
Danske Bank Private Banking  

Informationsmaterial 
DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 
 

• Observera att en investering i en kreditobligation är förknippad med vissa risker och att DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 
är icke kapitalskyddad. 

 
• Eventuella rekommendationer i detta material 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.  
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Caset 

DDBO 403 Kreditobligation Stena AB (Icke kapitalskyddad) 

  
 
 Kupong om  indikativt 4,25% årligen* 

 

 Underliggande Tillgång är Stena AB:s CDS kontrakt 

(Danske Bank Market Credit Research har köprekommendation på Stena 
AB:s High-Yield obligationer**) 

 

 DDBO 403 Kreditobligation Stena AB avses att noteras på Nasdaq OMX 

 

 Noterad i svenska kronor 

 

 Förlustrisk vid eventuell Kredithändelse*** 

 

 Sista Teckningsdag 2 oktober 2014 

 
 
 

*Fastställs den 3 oktober 2014 och kommer lägst vara 4,00 % 
** En publikation utgiven av  Danske Bank Markets – Credit & Corp Bonds Research group den 1 september 2014. Observera att en köprekommendation inte 
utgör någon en garanti och inte heller någon utfästelse om framtida utveckling. Rekommendationer kan förändras när som helst. 
*** Denna placering  är Icke kapitalskyddad, dvs hela det investerade beloppet riskerar att förloras. Läs mer om hur produkten fungerar på sidan 5-6.  
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Information Stena AB 

 
Stena AB (Stena) är ett privat bolag som ägs i sin helhet av familjen Sten A. Olsson. Tillsammans med 
Stena Sessan AB och Stena Metall AB utgör Stena den så kallade Stena-sfären, en av Sveriges största 
familjeägda företagsgrupper. Stenas AB (Publ) verksamhet är organiserad inom sex divisioner: Färjelinjer 
(Stena Line), Rederi, Fastigheter, Adactum och Finans/Övrigt*. 

 

 
 
 
 

Rekommendation: Köp (Danske Bank Markets per den 1 

september 2014) 

Sektor: Rederi 
Bolagsnamn: Stena AB  
Bokfört värde: SEK 36.7 miljarder 
Kreditbetyg:  S&P kreditbetyg: BB  
 Moody’s kreditbetyg: Ba3 

Kreditbetyg Kort beskrivning 

S&P Moody´s   

AAA Aaa Högsta kreditvärdighet 
AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 Väldigt låg risk 
A+, A, A- A1, A2, A3 Kreditvärdighet över snittet 

BBB+, BBB, BBB- 
Baa1, Baa2, 
Baa3 Kreditvärdighet på medelnivå 

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 Något spekulativt 
B+, B, B- B1, B2, B3 Spekulativt 

CCC+, CCC, CCC- 
Caa1, Caa2, 
Caa3 Klart spekulativt 

CC Ca Väldigt spekulativt 
C C Nära att ställa in betalningarna 
D - Konkursmässigt 

Ovan nämnda analys (utdrag) är ingen garanti för framtida utfall. 
Rekommendationer kan förändras när som helst. 

* Källa www.stena.com (2014-09-25) 
** Credit & Corp Bonds Research Danske Bank Markets, 1 september 2014 (För fullständig 
information om Danske Banks kreditanalys på Stena AB vänligen kontakta din private banker). 
 

Kreditbetygsskala 

 
"Stena levererade ett stabilt Q2-resultat med en bred och imponerande 39 % ökning av EBIT y / y och en 

signifikant förbättring av det operationella resultatet. Med en förstärkning av kassaflödet vidhåller vi vår 

syn att Stena sannolikt i måttlig grad kommer att minska sin höga kortsiktiga belåning. Av resultatet 

framgår att Stenas kreditprofil förbättrades något och deras kreditprofil är nu väl förankrad inom BB 

kreditbetygskategorin.  

 

Givet en adekvat riskprofil, likviditet och våra förväntningar om fortsatt moderat förbättrade kassaflöden 

framöver, anser vi att Stena AB ur ett kreditperspektiv är attraktivt. Vi anser vidare att Stena AB är ett 

högkvalitativt namn inom high-yield segmentet.  

 

Vi upprepar vår köprekommendation. ”** 

http://www.stena.com/
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Produktsammanfattning DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 
 

Emittent Danske Bank A/S 

Börskod/ ISIN kod DDBO 403 / SE0006343315 * 

Löptid Cirka 5 år 

Sista Teckningsdag 2 oktober 2014 

Lividdag  8 oktober 2014 

Ordinarie Återbetalningsdag 20  januari 2020 

UnderliggandeTillgång Stena AB (CDS kontrakt)** 

Kapitalskydd * Nej (Återvinningsbelopp***) 

Valuta svenska kronor 

Lägsta Investerbara Belopp 100 000 SEK  

Årlig Kupong (Indikativ) 

4,25 % (lägst 4,00 %) givet att Stena AB inte haft en 

Kredithändelse. Kupongen fastställs utifrån rådande 

marknadsförhållanden senast den 3 oktober 2014.  

Kredithändelse 

Utebliven betalning , Skuldrekonstruktion och 

Insolvensförfarande . 

Vid en Kredithändelse är det en eller flera av de tre ovan 

nämnda som ligger till grund för denna händelse. 

Återbetalningsbelopp 

Om ingen Kredithändelse har inträffat återbetalas:  

Nominellt Belopp 

Om en Kredithändelse har inträffat återbetalas: 

Återvinningsbelopp  (Återvinningsbeloppet riskerar vara 

betydligt lägre än investerat belopp. ) 

Grafen ovan visar historiska 5-års CDS nivåer för Stena AB. 
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 denna 
presentation. 
 
Källa: Bloomberg (data mellan 2009-09-26 och 2014-09-26) 
 

* DDBO 403 Kreditobligation Stena AB är Icke kapitalskyddad. Denna placering är utgiven av Danske Bank A/S. Danske Bank A/S svarar därmed för återbetalningen på den Ordinarie Återbetalningsdagen.  Återbetalningen är beroende av 
Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Ordinarie Återbetalningsdag. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S utöver kreditrisken mot Stena AB. Danske Bank A/S kreditbetyg är 
från Standard & Poor’s A(24 september 2014) och från Moody’s Investors Service, Baa1(24 september 2014). Indikativt arrangörsarvode 0,8 % per löptidsår exklusive courtage, för mer information, se sidan 8. 

** Ett CDS (Credit Default Swap)  kontrakt är ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen vill försäkra sig mot en kreditförlust i den underliggande obligationen, och för detta betalar denne en årlig avgift som bestäms av CDS-
nivån. Säljaren av CDS kontrakten har en motsatt vy och får löpande den årliga avgiften men vid en kreditförlust i obligationen behöver säljaren kompensera köparen för sin förlust på obligationen. 

*** Återvinningsbeloppet bestäms av ISDA, International Swap and Derivatives Association som är den organisation vars regelverk fastställer om en Kredithändelse har inträffat i den Underliggande Tillgången Återvinningsbeloppet  bestäms 
genom ett auktionsförfarande mellan 10-12 internationella storbanker. 
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Så här fungerar DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 

Ingen Kredithändelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 % 
+ 

Nominellt Belopp 

•  Vid en eventuell Kredithändelse år 4 uteblir resterande Kuponger (år 4-5) och Återvinningsbeloppet 
återbetalas vanligtvis vid den Ordinarie Återbetalningsdagen. 
 

•  Den Underliggande Tillgångens Återvinningsbelopp bestäms av ISDA och kommer troligen understiga 
det Nominella Beloppet. Det vill säga om Återvinningsbeloppet fastställs till 40 % innebär detta att 
kunden erhåller 40 % av det Nominella Beloppet vanligtvis vid den Ordinarie Återbetalningsdagen.** 

 
 

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 

4,25 % 4,25 % 4,25 % 0,00 % 0,00 % 

Kredithändelse år 4 

+ 
Återvinningsbelopp 

•  Kunden erhåller i detta scenario sin fulla Kupong om 
totalt 21,25 %  (4,25 % * 5 år) över fem år och det 
Nominella Beloppet återbetalas vid den Ordinarie 
Återbetalningsdagen. 

 

Det finns tre händelser som enligt ISDA’s definitioner innebär att en Kredithändelse har inträffat: 

• Utebliven betalning – bolaget klarar inte att i rätt tid erlägga betalning (på mer än USD 1 miljon) på någon finansieringsförpliktelse som bolaget har eller garanterar. 

•  Skuldrekonstruktion – bolaget ingår i någon form av ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande avseende dess skulder. 

•  Insolvensförfarande – bolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande. 

Nedan visar hypotetiska exempel* på hur kredithändelser påverkar Återbetalningsbeloppet  

* Räkneexemplet utgör endast ett exempel för att underlätta förståelsen för produkten. I exemplen har Kupongen antagits vara 
fastställd till 4,25 %. 
** Observera att Återvinningsbeloppet dock kan vara betydligt lägre än 40%. Som sämst kan Återbetalningsbeloppet bli 0 % vilket i 
sådana fall skulle innebära att hela det investerade beloppet förloras. 
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Avkastningsexempel och Återbetalningsbelopp för DDBO 403 Kreditobligation 
Stena AB 

Nedan tabeller visar två exempel på indikativ avkastning för en investerare*; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årseffektiv avkastning utgörs av summan av de årliga kupongutbetalningarna och Återbetalningsbeloppet / Nominellt Belopp inklusive Courtage ((Återbetalningsbelopp/Investerat belopp inkl 
Courtage)^(1/antal år) – 1). Vid beräkningen av årseffektiv avkastning i exemplet utgör Nominellt Belopp inklusive Courtage 102 000 kronor 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 positivt.  

Inga Kredithändelser  

ÅR Kupong (indikativ) Utbetald Kupong (Kr) 

1 4,25 % 4 250 

2 4,25 % 4 250  

3 4,25 % 4 250  

4 4,25 % 4 250  

5 4,25 % 4 250 

      

Totalt utbetalade Kuponger (Kr) 21 250  

Totalt utbetalat belopp DDBO 403 (Kr) 121 250 

Effektiv årsavkastning  3,52 % 

* Exemplen nedan utgör endast ett exempel för att underlätta förståelsen för produkten. I exemplen har Kupongen antagits vara fastställd till 4,25 % och 
Återvinningsbeloppet till 40 %. 

Kredithändelse År 4 

ÅR Kupong (indikativ) Utbetald Kupong (Kr) 

1 4,25 % 4 250  

2 4,25 %  4 250 

3 4,25 % 4 250  

4 X X  

5 X  X 

      

Totalt utbetalade Kuponger (Kr) 12 750  
Återvinningsbelopp 40%*  av Nominellt 
Belopp (Kr) 40 000 

Totalt utbetalat belopp DDBO 403 (Kr) 51 750 

Effektiv årsavkastning -12,36 % 
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Varför investera i DDBO 403 Kreditobligation Stena AB? 
Möjligheter och Risker 

Möjligheter 
 
+  Potentiell hög årlig avkastning i form av en kupong på indikativt 4,25 % (totalt 

21,25 % över hela löptiden). 

+ Ökad diversifiering i en portfölj som har en övervikt mot aktier. 

+ DDBO 403 avses noteras vilket möjliggör att obligationen kan användas i olika 
“skal” (Investeringssparkonton, pensionslösningar etcetera). 

+  Kreditobligation Stena handlas i poster om 100 000 SEK vilket möjliggör en 
enklare kreditexponering mot Stena AB (många företagsobligationer handlas i 
betydligt större poster). 

 
Risker 
 
- Stena AB:s ekonomiska situation / betalningsförmåga kan förändras över 

tiden vilket kan komma att påverka återbetalningsbeloppet. 

- Investeraren i denna Kreditobligation har både kreditrisk på den 
Underliggande Tillgången samt Emittenten. 

- Andrahandsmarknadspriset kan vara lägre än det Investerade Beloppet under 
löptidens gång. 

- Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara 
mycket illikvid. 
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Sammanfattning DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 
 

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

Sista Teckningsdag 
Senast den 2 oktober 2014 
 
ISIN-kod  
SE0006343315 
  
Börskod 
DDBO 403 
  
Underliggande Tillgång 
Stena AB (CDS kontrakt) 
 

Löptid  
Cirka 5 år 

 

Nominellt Belopp  
100 000 kronor eller hela multiplar därav 

 

Kupong 
Indikativ kupong är 4,25 % (lägst 4,00 %) årligen, beräknas enligt 30/360.  
Kupongen fastställs senast den 3 oktober 2014.  
 
Börsregistrering 
Nasdaq OMX Stockholms Privatobligationslista eller annan svensk börs. 
  
 
  
 

Likviddag  
8 oktober 2014 
 
Courtage 
Courtage tillkommer med 2 % av placerat likvidbelopp för DDBO 403 
 

Arrangörsarvode  
Strukturerade placeringsprodukters konstruktion innebär att Danske Bank har iklätt sig ett 
åtagande som avviker från traditionell upplåning. Danske Bank har här igenom påtagit sig en risk 
som Danske Bank måste hantera aktivt. Beroende på hur väl Danske Bank lyckas med detta 
uppkommer ett arrangörsarvode för Danske Bank som kan vara såväl positiv som negativ. Det 
exakta utfallet av denna marginal kan fastställas först i efterhand på lånets Återbetalningsdag 
och beror bland annat på ränteförändringar, förändringar i optionspriser och emissionsvolym. 
Baserat på historiska värden för liknande produkter och med antagande om att placeringen 
behålls till Ordinarie Återbetalningsdag uppskattar Danske Bank att det förväntade 
Arrangörsarvodet på årsbasis för dessa kreditobligationer uppgår till maximalt 0,8 % av 
emitterat belopp. Arrangörsarvodet är inkluderat i investerat belopp och tas ut i sin helhet vid 
emissionstillfället. För ytterligare information om Arrangörsarvode och kostnader, vänligen 
kontakta Danske Bank. 
 
Totala kostnader 
Exempel vid ett investerat belopp på 100 000 kr i DDBO 403  (cirka 5 år): 
Courtage 2 % på Nominellt Belopp: 2 000 kr* 
Maximalt Arrangörsarvode: 0,80 % x 5 år:  4 000 kr** 
Totalt: 6 000 kr 
 

* Betalas utöver Nominellt Belopp 
** Beräknas på Nominellt Belopp och är inkluderat i Investerat Belopp. 
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Sammanfattning DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 
 
Kreditobservationsperiod 
3 oktober 2014 – 20 december 2015 
21 december 2015 – 20 december 2016 
21 december 2016 – 20 december 2017 
21 december 2017 – 20 december 2018 
21 december 2018 – 20 december 2019 
   
Kupongberäkningsperiod 
8 oktober 2014 – 20 december 2015 
21 december 2015 – 20 december 2016 
21 december 2016 – 20 december 2017 
21 december 2017 – 20 december 2018 
21 december 2018 – 20 januari 2020 
 

Räntebetalningsdagar 
20 december 2015 
20 december 2016 
20 december 2017 
20 december 2018 
20 januari 2020 (Ordinarie Återbetalningsdag) 
 
Om någon av ovan nämnda dagar inte är en Bankdag används närmast följande Bankdag. 
 

Skatter  
Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga 
konsekvenserna av en investering i DDBO 403 Kreditobligation Stena AB utifrån sina 
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under 
innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 
 
  

Ordinarie Återbetalningsdag  
20 januari 2020 
Om Kredithändelse inträffar nära förfallodagen kan Emittenten senarelägga 
återbetalningsdagen. 
 
Slutliga Villkor 
De Slutliga Villkoren relaterade till DDBO 403 Kreditobligation Stena AB, daterade 26 
september 2014. 
  
Återbetalningsbelopp 
Återbetalningsbeloppet utgörs av: 
Om ingen Kredithändelse har inträffat: Nominellt Belopp 
Om en Kredithändelse har inträffat: Återvinningsbelopp 
  
Återvinningsbelopp 
Återvinningsbeloppet fastställs av Emittenten baserat på det värde som fastställs av ISDA 
vid den auktion som följer av en Kredithändelse i Stena AB. Återvinningsbeloppet 
återbetalas vid den Ordinarie Återbetalningsdagen. 
  
Valutarisk 
Nej, investering sker i svenska kronor. 
 
Kredithändelse 
Utebliven betalning, Skuldrekonstruktion samt Insolvens. För ytterligare information, se 
Slutliga Villkor. 
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Viktig information och risker 

Andrahandsmarknad och förtida avveckling:  
DDBO 403 Kreditobligation Stena AB kan säljas under Löptiden till rådande marknadspris 
eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. 
Kreditobligation Stena AB 403 är dock främst avsedd att behållas till förfall, då formeln för 
beräkningen av Återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på den Ordinarie 
Återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före den Ordinarie 
Återbetalningsdagen 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 gällande prislista.  
  
Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på 
kreditobligationen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det 
Nominella Beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara 
mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in kreditobligationerna 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.   
 

Danske Bank 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster 
inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt 
riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på 
Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 
länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och 
etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer 
information besök www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse, 
www.facebook.com/danskebanksverige.  
 
Eventuella rekommendationer i denna presentation 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 Kreditobligation är förknippad med vissa risker. Läs 
mer på www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial. 
 

http://www.danskebank.se/
http://www.twitter.com/danskebankse
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Viktig information och risker 

Placeringar i kreditobligationer är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av 
de mer framträdande riskfaktorerna. Se Danske Banks prospekt avseende DDBO 403 
Kreditobligation Stena AB. För mer riskinformation på www.danskebank.se under Spara & 
Placera. 
  
En investering i en kreditobligation är endast passande för investerare 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 produktens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella 
styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.  
  
Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom 
presentation 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 fullständiga prospekt. Danske Bank 
tar inget ansvar för att kreditobligationen ska ge en positiv avkastning för investeraren. 
Riskbedömningen för denna kreditobligation måste investeraren ansvara för. 
 
 
 
 
 

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Kreditobligation Stena AB är Danske Bank A/S. Vid köp 
av DDBO 403 Kreditobligation Stena AB tar investeraren en kreditrisk på Danske Bank A/S. 
Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s A,  (24 september 2014) och från 
Moody’s Investors Service Baa1 (24 september 2014). Såväl Återbetalningsbeloppet som 
avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på förfallodagen. Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar 
investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har 
utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.  
  
Kreditriskerna i Underliggande Tillgång: I kreditobligationer bär investeraren kreditrisken 
förknippad med den Underliggande Tillgången. DDBO 403 Kreditobligation Stena AB är Icke 
kapitalskyddad, dvs. produkten saknar kapitalskydd för det Nominella Beloppet. Kreditbetyget 
för Stena AB är: S&P kreditbetyg: BB , Moody’s kreditbetyg: Ba3. 
  
Konstruktionsrisk: Som alla kreditobligationer påverkas DDBO 403 Kreditobligation Stena 
AB av om det inträffar en Kredithändelse. Om en Kredithändelse inträffar utbetalas ingen 
Kupong för kommande Kupongobservationsperioder. Återbetalningsbeloppet kommer 
understiga det Nominella Beloppet vid en Kredithändelse och hela det investerade beloppet 
riskerar således att förloras.  
 

Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas 
därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Danske Banks Grundprospektet och de 
Slutliga Villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även 
reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av 
störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende DDBO 403 
Kreditobligation Stena AB. Det fullständiga prospektet finns tillgängligt på 
www.danskebank.se under Spara & Placera. 
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Fullständiga Villkor 

Fullständiga Villkor 

DDBO 403 Kreditobligation Stena AB emitteras under Danske Banks AS prospekt för 
Structure Note Programme, Base Prospectus daterat den 19 September 2014 
Grundprospektet har godkänts av Central Bank of Ireland som har underrättat 
Finansinspektionen om att prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. 
Grundprospekt och Slutliga Villkor kan erhållas på något av Danske Banks kontor i Sverige. 
Prospekten återfinns även via www.danskebank.se. Utöver de huvuddrag som beskrivs i 
denna presentation innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter 
och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika former av 
störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången (t.ex. dröjsmål med 
fastställande av huruvida en kredithändelse har inträffat, efterhandsjusteringar, 
senareläggningar, indexförändringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta 
hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan 
på instrumenten eller relevanta hedgnings-arrangemang. 
  
Denna presentation är ett marknadsföringsmaterial. Mottagare av presentationen 
rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med ovannämnda prospekt och 
Slutliga Villkor samt med det material som i övrigt bedöms som nödvändigt i det enskilda 
fallet. 
 
En investering i skuldförbindelse DDBO 403 Kreditobligation Stena AB, kan medföra risk och 
investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt 
från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och juridisk karaktär. 
  
 
 
 

DDBO 403 Kreditobligation Stena AB 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 erbjudandet och/eller emissionen av DDBO 
403 Kreditobligation Stena AB i händelse av: 
  
•  att det sammanlagda tecknade nominella beloppet för DDBO 403 Kreditobligation Stena 

AB understiger 20 miljoner kronor. 
•  att någon omständighet inträffar som enligt Danske Bank bedömning kan äventyra 

emissionens genomförande.   
  
Vidare förbehåller sig Danske Bank rätten att ställa in DDBO 403 Kreditobligation Stena 
AB om kupongen inte kan fastställas till lägst 4,00 %. Uppgift om att DDBO 403 
Kreditobligation Stena AB helt eller delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter 
inställandet. 
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VIKTIG INFORMATION 
Detta dokument har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet. 
 
Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. 
Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan 
göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument. 
 
De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument. 
 
Eventuella rekommendationer häri är inte s k 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. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av 
intressekonflikter och insiderfrågor och som förbjuder handel före rekommendationerna, om sådan handel är till nackdel för kunden eller annars i strid med gällande lagar och 
förordningar. 
 
Beroende på bland annat vilken kundkategori Ni tillhör enligt lagen om värdepappersmarknaden kommer vi, och är också enligt lag ålagda, när vi lämnar investeringsrådgivning  till Er,  
eller gör placeringar inom ramen för ett diskretionär portföljförvaltningsuppdrag, att beakta den information som är nödvändig för att vi ska kunna lämna en lämplig personlig 
rekommendation eller göra en lämplig placering. Detta kan innefatta Er erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, Er ekonomiska ställning och målet med investeringen. Enligt 
lagen om värdepappersmarknaden är vi också skyldiga att dokumentera vissa särskilda uppgifter som legat till grund för vår investeringsrådgivning eller diskretionära portföljförvaltning. 
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 
 

Disclaimer 

 


