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Ett säkert sätt att spara i aktier

Ett säkert sätt att spara i aktier
Att komplettera sitt sparande med
en eller f lera aktieindexobligationer
är både smart och säkert. Tack vare
kapitalskyddet, som säkrar dina
investerade pengar vid börsfall, får
du både trygghet och möjlighet i en
och samma placering. 

En smart sparform
En aktieindexobligation är en kombi-
nation av två placeringsformer – en
option och en obligation. Optionen
ger dig möjlighet att få avkastning
från aktiemarknaden medan obliga-
tionen skyddar ditt kapital vid börs-
fall. Detta gör aktieindexobligationer
till en bra placering när du vill ha

möjlighet till lite högre avkastning
än vad du kan få på andra typer 
av säkert sparande. Samtidigt 
som du inte är riktigt beredd att 
ta de ekonomiska risker som ett
sparande i aktier eller aktiefonder
kan innebära. När löptiden är slut
får du alltid tillbaka minst det
nominella beloppet.
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Skydd mot börsfall
Även om det allmänna börsklimatet
just nu ser positivt ut, f inns det alltid
risker med att placera på vissa
marknader och i en del branscher.
Tillväxtmarknader kan bli överhettade
vilket kan leda till kraftiga börssväng-
ningar. Det är då det känns tryggt att
spara i aktieindexobligationer.

Nya aktieindexobligationer med 
tre olika inriktningar
Nu har du möjlighet att investera 
i en eller f lera av våra aktieindex-
obligationer – Sverige, Asien och
USA. De har mellan två och fyra års
löptid och du anmäler dig mellan den
29 maj och den 23 juni 2006. 
På de följande sidorna finner du mer

information om de tre placerings-
alternativen. Det fullständiga pro-
spektet för lån 135 A-C utgörs av
grundprospekt för Danske Bank A/S
MTN-program och slutliga villkor för
lån 135 A-C som du kan hämta på
ditt lokala bankkontor eller via
www.danskebank.se 
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Överkursen kan ge högre avkastning

Så beräknas avkastningen
Den avkastning du kan få genom att
placera i en aktieindexobligation
beror dels på kursutvecklingen
under löptiden och dels på omräk-
ningsfaktorn. Under löptiden stäms
respektive underliggande index av
vid olika tillfällen, så kallade avstäm-
ningsdagar. Den kursutveckling 

som avkastningen beräknas på är
alltså ett medelvärde av dessa
avstämningar. För att få fram place-
ringens avkastning multipliceras
kursutvecklingen med omräknings-
faktorn. Ju högre omräkningsfaktor,
desto större är möjligheten till
högre avkastning.

Är du beredd att i utbyte mot en något
högre risk få möjlighet till högre
avkastning, kan en aktieindexobligation
med så kallad överkurs vara intressant
för dig. Överkursen, som i detta fall är
10 procent, betyder att du köper aktie-
indexobligationen till mer än det nomi-
nella beloppet. Detta extra belopp höjer
omräkningsfaktorn och ger dig 
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därför en placering med möjlighet 
till ännu högre avkastning om
utvecklingen på respektive aktie-
marknad varit positiv. Skulle kursen
ha fallit eller varit oförändrad under
löptiden, riskerar du de 10 procen-
ten eftersom kapitalskyddet endast
omfattar det nominella beloppet. 

Valutasäkrad placering
Med en aktieindexobligation får du
möjlighet att placera på den internatio-
nella aktiemarknaden utan att valuta-
kursförändringar påverkar avkastning-
en direkt. Alla beräkningar och betal-
ningar görs i svenska kronor. Du tar
alltså inte någon direkt valutakursrisk
när du köper aktieindexobligationer.

Sälj när du vill
Under normala marknadsförhållan-
den kan du när som helst sälja dina
aktieindexobligationer till marknads-
värdet. Eftersom kapitalskyddet 
gäller först vid löptidens slut kan
återköp ske till kurser som såväl
överstiger som understiger det
nominella beloppet. 

DU HAR MINST 3 SKÄL ATT SPARA I  EN AKTIEINDEXOBLIGATION

1 Låg risk!

Med kapitalskyddet placerar du på aktiemarknaden till låg risk.  

2 Bra riskspridning! 

En bred placering på en eller f lera aktiemarknader, branscher och företag.

3 God avkastning! 

Möjlighet att delta i aktiemarknadens uppgång med hävstångseffekt.  
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baksida – högre risk att förlora de
pengar man har investerat. Med
Aktieindexobligation Sverige kan du
begränsa risken och ändå behålla
möjligheten till god avkastning.
Aktieindexobligation Sverige är
knuten till OMXS30TM index vilket
består av de 30 största bolagen på
Stockholmsbörsen. 

framtiden och svensk exportnäring
upplever en fortsatt god efterfrågan.

Investera i de 30 största bolagen
på Stockholmsbörsen
Investeringar i stigande aktiemark-
nader kan innebära goda möjlig-
heter till hög avkastning. Men att
investera i aktier har också en 

Sverige – ökad konsumtion 
och stark export  

Den starka tillväxten i Sverige under
förra året har knappast undgått
någon. Och från att nästan uteslu-
tande ha drivits av en stark export
börjar den svenska marknaden även
få hjälp av inhemska investeringar
och en ökad konsumtion. Den sven-
ska ekonomin verkar med andra ord
stå väl rustad inför den närmaste
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Du får alltid tillbaka det nominella
beloppet 
Aktieindexobligation Sverige har en löp-
tid på fyra år och kostar 10 000 kronor
per post. Du får alltid tillbaka minst
detta belopp oavsett hur aktiemarkna-
den utvecklas, under förutsättning att du
behåller placeringen under hela löptiden.
Utöver köpesumman tillkommer även ett

courtage på 2 procent, dock minst
250 kronor. Du får alltså möjlighet
att delta i aktiemarknadens uppgång
utan att riskera insatt kapital.  

76 procent av kursutvecklingen!
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation Sverige är
0,76. Det innebär att du får ta del av

76 procent av den framräknade kurs-
utvecklingen av det underliggande
indexet OMXS30TM. Omräknings-
faktorn fastställs efter anmälningspe-
riodens slut, senast den 3 juli 2006.

Utveckling OMXS30TM 2000-2006
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Asien – den globala ekonomins 
verkliga mästare

De asiatiska ekonomierna är den
globala ekonomins verkliga mästare.
Tillväxttakterna i den kinesiska ekono-
min verkar bara fortsätta att accele-
rera. Även de övriga asiatiska ”tiger-
ekonomierna” växer i sällan skådad
takt. Uppmuntrande nog är det inte
bara exporten som leder tillväxten
högre, även investeringar – och i allt
större omfattning – privatkonsumtio-
nen bidrar till den goda utvecklingen.
Mot bakgrund av löne- och välstånds-
ökningar med upp till 10 procent per
år de senaste åren är det inte undra
på att de asiatiska hushållen blir allt
mer positiva. Denna utveckling avspeg-
las givetvis också på den tydliga för-
bättringen på arbetsmarknaderna. 

spännande marknader. Placeringen är
knuten till indexen FTSE Xinhua China
25 index, MSCI Taiwan indexSM, MSCI
Singapore Free indexSM och MSCI
Thailand indexSM, där varje index har
1/4 vikt vardera. Tack vare kapital-
skyddet behöver du inte oroa dig i
samma utsträckning för hur ekono-
miska eller politiska händelser ska
påverka aktiemarknaden. Placerar du

En robust ekonomisk utveckling till-
sammans med institutionella förbätt-
ringar i efterspelet av Asienkrisen och
den välfärdsbringande globaliseringen
medför att de asiatiska ekonomierna
är de ekonomier där utvecklingen de
närmaste åren verkar mest gynnsam.
Samtidigt är det viktigt att understryka
att som i de flesta tillväxtländer är
utvecklingen förknippad med stor
osäkerhet, inte minst mot bakgrund 
av det geopolitiska läget.

Thailand, Kina, Taiwan och Singapore
Genom Aktieindexobligationen Asien
placerar du på aktiemarknaderna i
Thailand, Kina, Taiwan och Singapore,
vilka är några av Asiens mest
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i aktieindexobligation Asien kan du på
ett tryggt sätt delta i dessa lovande
aktimarknader eftersom risken är
begränsad till överkursen på 10 procent. 

Möjlighet till högre avkastning
Aktieindexobligation Asien har en
löptid på tre år och du köper den för
11 000 kronor per post, det vill säga
till 10 procents överkurs. Skulle index-

korgen ha fallit eller varit oförändrad
när den treåriga löptiden är slut, får
du tillbaka det nominella beloppet på
10 000 kronor per post. Visserligen
riskerar du att förlora 1 000 kronor
per post, men å andra sidan ger du
dig själv möjlighet till högre avkast-
ning. Utöver köpesumman tillkommer
även ett courtage på 2 procent, dock
minst 250 kronor.

125 procent av kursutvecklingen
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation Asien är
1,25. Det innebär att du får ta del av
125 procent av den framräknade
kursutvecklingen av den underliggande
indexkorgen. Omräkningsfaktorn fast-
ställs efter anmälningsperiodens slut,
senast den 3 juli 2006.

FTSE Xinhua China 25 index, MSCI Taiwan index, MSCI Singapore Free index, MSCI Thailand index 2001-2006
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USA – f lera år med god tillväxt 

Efter tre år med god tillväxt är den
starka amerikanska konjunkturen 
väl förankrad i arbetsmarknad,
konsumtion och investeringar. Även
den tidigare relativt svaga amerikan-
ska industrisektorn har uppvisat en
positiv utveckling de senaste måna-
derna – något som väntas att fort-
sätta, även om tillväxttakterna
dämpas framöver. 

Den enskilt viktigaste komponenten
för en fortsatt god utveckling är
hushållens vilja att konsumera.
Konsumentförtroendet är på de
högsta nivåerna i den här konjunk-
turcykeln och det är svårt att se

graden faller ned under hösten. Den
starka arbetsmarknaden medför att
lönerna stiger och konsumtionen kan
hållas uppe under de kommande åren.
Sammanfattningsvis kan därför sägas
att även om tillväxttakten i USA blir
lägre framöver borde den amerikansk
ekonomi fortsätta att vara robust de
närmaste åren.

några avmattningstendenser i hus-
hållssektorn. Inte desto mindre torde
de återigen högre olje- och bensin-
priserna samt en mer sansad utveck-
ling på bostadsmarknaden leda de 
för närvarande mycket höga tillväxt-
takterna mot mer uthålliga nivåer. 
I gengäld är arbetsmarknaden mycket
stark. Allt tyder på att arbetslöshets-
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Möjlighet till högre avkastning
Aktieindexobligation USA har en löptid
på två år och du köper den för 11 000
kronor per post, det vill säga till 10
procents överkurs. Skulle kursutveck-
lingen ha fallit eller varit oförändrad
när löptiden är slut, får du tillbaka det
nominella beloppet på 10 000 kronor
per post. Visserligen riskerar du att

förlora 1 000 kronor per post, men å
andra sidan ger du dig själv möjlighet
till högre avkastning. Utöver köpe-
summan tillkommer även ett courtage
på 2 procent, dock minst 250 kronor.

100 procent av kursutvecklingen
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation USA är 1,0.

Det innebär att du får ta del av 100
procent av den framräknade utveck-
lingen av Nasdaq-100 Index®.
Omräkningsfaktorn fastställs efter
anmälningsperiodens slut, senast
den 3 juli 2006.
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Utveckling Nasdaq-100 Index® 2000-2006
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Exempel på kursutveckling 
och återbetalningsbelopp

Tabellen till vänster visar exempel
på hur kursutvecklingen påverkar
beloppet som du får tillbaka från de
olika aktieindexobligationerna på
återbetalningsdagen.

Inriktning Sverige Asien USA

Underliggande index OMXS30TM FTSE Xinhua China 25 index, NASDAQ-100 index®

MSCI Taiwan indexSM, 
MSCI Singapore Free indexSM, 

MSCI Thailand indexSM

Löptid 4 år 3 år 2 år
Överkurs 0% 10% 10%
Indikativ omräkningsfaktor 0,76 1,25 1,00
Courtage 2% 2% 2%
Pris per post 10 000 kr 11 000 kr 11 000 kr
Nominellt belopp 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr
Avläsningsperiod var 3:e månad sista året var 3:e månad sista året var 3:e månad sista året
Obligationslån DDBO 135A DDBO 135B DDBO 135C
Likviddag 3-jul-2006 3-jul-2006 3-jul-2006
Återbetalningsdag 27-aug-2010 27-aug-2009 27-aug-2008

Kursutveckling                 Återbetalningsbelopp och avkastning inkl 2% courtage

70% 15 320 kr 49,5% 18 750 kr 66,7% 17 000 kr 51,1%
50% 13 800 kr 34,6% 16 250 kr 44,4% 15 000 kr 33,3%
20% 11 520 kr 12,4% 12 500 kr 11,1% 12 000 kr 6,7%
7% 10 532 kr 2,8% 10 875 kr -3,3% 10 700 kr -4,9%
0% 10 000 kr -2,4% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1%
-15% 10 000 kr -2,4% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1%

Kursutvecklingen visar den framräknade indexutvecklingen, dvs (Slutindex-Startindex)/Startindex. (Alt Asien visar korgens indexutv). 
Startindex fastställs i början av löptiden och slutindex beräknas som ett genomsnitt av ett antal mätningar under sista året av 
löptiden. Återbetalningsbeoppet beräknas som (kursutvecklingen x omräkningsfaktorn x nominellt belopp) + nominellt belopp. 
Avkastningen utgörs av (återbetalningsbelopp-investerat belopp inkl courtage)/investerat belopp inkl courtage. Investerat belopp är 
pris per post plus 2 % i courtage, dock minst 250 kr 
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Snabbfakta

Asien 
– Är knuten till en indexkorg bestående

av 1/4 FTSE Xinhua China 25
index, 1/4 MSCI Taiwan indexSM,
1/4 MSCI Singapore Free indexSM

och 1/4 MSCI Thailand indexSM.
– Denna aktieindexobligation 

kostar 11 000 kronor per post
plus courtage.

– Du får alltid tillbaka minst 
10 000 kronor per post på
återbetalningsdagen.

– Löptiden är tre år.
– Den preliminära omräknings-

faktorn är 1,25.

Sverige
– Är knuten till utvecklingen av det

svenska indexet OMXS30TM.
– Denna aktieindexobligation kostar 

10 000 kronor per post plus 
courtage.

– Du får alltid tillbaka minst 
10 000 kronor per post på
återbetalningsdagen.

– Löptiden är fyra år.
– Den preliminära omräknings-

faktorn är 0,76.

USA
– Är knuten till Nasdaq-100 index®. 
– Denna aktieindexobligation kostar

11 000 kronor per post plus
courtage.

– Du får alltid tillbaka minst 
10 000 kronor per post på
återbetalningsdagen.

– Löptiden är två år.
– Den preliminära omräknings-

faktorn är 1,0.
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Vid köp av Aktieindexobligation 135 A-C tar
investerare en kreditrisk på Danske Bank A/S.
Danske Bank är en av de banker med högst
kreditvärdighet i Norden, vilket motsvarar AA- 
från Standard & Poor’s och Aa1 från Moody’s
Investors Service. 

En aktieindexobligation är främst avsedd att
behållas till förfall, då formeln för beräkningen av
återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt
ut på förfallodagen. Eftersom värdet på aktiein-
dexobligationen även påverkas av andra faktorer

än värdet på index kan priset på andrahands-
marknaden skilja sig från det som omedelbart ges
vid handen av värdet på indexet. Detta innebär att
återköp kan ske till kurser som såväl understiger
som överstiger aktieindexobligationens nominella
belopp. Kapitalskyddet gäller således endast på
aktieindexobligationens förfallodag. 

Investerare bör försäkra sig om att de förstår
innebörden av Aktieindexobligation 135 A-C och
för att få en helhetsbild av aktieindexobligationen
bör investerare läsa det fullständiga prospektet

för lån 135 A-C, vilket utgörs av grundprospekt
för Danske Banks MTN-program och slutliga
villkor för lån 135 A-C.

Investeraren bör före ett investeringsbeslut söka
erforderlig rådgivning med utgångspunkt från
sina individuella förhållanden av ekonomisk,
skattemässig och legal karaktär. Danske Bank tar
inget ansvar för att aktieindexobligationen ska ge
en positiv avkastning för investeraren. Riskbe-
dömningen för dessa aktieindexobligationer ska
investeraren ansvara för. 

Riskbedömning
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Sammanfattning Lån 135 A-C 
Anmälan
Senast den 23 juni 2006

Avstämningsdag
Sverige 135 A: 10 augusti 2009, 10 november
2009, 10 februari 2010, 10 maj 2010 och 10
augusti 2010
Asien 135 B: 11 augusti 2008, 10 november
2008, 10 februari 2009, 11 maj 2009 och 
10 augusti 2009
USA 135 C: 9 augusti 2007, 9 november 2007,
11 februari 2008, 9 maj 2008 och 
11 augusti 2008

Börsregistrering
SOX vid Stockholmsbörsen AB eller annan svensk
börs

Courtage
2 % beräknat på tecknat belopp, dock minst 
250 kronor per placeringsalternativ

Emittent
Danske Bank A/S (”Danske Bank”)

Index
Sverige 135 A: OMXS30TM index
Asien 135 B: 1/4 FTSE Xinhua China 25 index,
1/4 MSCI Taiwan indexSM, 1/4 MSCI Singapore
Free indexSM och 1/4 MSCI Thailand indexSM

USA 135 C: Nasdaq-100 Index®

ISIN-kod
Sverige135 A: SE0001720509
Asien 135 B: SE0001720491
USA135 C: SE0001720483

Likviddag
Den 3 juli 2006

Lägsta placeringsbelopp
Sverige 135 A: 10 000 kr 
Asien 135 B: 11 000 kr (varav 1 000 kr är över-
kurs)
USA 135 C: 11 000 kr (varav 1 000 kr är över-
kurs)

Löptid
Sverige 135 A: ca 4 år
Asien 135 B: ca 3 år
USA 135 C: ca 2 år

Nominellt belopp
10 000 kronor eller hela multiplar därav

Omräkningsfaktor
Omräkningsfaktorn fastställs senast på
Likviddagen
Indikativ Omräkningsfaktor för respektive Lån är:
Sverige 135 A: 0,76 
Asien 135 B: 1,25
USA 135 C: 1,00 

Räntekonstruktion
Nollkupong

Slutindex
Fastställs för Sverige 135 A den 10 augusti
2010, Asien 135 B den 10 augusti 2009 och för
USA 135 C den 11 augusti 2008. Slutindex är
respektive Index aritmetiska medelvärde be-
räknat på basis av Indexets stängningsvärde på
varje Avstämningsdag

Startindex 
Den officiella stängningskursen på Index den 3 juli
2006

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet för respektive Lån utgörs av: 
Lånets Nominella Belopp x MAX [0 %; Lånets
Omräkningsfaktor x [(Lånets Slutindex - Lånets
Startindex) / Lånets Startindex ]]

Återbetalningsdag
Sverige 135 A: 27 augusti 2010
Asien 135 B: 27 augusti 2009
USA 135 C: 27 augusti 2008

Skatteregler för f ysiska personer med 
skattemässig hemvist i Sverige
Aktieindexobligationen är att anse som 
marknadsnoterad och beskattas enligt reglerna
för delägarrätter.



16

Vid avyttring av Aktieindexobligationen skall ersätt-
ningen (vid förfall; nominellt belopp jämte eventuellt
Tilläggsbelopp) tas upp vid kapitalvinstberäkningen.
Kapitalvinster beskattas med 30 % i inkomstslaget
kapital. Kapitalvinster respektive kapitalförluster
får användas för kvittning mot kapitalförluster
respektive kapitalvinster på aktier och andra
marknadsnoterade delägarrätter. Överskjutande
kapitalförluster är endast avdragsgilla till 70 %.

Marknadsnoterade Aktieindexobligationer skall vid
förmögenhetsbeskattningen tas upp till 80 % av
marknadsvärdet per den 31/12. 

Denna information berör endast fysiska personer
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För
övriga fysiska och juridiska personer gäller andra
regler. Den som är osäker på hur en Aktieindexobli-
gation beskattas bör rådfråga en skatterådgivare.

Fullständiga villkor
Lån 135 A-C emitteras under Danske Bank A/S
svenska MTN-program. Det fullständiga prospektet
för Lån 135 A–C utgörs av Grundprospekt för
MTN-programmet och Slutliga Villkor för Lån 135
A-C. 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 Lån 135 A-
C återfinns även via www.danskebank.se.

Denna broschyr är gjord i syfte att vara till hjälp
vid investeringsbeslut. Mottagare av broschyren
rekommenderas att komplettera sitt besluts-
underlag med ovannämnda prospekt samt med
det material som i övrigt bedöms som nödvändigt
i det enskilda fallet.

En investering i Lån 135 A-C kan medföra risk
och investeraren bör före ett investeringsbeslut
söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt
från sina individuella förhållanden av ekonomisk,
skattemässig och legal karaktär.

Obligationslånet får i varje land endast erbjudas,
säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de
regler som gäller 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
det/de alternativ i Lån 135 A-C i händelse av:

– att det sammanlagda tecknade Nominella
Beloppet för något av Lånen 135 A-C under-
stiger 20 miljoner kronor.

– att någon omständighet inträffar som enligt
Bankens bedömning kan äventyra emissionens
genomförande. 

Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in det/
de Lån, Sverige 135 A, Asien 135 B och/eller USA
135 C, för vilket omräkningsfaktorn ej kan fastställas
över 0,65 (135 A), 1,15 (135 B) respektive 0,90
(135 C).

Uppgift om att Lån 135 A-C helt eller delvis ställts in
meddelas skriftligt snarast möjligt efter inställandet.

OMXS30™ index
“Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända, emitte-
rade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX") och OMX lämnar inga, vare
sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som
användningen av OMXS30™ index kan ge upphov till eller med avseende på
värdet av OMXS30™ index vid viss tidpunkt. OMXS30™ index sammanställs
och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive
indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30™ index. OMX
respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller
offentliggöra eventuella fel i OMXS30™ index. OMX™ och OMXS30™ index
är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX.”

FTSE/Xinhua China 25 Index
"The Equity Linked Bond ref. No. 123C is not in any way sponsored, endorsed,
sold or promoted by FTSE/Xinhua Index Limited (“FXI”), FTSE International
Limited ("FTSE") or Xinhua Financial Network Limited (“Xinhua”) or by the
London Stock Exchange PLC (the "Exchange") or by The Financial Times
Limited ("FT") and neither FXI, FTSE, Xinhua nor Exchange nor FT makes any
warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to
the results to be obtained from the use of the FTSE/ Xinhua China 25 Index
("the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular
time on any particular day or otherwise.  The Index is compiled and calcula-
ted by or on behalf of FXI.  However, neither FXI or FTSE or Xinhua or
Exchange or FT shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any
person for any error in the Index and neither FXI, FTS, Xinhua or Exchange or
FT shall be under any obligation to advise any person of any error therein."

Akt ieindexobligat ion
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"”FTSE™” is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange PLC
and The Financial Times Limited. “¥IÆ… ´¸º∆” is a trade mark of FTSE
International Limited. “Xinhua” and “∑sµÿ” are service marks and trade
marks of Xinhua Financial  Network Limited.  All marks are licensed for use
by FTSE/Xinhua Index Limited.

"The FTSE Xinhua China 25 Index is calculated by or on behalf of
FTSE/Xinhua Index Limited. FTSE/Xinhua Index Limited does not sponsor,
endorse or promote this product."

“All copyright in the index values and constituent list vests in FXI. Danske
Bank A/S has obtained full licence from FXI to use such copyright in the
creation of this product ". 

"”FTSE™” is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange PLC
and The Financial Times Limited. “¥IÆ… ´¸º∆” is a trade mark of FTSE
International Limited. “Xinhua” and “∑sµÿ” are service marks and trade
marks of Xinhua Financial Network Limited.  All marks are licensed for use
by FTSE/Xinhua Index Limited.”

MSCI indexes
The MSCI indexes are the exclusive property of Morgan Stanley Capital
International Inc. ("MSCI").  MSCI and the MSCI index names are service
mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain
purposes by Danske Bank A/S. The financial securities referred to herein
are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no lia-
bility with respect to any such financial securities. The Prospectus con-
tains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with
Danske Bank A/S and any related financial securities. No purchaser, seller
or holder of this product, or any other person or entity, should use or refer
to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse,
market or promote this product without first contacting MSCI to determi-
ne whether MSCI's permission is required.  Under no circumstances may
any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior writt-
ten permission of MSCI.

Nasdaq-100 Index®

The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The
Nasdaq Stock Market, Inc. or its affiliates) (Nasdaq, with its affiliates, are
referred to as the “Corporations”).  The Corporations have not passed on
the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions
and disclosures relating to, the Product(s).  The Corporations make no
representation or warranty, express or implied to the owners of the

Product(s) or any member of the public regarding the advisability of
investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the
ability of the Nasdaq-100 Index® to track general stock market performan-
ce. The Corporations' only relationship to Danske Bank A/S (“Licensee”) is
in the licensing of the Nasdaq®, Nasdaq-100®, and Nasdaq-100 Index®

trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of
the Nasdaq-100 Index® which is determined, composed and calculated by
Nasdaq without regard to Licensee or the Product(s).  Nasdaq has no obli-
gation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s)
into consideration in determining, composing or calculating the Nasdaq-
100 Index®. The Corporations are not responsible for and have not partici-
pated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the
Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equa-
tion by which the Product(s) is to be converted into cash.  The
Corporations have no liability in connection with the administration,
marketing or trading of the Product(s).

THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR
UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE NASDAQ-100 INDEX® OR ANY
DATA INCLUDED THEREIN.  THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY,
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE,
OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY
FROM THE USE OF THE NASDAQ-100 INDEX® OR ANY DATA INCLUDED
THEREIN.  THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARR-
RANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHAN-
TABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH
RESPECT TO THE NASDAQ-100 INDEX® OR ANY DATA INCLUDED THE-
REIN.  WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT
SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PRO-
FITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

DANSKE BANK
Danske Bank är Danmarks största bank och näst
största bank i Norden. Koncernen omfattar BG Bank,
Fokus Bank, Northern Bank, National Irish Bank,
Realkredit Danmark, Danica Pension och ett antal
dotterbolag, erbjuder omfattande finansiella tjänster
som försäkring, krediter, kapitalförvaltning, fastighets-
förmedling samt leasingtjänster. Koncernen har
också en av de största enheterna för Corporate
Finance, handel i aktier, obligationer och valutor i
Norden.

Banken inriktar sig på privatkunder, små och
–mellanstora företag, övrig företagsverksamhet samt
den offentliga och den institutionella sektorn i norra
Europa. Totalt representeras Danske Bankkoncernen
i 11 länder över hela världen. 

Danske Bank i Sverige är en fullsortimentsbank och
har genom Östgöta Enskilda Bank med Provins-
banker för närvarande 58 kontor i Sverige.




