och investera-
ren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig råd-
givning med utgångspunkt från sina individuella förhål-
landen av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. 
Obligationslånen får i varje land endast erbjudas, säljas, 
förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäl-
ler i landet ifråga. Detta erbjudande riktar sig därför inte 
till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt.

Förbehåll
Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in DDBO 528 A 
och/eller B i händelse av:
–  att det sammanlagda tecknade nominella beloppet för
 något av DDBO 528 A och B understiger 20 miljoner
 kronor, eller
–  att någon omständighet inträffar som enligt Danske 

Bank bedömning kan äventyra emissionens genom-
förande, eller

–  att deltagandegraden ej kan fastställas till lägst 60 % 
för DDBO 528 A och till lägst 160 % för DDBO 528 B. 
Uppgift om att DDBO 528 A och/eller B helt eller  
delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt  
efter inställandet.

DAnsKE BAnK
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del 
av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största 
finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kun-
der är företag och privatpersoner, med höga krav på sin 
bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett per-
sonligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi 
cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor. 
Danske Bank i Sverige har en balansomslutning på cirka 
700 miljarder kronor. Danske Bank är medlem av 
Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en 
branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. 
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsma-
terialet, se vidare på www. fondhandlarna.se/struktprod. 
Eventuella rekommendationer i denna broschyr är inte så 
kallade investeringsanalyser och har därför inte utfor-
mats enligt kraven i de lagar och författningar som fast-
ställts för att främja investeringsanalysers oberoende 
eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Obser-
vera att en investering i en strukturerad placering med 
kapitalskydd är förknippad med vissa risker. Läs mer på 
www.danskebank.se eller be din rådgivare om informa-
tionsmaterial.

Slutkursi – Startkursi

Startkursi

1
10

i=1
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av
banken för att administrera teckningen av obligationerna 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 obligationerna  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 affärsut-
veckling. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta direktreklam 
och erbjudanden av olika slag samt som underlag för rådgivning till dig. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, med beaktande av den
sekretesskyldighet 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 missvisande uppgift.



Teckningstid: 
8 april –24 maj 2013 
likviddag: 31 maj 2013

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 obligationerna komma 
att överlåtas till annan.

Kassakundsnummer:

Anmälningssedel arkiveras hos bankkontoret. 

Rådgivarens B-nummer:

Underskrift NamnförtydligandeDatum

Depånummer:

VP-kontonummer:

Tilldelade obligationer ska registreras på antingen:

Mitt VP-konto 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 24 maj 2013. Du kan lämna  
den på ditt lokala Danske Bank-kontor. För information om behandling av personuppgifter, se baksida.

Undertecknad anmäler sig för teckning av DDBO 528 A och B enligt nedanstående. För obligationerna 
gäller de fullständiga villkoren bestående av grundprospektet för Danske Bank A/s mTn-program och 
slutliga villkor för DDBO 528 A och B.

Danske Bank DDBO 528

Härmed tecknas för köp:

Observera att courtage tillkommer om 2 % 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:

Antal poster:DDBO 528 A – Amerikanska Exportörer 
à 10 000 kr/post

Summa, kr:

Summa, kr:

Courtage, kr:

Antal poster:DDBO 528 B – Amerikanska Exportörer Tillväxt 
à 11 000 kr/post

Courtage, kr:



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 strukturerad placering är förknippad med vissa risker. Läs mer på 
www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial.

Danske Bank DDBO 528


