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Attraktiva alternativ till aktie–
och ränteplaceringar

Nu lanserar vi fyra nya aktieindex-
obligationer vilka ger dig möjlighet att
placera på flera lovande marknader
till låg risk. Alternativen är Sverige,
Europa Garanti, Japan och BRIC –
engelsk förkortning för Brazil, Russia,
India och China. Löptiderna är tre till
fyra år och du kan teckna dig mellan
6 november och 1 december. 

Att komplettera sitt sparande med
aktieindexobligationer kan vara riktigt
lönsamt och är dessutom säkert tack
vare kapitalskyddet. Genom en aktie-
indexobligation får du trygghet och
möjlighet till hög avkastning i en och
samma placering. Din investering
kräver dessutom mindre bevakning
under löptiden jämfört med till exem-

pel investeringar direkt i aktier 
eller fonder. Givetvis kan du dagligen
följa utvecklingen av din placering
eftersom våra aktieindexobligationer
är noterade på Stockholmsbörsens
SOX-lista. 

De fyra olika alternativens löptider
varierar mellan tre och fyra år, men
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du kan när som helst under löptiden
sälja din placering om du så önskar. 

Med våra aktieindexobligationer får
du möjlighet att placera på interna-
tionella aktiemarknader utan att
valutakursförändringar påverkar
avkastningen. Alla beräkningar och
betalningar görs i svenska kronor.

Du tar alltså inte någon valutakursrisk 
när du köper aktieindexobligationer. 

Lägsta belopp att placera är nominellt 
10 000 kronor. Du tecknar dig snabbt 
och enkelt antingen genom att besöka
något av våra kontor eller också via
Internet om du har en depå i Hembanken.
Läs mer på www.danskebank.se. 
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Den svenska tillväxten har varit 
stark under en relativt lång period
med investeringar och konsumtion
som främsta pådrivare. Dessutom
har valåret medfört kraftiga stimu-
lanser från finanspolitiken. Den
fortsatta tillväxten väntas framöver
att koncentreras allt mer mot privat
konsumtion, även om det är med
förvåning vi ser att exporten fort-

sätter att bidra starkt positivt till
tillväxten. Vi tror sammantaget att
2006 blir den här konjunkturens
toppår men att tillväxttakterna även
framöver kommer att vara bra,
speciellt mot bakgrund av den inter-
nationella konjunkturen.

En internationell konjunkturavmattning
kommer förr eller senare att slå ige-

nom på den svenska exportindustrin.
Anledningen till att vi ändå ser ljust på
framtiden är att samtidigt som den
amerikanska ekonomin förvisso för-
svagas, stiger konsumtion och
investeringar i Euroland och Japan.
Dessa ekonomier är mer än tillräckligt
betydande för att uppväga bortfallet
från USA. Men en viss försiktighet är
att rekommendera då en amerikansk

Stark tillväxt nära, runt hörnet
och exotiskt långt bort
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ska efterfrågan i form av investering-
ar och konsumtion äntligen tagit fart,
vilket ”skyddar” den europeiska
ekonomin från externa störningar.

Japan är ännu ett land som är på
frammarsch. Den japanska ekonomin
och aktiemarknaden uppvisar vad
som verkar vara en ihållande positiv
utveckling. Den japanska tillväxten

huvudsakliga orosmomentet avseende
den europeiska ekonomin är beroen-
det av den amerikanska. Vid tidigare
avmattningstillfällen i amerikansk
efterfrågan har det slagit igenom
omgående i den europeiska ekonomin.
Men då har det också varit enbart
exporten som har drivit tillväxten,
vilket inte är fallet i nuläget. Som
nämndes inledningsvis har den inhem-

avmattning säkerligen kommer att
påverka även dessa ekonomier.

Den europeiska tillväxten förstärks
långsamt. Arbetslösheten har sjunkit
något och utsikterna fortsätter att
vara relativt ljusa. I likhet med de
svenska företagen uppvisar de euro-
peiska företagen imponerande vinst-
utveckling de senaste åren. Det
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har överraskat marknaden positivt
efter en lång problemfylld period.
Omstruktureringar i de japanska
företags- och banksektorerna har
haft en positiv effekt på ekonomin
och nu ökar privatkonsumtionen och
företagens investeringar. Kinas
kraftiga tillväxt har också en positiv
effekt på den japanska ekonomin och
detta ökar sammantaget förtroendet

och intresset för den japanska aktie-
marknaden vilket borgar för en fort-
satt god utveckling. 

BRIC har blivit känt som en förkort-
ning av länderna Brasilien, Ryssland,
Indien och Kina. Många ekonomer
anser att dessa länder rankas som
världens mest dominerande länder
baserat på nationella tillgångar.

Några av de viktigaste tillväxtfaktorerna i
dessa länder är deras stora reserver av
naturtillgångar och stor och välutbildad
arbetskraft med relativt låga löner.
Rikedomarna i BRIC-länderna förutspås
öka nästan dubbelt så mycket som
genomsnittet i världen de kommande fem
åren. Bakom utvecklingen ligger förvänt-
ningar om bland annat höga oljepriser,
ökad export och en växande IT-sektor. 
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Aktieindexobligation Sverige – 137 A

Som ett alternativ till ränteplace-
ringar är Aktieindexobligation
Sverige ett bra val. Du riskerar inte
insatt kapital men kan ändå vara
med och ta del av den eventuella
uppgången på svenska aktiemark-
naden. Placeringen är knuten till
OMXS30TM index vilket består av
de 30 största bolagen på
Stockholmsbörsen. 

Aktieindexobligation Sverige
kostar 10 000 kronor per post
och detta belopp får du alltid till-
baka oavsett hur aktiemarknaden
utvecklas under löptiden. 

Den avkastning du kan få beror
dels på indexutvecklingen och dels
på omräkningsfaktorn. Den prelimi-
nära omräkningsfaktorn är 0,65,

vilket innebär att du får ta del av 65
procent av den framräknade index-
utvecklingen. 

Utveckling OMXS30TM 1996-2006
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Pris 10 000 kr per post
Nominellt belopp 10 000 kr per post

Kapitalskydd 100 %
Omräkningsfaktor 0,65*

Löptid 3 år 
Index OMXS30TM

*) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 11 december 2006.
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Aktieindexobligation 
Europa Garanti – 137 B

För dig som föredrar ännu mer
trygghet är Aktieindexobligation
Europa Garanti ett bra val. Du är
inte bara garanterad att få tillbaka
ditt investerade belopp, du är även
garanterad en avkastning på minst
sex procent. Du har dessutom
möjlighet till en avkastning från
den europeiska aktiemarknaden.
Placeringen har en preliminär

omräkningsfaktor på 0,60 vilket
innebär att du får ta del av 60
procent av den genomsnittliga
utvecklingen av det underliggan-
de indexet Dow Jones EURO
STOXX 50®. Detta index består
av aktier i 50 ledande bolag inom
det så kallade EMU-området
som alla har den gemensamma
valutan Euro.  

Den garanterade avkastningen på
sex procent räknas av från den
aktierelaterade avkastningen, vilket
innebär att index måste stiga med
10 procent vid en omräkningsfaktor
på 0,60 för att du även ska få en
aktierelaterad avkastning. Aktie-
indexobligation Europa Garanti är
ett utmärkt alternativ till lite längre
ränteplaceringar. 

Pris 10 000 kr per post
Nominellt belopp 10 000 kr per post

Kapitalskydd 100 %
Omräkningsfaktor 0,60 *

Garanterad avkastning 6 % av nominellt belopp på återbetalningsdagen
(vilket motsvarar ca 1,47 % av nominellt belopp per år)

Löptid 4 år 
Index Dow Jones EURO STOXX 50®

Utveckling Dow Jones EURO STOXX 50® 1996-2006
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*) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 11 december 2006.
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Aktieindexobligation Japan – 137 C

Den japanska ekonomins utveck-
ling ser ljus ut framöver men en
placering på aktiemarknaden kan
ändå vara riskfylld. Det är då
utmärkt att investera i en aktie-
indexobligation eftersom du får
möjlighet till hög avkastning från
en spännande marknad samtidigt
som risken är begränsad till över-
kursen på 10 procent. 

Genom en placering i Aktieindex-
obligation Japan får du preliminärt
ta del av 182 procent av den
framräknade utvecklingen av det
japanska indexet TOPIX. 

Detta index ger en bred exponering
mot den japanska aktiemarknaden
eftersom det består av ca 1 500
av de största bolagen som är note-

rade på Tokyobörsen. Exempel på
bolag som ingår är Sony, Canon,
Honda och Toyota. Denna placering
är ett tryggt alternativ till aktie-
placeringar. 

Pris 11 000 kr per post
Nominellt belopp 10 000 kr per post

Kapitalskydd 100 %
Omräkningsfaktor 1,82 *

Löptid 3 år
Index TOPIX

Utveckling TOPIX 1996-2006
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*) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 11 december 2006.



Brasilien 28,6%

Ryssland 25,8%

Kina 36,4%

Indien 9,2%
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Aktieindexobligation BRIC – 137 D

Detta placeringsalternativ är
intressant för dig som vill få möjlig-
het till hög avkastning från några av
världens främsta tillväxtmarknader
utan att riskera alltför stor del av
insatt kapital. 

Avkastningen baseras på utveck-
lingen av S&P’s BRIC 40 Index och

den preliminära omräkningsfaktorn
som är 1,20. 

BRIC är en förkortning av länderna
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.
Indexet består av en korg av 40
ledande bolag som representerar 
de största och mest likvida aktierna
i dessa intressanta tillväxtländer.

Pris 11 000 kr per post
Nominellt belopp 10 000 kr per post

Kapitalskydd 100 %
Omräkningsfaktor 1,20 *

Löptid 4 år
Index S&P’s BRIC 40 Index (EUR)

Utveckling S&P’s BRIC 40 2004-2006
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*) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 11 december 2006.

BRIC-ländernas fördelning i index
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Inriktning Sverige Europa Garanti Japan BRIC

Underliggande index OMXS30TM Dow Jones EURO TOPIX S&P's BRIC 40  
STOXX 50®

Löptid 3 år 4 år 3 år 4 år 
Överkurs – – 10% 10%
Garanterad avkastning – 6% – –
Indikativ omräkningsfaktor 0,65 0,60 1,82 1,20
Courtage 2% 2% 2% 2%
Pris per post 10 000 kr 10 000 kr 11 000 kr 11 000 kr
Nominellt belopp 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr
Avläsningsperiod månadsvis sista året en gång per år månadsvis sista året en gång per år 
Obligationslån DDBO 137 A DDBO 137 B DDBO 137 C DDBO 137 D
Likviddag 11-dec-2006 11-dec-2006 11-dec-2006 11-dec-2006
Återbetalningsdag 7-dec-2009 7-dec-2010 7-dec-2009 7-dec-2010

Kursutveckling                 Återbetalningsbelopp och avkastning inkl 2% courtage

70% 14 550 kr 42,6% 14 200 kr 39,2% 22 740 kr 102,7% 18 400 kr 64,0%
35% 12 275 kr 20,3% 12 100 kr 18,6% 16 370 kr 45,9% 14 200 kr 26,6%
12% 10 780 kr 5,7% 10 720 kr 5,1% 12 184 kr 8,6% 11 440 kr 2,0%
7% 10 455 kr 2,5% 10 600 kr 3,9% 11 274 kr 0,5% 10 840 kr -3,4%
0% 10 000 kr -2,0% 10 600 kr 3,9% 10 000 kr -10,9% 10 000 kr -10,9%
-15% 10 000 kr -2,0% 10 600 kr 3,9% 10 000 kr -10,9% 10 000 kr -10,9%

Kursutvecklingen visar den framräknade indexutvecklingen, dvs (Slutindex-Startindex)/Startindex. Startindex fastställs i början av löptiden och slutindex
beräknas som ett genomsnitt av ett antal mätningar under löptiden. Återbetalningsbeloppet beräknas som nominellt belopp + nominellt belopp x MAX
[garanterad avkastning; (kursutvecklingen x omräkningsfaktorn)]. Avkastningen utgörs av (återbetalningsbelopp-investerat belopp inkl courtage)/investerat
belopp inkl courtage. Investerat belopp är pris per post plus 2 % i courtage.

Exempel på kursutveckling
och återbetalningsbelopp
Tabellen nedan visar ett exempel på hur kursutvecklingen påverkar beloppet som du får tillbaka från de olika aktieindex-
obligationerna på återbetalningsdagen.
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Vid köp av Aktieindexobligation 137 A-D 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 återbetalningsdagen. Eftersom värdet på
aktieindexobligationen även påverkas av andra
faktorer än värdet på index kan priset på andra-

handsmarknaden skilja sig från det som omedel-
bart ges vid handen av värdet på indexet. Detta
innebär att återköp kan ske till kurser som såväl
understiger som överstiger aktieindexobligatio-
nens nominella belopp. Kapitalskyddet gäller
således endast på aktieindexobligationens åter-
betalningsdag. 

Investerare bör försäkra sig om att de förstår
innebörden av Aktieindexobligation 137 A-D och
för att få en helhetsbild av aktieindexobligationen
bör investerare läsa det fullständiga prospektet
för Aktieindexobligation 137 A-D, vilket utgörs av

grundprospekt för Danske Banks MTN-program
och slutliga villkor för Aktieindexobligation 137 A-D.

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

Riskbedömning
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Anmälan
Senast den 1 december 2006.

Avstämningsdag
Sverige 137 A, Japan 137 C: 18 november 2008, 
18 december 2008, 19 januari 2009, 18 februari
2009, 18 mars 2009, 20 april 2009, 18 maj 2009,
18 juni 2009, 20 juli 2009, 18 augusti 2009, 18 sep-
tember 2009, 19 oktober 2009, 18 november 2009.

Europa Garanti 137 B och BRIC 137 D: 19 november
2007, 18 november 2008, 18 november 2009, 
18 november 2010.

Börskod
Sverige 137 A: DDBO 137A
Europa Garanti 137 B: DDBO 137B
Japan 137 C: DDBO 137C
BRIC 137 D: DDBO 137D

Börsregistrering
SOX vid Stockholmsbörsen AB eller annan svensk börs.

Courtage
2 % beräknat på tecknat belopp, dock ett minimi-
courtage om 250 kronor per alternativ för kunder
med depå i Danske Bank. För kunder med VP-konto
tillkommer ett minimicourtage om 300 kronor per
alternativ. Kunder som tecknar sig online via
Hembanken betalar inget minimicourtage

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

Index
Sverige 137 A: OMXS30TM Index
Europa Garanti 137 B: Dow Jones EURO STOXX
50® Index
Japan 137 C: TOPIX
BRIC 137 D: S&P’s BRIC 40 Index (EUR)

ISIN-kod
Sverige 137 A: SE0001836537
Europa Garanti 137 B: SE0001836545
Japan 137 C: SE0001836552
BRIC 137 D: SE0001836560

Likviddag
Den 11 december 2006

Lägsta placeringsbelopp
Sverige 137 A: 10 000 kr 
Europa Garanti 137 B: 10 000 kr
Japan 137 C: 11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
BRIC 137 D: 11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)

Löptid
Sverige 137 A: ca 3 år
Europa Garanti 137 B: ca 4 år
Japan 137 C: ca 3 år
BRIC 137 D: ca 4 år

Nominellt belopp
10 000 kronor eller hela multiplar därav.

Omräkningsfaktor
Omräkningsfaktorn fastställs senast på Likviddagen.
Indikativ Omräkningsfaktor för respektive alternativ är:
Sverige 137 A: 0,65 
Europa Garanti 137 B: 0,60
Japan 137 C: 1,82
BRIC 137 D: 1,20

Räntekonstruktion
För Sverige 137 A, Japan 137 C och BRIC 137 D:
Nollkupong som förfaller till kurs 100 %.

För Europa Garanti 137 B: Nollkupong som förfaller
till kurs 106 %.

Slutindex
För Sverige 137 A och Japan 137 C fastställs
Slutindex den 18 november 2009. 

För Europa Garanti 137 B och BRIC 137 D fastställs
Slutindex den 18 november 2010.

Slutindex är respektive Index aritmetiska medelvärde
beräknat på basis av Indexets stängningsvärde på
varje Avstämningsdag.

Startindex 
Den officiella stängningskursen på Index den 
11 december 2006.

Sammanfattning Aktieindexobligation 137 A-D
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Återbetalningsbelopp
Återbetalningsbeloppet för Sverige 137 A, Japan
137 C respektive BRIC 137 D utgörs av: 

Nominellt belopp + Nominellt belopp x 

Återbetalningsbeloppet för Europa Garanti 137 B
utgörs av: 

Nominellt belopp + Nominellt belopp x  

Återbetalningsdag
Sverige 137 A: 7 december 2009
Europa Garanti 137 B: 7 december 2010
Japan 137 C: 7 december 2009
BRIC 137 D: 7 december 2010

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

Vid avyttring av aktieindexobligationerna skall
ersättningen (vid förfall; nominellt belopp jämte
eventuellt tilläggsbelopp) tas upp vid kapitalvinst-
beräkningen. Kapitalvinster beskattas med 30 % i
inkomstslaget kapital. Kapitalvinster respektive
kapitalförluster får användas för kvittning mot
kapitalförluster respektive kapitalvinster på aktier

och andra marknadsnoterade delägarrätter. Över-
skjutande 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
Obligationslån 137 A-D emitteras under Danske
Bank A/S svenska MTN-program. Det fullständiga
prospektet för obligationslån 137 A-D utgörs av
Grundprospekt för MTN-programmet och Slutliga
Villkor för Obligationslån 137 A-D. Grundprospektet
för Danske Bank A/S har godkänts av Finansins-
pektionen och kan erhållas på något av Danske
Banks kontor i Sverige. Grundprospektet och
Slutliga Villkor för obligationslån 137 A-D 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 obligationslån 137 A-D 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 obligationslån 137 A-D i händelse av:

- att det sammanlagda tecknade Nominella beloppet
för något av obligationslånen137 A-D understiger 20
miljoner kronor.

- att någon omständighet inträffar som enligt Danske
Bank bedömning kan äventyra emissionens genomfö-
rande. 

Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in det/de
obligationslån, Sverige 137 A, Europa Garanti 137 B,
Japan 137 C och/eller BRIC 137 D, för vilket omräk-
ningsfaktorn ej kan fastställas över 0,55 (137 A), 0,50
(137 B), 1,70 (137 C) respektive 1,00 (137 D).

Uppgift om att obligationslån 137 A-D helt eller delvis
ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter
inställandet.

( −
×

Startindex

StartindexSlutindex
OmräkningsfaktorMAX %;0 )

( −
×

Startindex

StartindexSlutindex
OmräkningsfaktorMAX %;6 )
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OMXS30™ Index
“Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända,
emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX") och OMX
lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseen-
de på de resultat som användningen av OMXS30™ index kan ge upp-
hov till eller med avseende på värdet av OMXS30™ index vid viss tid-
punkt. OMXS30™ index sammanställs och beräknas av en indexbe-
räknare 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 offent-
liggöra eventuella fel i OMXS30™ index. OMX™ och OMXS30™ index
är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX.”

Dow Jones EURO STOXX 50® Index
STOXX and Dow Jones have no relationship to Danske Bank, other
than the licensing of the Dow Jones EURO STOXX 50® Index and the
related trademarks for use in connection with DDBO 137 B.

STOXX and Dow Jones do not:

• Sponsor, endorse, sell or promote DDBO 137 B.
• Recommend that any person invest in DDBO 137 B or any other
securities.
• Have any responsibility or liability for or make any decisions about
the timing, amount or pricing or DDBO 137 B.
• Have any responsibility or liability for the administration, manage-
ment or marketing of DDBO 137 B.
Consider the needs of DDBO 137 B or the owners of DDBO 137 B in
determining, composing or calculating Dow Jones EURO STOXX 50®
Index or have any obligation to do so. 

STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with
DDBO 137 B. Specifically, 
• STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied
and disclaim any and all warranty about:
- The results to be obtained by DDBO 137 B, the owner of DDBO 137
B or any other person in connection with the use of the Dow Jones
EURO STOXX 50® Index and the data included in the Dow Jones EURO
STOXX 50® Index;
- The accuracy or completeness of the Dow Jones EURO STOXX 50®

Index and its data;
- The merchantability and the fitness for a particular purpose or use
of the Dow Jones EURO STOXX 50® Index and its data;
• STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions
or interruptions in the Dow Jones EURO STOXX 50® Index or its data;

• Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any
lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or
losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. 
The licensing agreement between Danske Bank and STOXX is solely
for their benefit and not for the benefit of the owners of DDBO 137 B
or any other third parties. 

TOPIX
[i] The TOPIX Index Value and the TOPIX trademarks are subject to the
intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange, Inc.
and the Tokyo Stock Exchange, Inc. owns all rights relating to the
TOPIX Index such as calculation, publication and use of the TOPIX
Index Value and relating to the TOPIX Trademarks.

[ii] The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change
the methods of calculation or publication, to cease the calculation or
publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX
Trademarks or cease the use thereof.

[iii] The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representa-
tion whatsoever, either as to the results stemmed from the use of the
TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks or as to the figure at
which the TOPIX Index Value stands on any particular day.

[iv] The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding accu-
racy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained
therein. Further, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for
the mis-calculation, incorrect publication, delayed or interrupted publi-
cation of the TOPIX Index Value.

[v] No products are in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange, Inc.

[vi] The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not bear any obligation to give
an explanation of the Products or an advice on investments to any
purchaser of the Products or to the public. 

[vii] The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or
groups thereof nor takes into account any needs of the issuing compa-
ny or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Index
Value.

[viii] Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from
the issue and sale of the Products.

S&P’s BRIC 40 Index (EUR)
"Standard & Poor's", "S&P" and "S&P BRIC 40" are trademarks of the
Standard & Poor's Division of The McGraw-Hill Companies, Inc., some
of which may be protected by registration in one or more territories
and which have been licensed for use by Danske Bank.   This Product
is not sponsored, managed, advised, sold or promoted by S&P."

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, kapitalförvalt-
ning, fastighetsförmedling 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
Provinsbanker för närvarande 58 kontor i Sverige.




