
Denna Emissionsbilaga är framtagen i syfte att allmänt underlätta investeringsbeslut.
Mottagare av Emissionsbilagan rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag
med det material som bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet.



Lån 131
Sver ige 131A och Japan 131B

Akt ieindexobligat ion



Danske Bank erbjuder genom Lån 131 två stycken place-
ringsalternativ, Sverige 131A och Japan 131B. Alternativet
Sverige har en löptid om ca fyra år och alternativet Japan
har en löptid om ca två år. 

Lån 131 emitteras under Danske Banks svenska MTN
program. Villkoren för MTN-programmet återfinns i det till
MTN-programmet tillhörande prospektet. Prospektet för
Danske Banks MTN-program har godkänts av
Stockholmsbörsen AB och kan erhållas genom Danske
Banks kontor i Sverige.

För Lån 131 gäller Allmänna Villkor för MTN-programmet
av den 3 februari 1999 med senare ändringar jämte nedan
i denna Emis-sionsbilaga angivna villkor.

DEFINITIONER

I MTN-prospektet gjorda definitioner gäller även i denna
Emissionsbilaga. Utöver definitionerna i prospektet skall
följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
Definitionerna skall gälla i såväl singularis som pluralis
samt i såväl bestämd som obestämd form.

Aktiebörs
Den börs eller de börser där, enligt Bankens bedömning,
aktier som ingår i respektive Aktieindex vid varje tidpunkt
huvudsakligen omsätts.

Aktieindex
Med Aktieindex avses,

för Sverige 131A:
OMXS30TM index (”OMXS30”).

för Japan 131B:
NIKKEI 225 index (”NIKKEI 225”).

Aktieindexobligation
Skuldförbindelse som registrerats enligt lagen om
kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av
Banken under detta Lån.

Aktieindexobligationens nominella belopp
SEK 10 000 eller hela multiplar därav.

Alternativ
Lånet består av två trancher, vilka nedan benämns
Alternativ. Alternativen är Sverige 131A och Japan 131B.

Anmälningsperiod
Från och med den 7 november till och med den 
2 december 2005.

Avstämningsbörsdag
För Sverige 131A: 12 februari 2007, 12 februari 2008, 
12 februari 2009 och 12 februari 2010.
För Japan 131B: 14 februari 2007, 14 maj 2007, 
14 augusti 2007, 14 november 2007 och 14 februari 2008.

Banken
Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Köpenhamn K.

Börsdag
Dag då handel sker, eller om Marknadsavbrott föreligger,
skulle ha skett, på Aktiebörs och Options- eller
Terminsmarknadsbörs hänförlig till respektive Aktieindex,
fram till tidpunkten för normal stängning.

Fastställelsedag
Fastställelsedag för Startindex för respektive Alternativ är
Likviddagen.
Fastställelsedag för Slutindex för respektive Alternativ är
den sista Avstämningsbörsdagen för respektive Alternativ.

Likviddag
Den 14 december 2005.

Lånet
Lån 131.

Marknadsavbrott
Sådant inställande av eller inskränkning i handeln av 
aktier i ett Aktieindex som framgår nedan under rubriken
Marknadsavbrott.

Omräkningsfaktor
Omräkningsfaktorn för varje Alternativ fastställs senast på
Likviddagen. Indikativt uppgår respektive Omräkningsfaktor
till 0,70 för Sverige 131A och 1,40 för Japan 131B. De
indikativa Omräkningsfaktorerna baseras på rådande
marknadsförutsättningar per den 26 oktober 2005 och
eftersom de slutliga Omräkningsfaktorerna fastställs först
efter Anmälningsperiodens slut, men senast på Likviddagen
kan dessa komma att fastställas till såväl högre som lägre
nivåer än indikerat. Avgörande är bland annat hur svenska
och internationella räntor samt hur kursrörligheten på
respektive aktiemarknad förändras.

Options- eller Terminsmarknadsbörs
Den börs eller de börser där, enligt Bankens bedömning,
options- eller terminsmarknadskontrakt avseende respektive
Aktieindex, vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts.

Räntekonstruktion
Nollkupong.

SEK
Svenska kronor.

Slutindex
Respektive Aktieindex aritmetiska medelvärde beräknat på
basis av Aktieindexets värde, mätt på Värderingstidpunkten,
på varje Avstämningsbörsdag.

Startindex
Det värde respektive Aktieindex åsätts vid
Värderingstidpunkten på Fastställelsedagen för Startindex,
eller den senare dag som anges nedan. 

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet för respektive Alternativ utgörs av:
Alternativets nominella belopp x MAX [0 % ; Alternativets
Omräkningsfaktor x [(Alternativets Slutindex - Alternativets
Startindex) / Alternativets Startindex ]].

E M I S S I O N S B I L A G A  A K T I E I N D E X O B L I G AT I O N
Lån 131

Sver ige 131A 2005 -  2010 och Japan 131B 2005 -  2008 
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Banken förbehåller sig rätten att ställa in det/de Alternativ,
Sverige 131A och/eller Japan 131B för vilket tecknat nomi-
nellt belopp understiger SEK 20 000 000.

Lånets totala nominella belopp fastställs omedelbart efter
Anmälningsperiodens slut, dock senast på Likviddagen.
Banken förbehåller sig rätten att ställa in det/de Alternativ,
Sverige 131A och/eller Japan 131B, för vilket
Omräkningsfaktorn ej kan fastställas över 0,55 (131A)
respektive 1,25 (131B).

Vidare förbehåller sig Banken rätten att ställa in hela eller
delar av emissionen om någon omständighet inträffar som
enligt Bankens bedömning kan äventyra emissionens
genomförande.

Vid tilldelning kan därför placerare komma att erhålla
Aktieindexobligationer endast från ett placeringsalternativ
även om teckning har skett i f lera placeringsalternativ.
Underrättelse om inställd emission eller del därav meddelas
skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet.

Tilldelning till anställd i Banken kan komma i fråga och ska i
sådant fall ske enligt Finansinspektionens föreskrifter och
Svenska Fondhandlareföreningens regler.

AVKASTNING OCH PLACERINGSRISK 

Avkastning
I Alternativet Sverige 131A är avkastningen kopplad till
utvecklingen i OMXS30.
I Alternativet Japan 131B är avkastningen kopplad till det
japanska indexet NIKKIEI 225.

Avkastningen i respektive Alternativ baseras på skillnaden
mellan Slutindex och Startindex mätt vid respektive
Avstämningsbörsdag. Inget av Alternativen har något sk ”tak”
vilket medför att uppåtsidan i båda Alternativen är obegrän-
sad, se dock nedan vad som sägs om placeringsrisk.

Placeringsrisk
Aktieindexobligationens nominella belopp är det lägsta
belopp som betalas tillbaka på Återbetalningsdagen, oavsett
hur ifrågavarande Aktieindex utvecklats.

Genom att Japan 131B köps till en överkurs på 10 %, 
SEK 11 000, dvs ett pris som är högre än Aktieindex-
obligationens nominella belopp, har placeraren möjlighet till
en högre avkastning, men samtidigt riskeras en del av det
investerade kapitalet. Dessutom riskeras courtage på 2 %,
minst SEK 250.

En Aktieindexobligation är främst avsedd att behållas till
förfall, då formeln för beräkningen av Återbetalningsbelopp-
pet endast kan tillämpas fullt ut på förfallodagen. Eftersom
värdet på Aktieindexobligationen även påverkas av andra
faktorer än värdet på underliggande index så kan priset på
andrahandsmarknaden skilja sig från det som omedelbart
ges vid handen av värdet på underliggande index. Detta inne-
bär att återköp kan ske till kurser som såväl understiger
som överstiger Aktieindexobligationens nominella belopp.
Tabellerna nedan ger exempel på hur kursutvecklingen på

Värderingstidpunkt
Med Värderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då
den institution som beräknar eller publicerar i Aktieindex,
fastställer stängningsindex för sådant index. 

Återbetalningsbelopp
Det belopp som ska betalas till Fordringshavarna på Återbe-
talningsdagen och som består av Aktieindexobligationens
nominella belopp jämte eventuellt Tilläggsbelopp.

Återbetalningsdag
Alternativet Sverige 131A har Återbetalningsdag den 
26 februari 2010 eller den tidigare dag som Banken
bestämmer enligt vad som sägs nedan under rubriken
Förändringar beträffande Aktieindex, punkten d).

Alternativet Japan 131B har Återbetalningsdag den 28
februari 2008 eller den tidigare dag som Banken bestäm-
mer enligt vad som sägs nedan under rubriken Förändringar
beträffande Aktieindex, punkten d).

EMISSIONSVILLKOR MM

Lägsta placeringsbelopp
Lägsta belopp att placera uppgår till: 
SEK 10 000 för Sverige 131A
SEK 11 000 för Japan 131B (varav SEK 1 000 är överkurs).

Teckningsanmälan
Teckningsanmälan skall vara Banken tillhanda inom
Anmälningsperioden. Anmälningssedel och ytterligare
information om teckningen kan erhållas på något av
Bankens kontor i Sverige.

Courtage
Vid teckning av Aktieindexobligation tillkommer ett courtage
om 2 % beräknat på tecknat belopp, dock minst SEK 250
per placeringsalternativ.

Avgifter/ersättning till Banken
Den exakta totala ersättningen till Banken för att admi-
nistrera emissionen är ej känd på förhand och beror bland
annat på ränteförändringar, förändringar i optionspriser och
emissionsvolym. Ersättningen uppskattas till ca 0,9 % av
nominellt belopp per år exklusive courtage och används
bland annat för att täcka till exempel licenskostnader för
användandet av underliggande index, noteringskostnader vid
Stockholmsbörsen AB eller annan svensk börs, anslutnings-
avgift till VPC, kostnader för dokumentation, administra-
tionskostnader och riskhanteringskostnader.

Betalning
Betalning sker genom att Banken på Likviddagen drar likvid-
beloppet och courtage från placerarens konto i Banken. Alla
beräkningar och betalningar sker i SEK.

Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Tilldelning bestäms av Banken. Bekräftelse på tilldelning,
slutligt fastställda Startindex och Omräkningsfaktorer skall
meddelas Fordringshavaren skriftligen snarast möjligt efter
Likviddagen. Ingen garanti beträffande tilldelning kan lämnas.
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underliggande Aktieindex påverkar de belopp som betalas till-
baka på Lånets Återbetalningsdag med antaganden om en
Omräkningsfaktor på 0,70 för Sverige 131A, och 1,40 för
Japan 131B och ett courtage på 2 %, dock minst SEK 250.

Sverige 131A till pris SEK 10 000 
Indikativ omräkningsfaktor 0,70

Japan 131B till pris SEK 11 000
Indikativ omräkningsfaktor 1,40

Återbetalningsbeloppet i dessa exempel är baserat på en
Aktieindexobligation om nominellt 10 000 kronor. För mer
information om hur kursutvecklingen beräknas, 
se under ”Avkastning”.

BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE AKTIEINDEX

OMXS30TM Index
OMXS30TM är ett kapitalviktat, icke utdelingsjusterat index
det vill säga varje bolag som ingår påverkar indexet i pro-
portion till sitt börsvärde. De fem bolag som per 18 oktober
2005 hade störst vikt i indexet var Ericsson B (18,00 %),
Nordea Bank AB (9,63 %), Hennes & Mauritz AB (8,62 %),
TeliaSonera AB (7,76 %) och Astra Zeneca (5,95 %). 

NIKKEI 225 Index
Nikkei 225, ett index som beräknas och publiceras av Nihon
Keizai Shimbun Inc. och/eller av den institutionen anlitad
uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 225 aktier
noterade på Tokyobörsen.

Nikkei 225 index avspeglar ett prisvägt genomsnitt av kur-
serna för 225 aktier från ett antal olika branscher. Indexet
är konstruerat att avspegla den aktuella marknadssituatio-
nen för de 225 mest omsatta aktierna på Tokyobörsens för-
sta lista. De fem bolag som per den 18 oktober 2005 hade
störst vikt i indexet var Fanuc (2,81%), Advantest (2,75%),
TDK (2,53%), Fast Retailing (2,51%) och Kyocera (2,31%).

KOMPLETTERANDE VILLKOR

Lånebelopp
Lånets totala nominella belopp fastställs omedelbart efter
Anmälningsperiodens slut, dock senast på Likviddagen.
Banken förbehåller sig rätten att höja och/eller sänka
(genom återköp med åtföljande amortering) detta belopp.
Lånet representeras av Aktieindexobligationer om nominellt
SEK 10 000, eller hela multiplar därav.

Bekräftelse på fastställda värden
Bekräftelse på slutligt fastställda Startindex och
Omräkningsfaktorer skall meddelas skriftligen snarast
möjligt efter Likviddagen.

Andrahandsmarknad
Banken kommer under normala marknadsförhållanden alltid
att ställa en köpkurs och om möjligt en säljkurs, för återköp
av Aktieindexobligation under Lånet.

Börsregistrering
Lånet kommer att registreras på SOX vid
Stockholmsbörsen AB eller på annan svensk börs.

ISIN-kod
SE0001551607 (Sverige 131A).
SE0001551615 (Japan 131B).

Registrering
Aktieindexobligationerna administreras i VPC ABs kontoba-
serade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas.

Återbetalning
Lånet återbetalas på Återbetalningsdagen med ett belopp
motsvarande Aktieindexobligationens nominella belopp
jämte eventuellt Tilläggsbelopp.

Ändrade förutsättningar
Om Startindex inte kan fastställas på Fastställelsedagen för
Startindex pga att denna dag inte är en Börsdag eller pga
att Marknadsavbrott föreligger ska Startindex vara det
värde som aktuellt Aktieindex åsätts vid
Värderingstidpunkten på närmast följande Börsdag då
Marknadsavbrott ej föreligger. 

Avstämningsbörsdag som inte är Börsdag eller då
Marknadsavbrott föreligger ersätts med närmast följande
Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger.

Skulle något Startindex eller Slutindex inte ha kunnat fast-
ställas senast på femte Börsdagen eller Fastställelsedagen
för Startindex respektive Fastställelsedagen för Slutindex,
pga att Marknadsavbrott fortfarande föreligger, ska Banken
vid Värderingstidpunkten på sistnämnda Börsdag fastställa
detta Startindex respektive Slutindex till det värde som,
enligt Bankens bedömning, i möjligaste mån överensstäm-
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Kursutveckling Tilläggs- Återbet. Courtage Avkastning 
OMXS30 belopp belopp på inv. belopp

50% 3 500 kr 13 500 kr 250 kr 31,71%
35% 2 450 kr 12 450 kr 250 kr 21,46%
20% 1 400 kr 11 400 kr 250 kr 11,22%

7% 490 kr 10 490 kr 250 kr 2,34%
0% 0 kr 10 000 kr 250 kr -2,44%

-10% 0 kr 10 000 kr 250 kr -2,44%

Kursutvecklingen visar den framräknade indexutvecklingen, dvs (Slutindex-Startindex)/
Startindex.

Investerat kapital är nominellt SEK 10 000, plus 2 % i courtage, dvs SEK 10 250. Återbetal-
ningsbeloppet beräknas som Nominellt belopp + Tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet beräknas som kursutvecklingen x Omräkningsfaktorn x Nominellt belopp.

Avkastningen i exemplen utgörs av (Återbetalningsbelopp-investerat kapital)/investerat kapital.

Kursutvecklingen visar den framräknade indexutvecklingen, dvs (Slutindex-Startindex)/
Startindex.

Investerat kapital är nominellt SEK 10 000, plus 10 % överkurs och 2 % i courtage, 
dvs SEK 11 250.

Återbetalningsbeloppet beräknas som Nominellt belopp + Tilläggsbelopp.   

Tilläggsbeloppet beräknas som kursutvecklingen x Omräkningsfaktorn x Nominellt belopp.

Avkastningen i exemplen utgörs av (Återbetalningsbelopp-investerat kapital)/investerat kapital.

Kursutveckl. Tilläggs- Återbet. Överkurs Courtage Avkastning 
NIKKEI 225 belopp belopp på inv. belopp

45% 6 300 kr 16 300 kr 1 000 kr 250 kr 44,89%
27% 3 780 kr 13 780 kr 1 000 kr 250 kr 22,49%
18% 2 520 kr 12 520 kr 1 000 kr 250 kr 11,29%

5% 700 kr 10 700 kr 1 000 kr 250 kr -4,89%
0% 0 kr 10 000 kr 1 000 kr 250 kr -11,11%

-31% 0 kr 10 000 kr 1 000 kr 250 kr -11,11%



mer med det värde av Startindex respektive Slutindex 
som skulle ha fastställts om det ej inträffat något
Marknadsavbrott.

Marknadsavbrott
Med Marknadsavbrott avses för respektive Aktieindex att
det på relevant Aktiebörs eller Options- eller Terminsmark-
nadsbörs under de sista trettio minuterna före Värderings-
tidpunkten på en Börsdag inträffat inställande av eller
inskränkning i handeln (pga kursrörelser som överstiger
tillåtna nivåer eller av annan orsak) av:

a) aktier som ingår i Aktieindexet och som omfattar 20 %
eller mer av värdet av detta index; eller

b) optionskontrakt relaterade till Aktieindexet; eller

c) terminsmarknadskontrakt relaterade till Aktieindexet; 

i varje sådant fall om Banken anser att inställandet eller
inskränkningen är väsentlig.

För bestämmande av huruvida Marknadsavbrott inträffat
enligt a) ovan ska den relevanta procentandelen av sådan
aktie i förhållande till Aktieindexet baseras på en jämförelse
av i) den del av indexets värde som hänför sig till sådan
aktie och ii) hela värdet på indexet, omedelbart före inställ-
landet av eller inskränkningen i handeln.

Förändring beträf fande Aktieindex
a) Om ett Aktieindex inte beräknas och publiceras av den
institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan
beräknas och publiceras av annan part som Banken anser
acceptabel (”Tredje part ”), ska relevant/-a Tilläggsbelopp
istället fastställas på basis av det av Tredje part beräknade
och publicerade indexet.

b) Om ett Aktieindex upphör men ersätts av ett annat index
som Banken bedömer som likvärdigt, ska sådant index
användas vid fastställandet av relevant/-a Tilläggsbelopp.

c) Om det på eller före Fastställelsedagen för Slutindex
visar sig att formeln för eller metoden som använts vid
beräkningen av ett Aktieindex har ändrats av den institution
som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje part,
ska Banken fastställa relevant/-a Tilläggsbelopp så att utfall-
let i möjligaste mån överensstämmer med det/de Tilläggs-
belopp som skulle ha fastställts som ingen ändring skett.

d) Om varken den institution som anges ovan eller Tredje
part beräknar eller publicerar ett Aktieindex, vare sig tem-
porärt eller permanent, är Fordringshavarna skyldiga att på
Bankens begäran låta Banken förtidslösa detta Lån genom
återköp av utestående Aktieindexobligationer till vid inlösen-
tillfället gällande marknadsvärde.

Korrigering av Aktieindex
Om ett Aktieindex som ska användas vid fastställandet av
Tilläggsbelopp blir korrigerat pga uppenbart misstag vid
beräkningen av den institution som beräknar och publicerar
detta index, inom 30 dagar från det ursprungliga publice-
ringstillfället men senast tre dagar efter Fastställelsedagen
för Slutindex, ska Banken göra motsvarande korrigeringar
vid fastställandet av relevant/-a Tilläggsbelopp.

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

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

Marknadsnoterade Aktieindexobligationer skall vid förmö-
genhetsbeskattningen 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 Aktieindexobligation beskattas bör rådfråga en
skatterådgivare.

Rätt till uppgifter; sekretess
Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande
uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämnings-
registret, nämligen a) Fordringshavares namn, person-
nummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
b) skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall,
antalet skuldförbindelser och dess nominella belopp.

Banken får ej obehörigen till tredje part lämna uppgift om
Fordringshavare.

Banken bekräftar härmed att denna Emissionsbilaga med
ovanstående villkor är gällande för Lånet tillsammans med
Allmänna Villkor för Bankens svenska MTN-program date-
rade den 3 februari 1999 med senare ändringar, och
förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Lånets nominella
belopp och eventuellt Tilläggsbelopp.

Stockholm den 28 oktober 2005.
Danske Bank A/S
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Banken har enligt licensavtal rätt att använda vidstående
index. Följande texter är Banken enligt licensavtalen förplik-
tigad att inkludera i denna emissionsbilaga.

“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 impli-
cita, garantier med avseende på de resultat som användning-
en 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.”

Nikkei 225
”The Nikkei Stock Average (”Index”) is an intellectual
property of Nihon Keizai Shimbun, Inc. (the ”Index
Sponsor”). ”Nikkei 225” is the service mark of the Index
Sponsor. The Index Sponsor reserves all the rights, inclu-
ding copyright, to the Index. The Equity Linked Bond, ref. no
131 is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Index Sponsor. The Index Sponsor does not make any
warranty or representation whatsoever, express or implied,
either as to the results to be obtained as to the use of the
Index or the figure at which the Index stands at any particu-
lar day or otherwise. The Index is compiled and calculated
solely by the Index Sponsor. However, the Index Sponsor
shall not be liable to any person for any error in the Index
and the Index Sponsor shall not be under any obligation to
advise any person, including a purchaser or vendor of the
Equity Linked Bond, ref. no 131, of any error therein.

In addition, the Index Sponsor gives no assurance regarding
any modification or change in any methodology used in cal-
culating the Index and is under no obligation to continue the
calculation, publication and dissemination of the Index.”

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

Obligationen 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 åtgär-
der än de som följer av svensk rätt.

DANSKE BANK

Danske Bank är Danmarks största bank och genom
kontorsnätet i Sverige, ägandet av Fokus Bank i Norge samt
kontor i Finland så är Danske Bank den näst största banken
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 Bankkoncernen, som omfattar
Danske Bank och ett antal dotterbolag, är en fullsortiments-
bank med ett stort utbud av tjänster inom bland annat
investmentbanking, försäkring, kapitalförvaltning, leasing,
bostadsfinansiering och fas-tighetsförmedling.

I december 2004 ingick Danske Bank avtal med National
Australia Bank om att köpa Northern Bank i Nordirland och
National Irish Bank i Irland. Köpet, som skulle godkännas av
konkurrensmyndigheterna i Storbritannien, Irland och EU,
blev avslutat den 28 februari 2005.

Bankens svenska rörelse erbjuder tjänster inom bland
annat finansiering, ränte- och valutahandel, aktie/fond-
förvaltning, corporate finance och betalningsförmedling.
Banken har genom Östgöta Enskilda Bank med
Provinsbanker för närvarande 61 kontor i Sverige.
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Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel
behandlas av banken för att administrera teckningen av
Aktieindexobligationen samt i övrigt för banken ska kunna
fullgöra dess åtaganden enligt lånevillkoren. Person-
uppgifterna kan komma att samköras med VPC AB:s
avstämningsregister eftersom Aktieindexobligationen
kommer att registreras enligt lagen om kontoföring av
finansiella instrument.

Vidare behandlas personuppgifterna inom ramen för
marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för
marknadsföring och metod- och affärsutveckling.
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 Bankkoncernen 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.


