Statusrapport för DANSKE BANK DDBO SE54
ISIN: SE0009161698

Återbetalningskurs (06.12.2016): 100,00

Produktinformation
Beskrivning

DANSKE BANK DDBO SE54 är en product med 3 års löptid vars avkastning är kopplad
till utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Produkten kan automatiskt avslutas på
var och en av de värderingsdatumen. i) Om, på förfallodatumet, det underliggande
indexet är lika med eller högre än startvärdet --> det nominella beloppet plus en
kupongränta på 7.5% återbetalas till investeraren. ii) Om, på förfallodatumet, det
underliggande indexet är lägre än startvärdet men högre än 70% av startvärdet --> det
nominella beloppet återbetalas till investeraren. iii) Om, på förfallodatumet, det
underliggande indexet är lägre än 70% av startvärdet --> Ett belopp motsvarande
[Indexvärdet vid förfallodatumet/Index Startvärdet] x det nominella beloppet.

Kapitalskydd

Investeringen är ej kapitalskyddad. Negativ indexutveckling kan medföra att delar av
investerat belopp går förlorat och därmed reduceras avkastningen. Därtill tillkommer
även kreditrisk som består i emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser.

Emittent

Danske Bank A/S

Underliggande

OMX Stockholm 30 Index

Likviddagen

15.11.2016

Startdatum (Startvärdet)

01.11.2016

Förfallodagen

15.11.2019

Emissionskurs

100%

Kupong

7,5%

Valuta

SEK

Årliga Värderingsdatum

01.11.2017, 01.11.2018, 01.11.2019
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Historisk utveckling
Utvecklingen av det Underliggande instrumentet sedan Lösendatum:
OMX Stockholm 30 Index

Riskbarriär
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Mättillfällen
OMX Stockholm 30 Index
Värdering
Först

- 01.11.2016

1

- 01.11.2017

2

- 01.11.2018

3

- 01.11.2019

Slutlig

- 06.12.2016

Kurs

Utveckling
1 431,87

1 492,17

4,21%

Indexet är 4,21% over Barriärnivån. Om det stannar över Barriärnivån den 01.11.2017 (nästa värderingsdag) förfaller
produkten i förtid. I detta fall blir återbetalningen 100% + 1 X 7,50% = 107,5%.

Viktig information
Denna rapport baser sig på bedömningar och åsikter av Danske Bank Markets / Danske Bank Abp. Rapporten har sammanställts utgående från information som hämtats från
offentliga källor. Rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är sann och inte missledande. Danske Bank Abp, Danske Bank A/S, samt bolag i samma
koncern, eller deras anställda, garanterar inte på något sätt kommentarerna, översikterna eller innehållet i rapporten och svarar inte heller för eventuella kostnader, förluster
eller skador som uppstår till följd av att informationen i dem utnyttjas, oavsett om tjänsteleverantören eller dennes representant är medveten om en felaktighet i tjänsten eller
ej. Den historiska utvecklingen framlagd i rapporten utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Översikterna och åsikterna i rapporten representerar Danske Bank
Marketss / Danske Bank Abps bedömningar och åsikter då rapporten publicerades och de kan ändras utan meddelande. Under inga omständigheter kan informationen anses
utgöra en uppmaning att köpa eller sälja värdepapper, eller en rekommendation att idka värdepapper eller annan handel.
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