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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 spa-
rande i aktier eller aktiefonder kan
innebära. När löptiden är slut får 
du alltid tillbaka minst det nomi-
nella beloppet.

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 börs-
svängningar. Det är då det känns trygg-
gt att spara i aktieindexobligationer.
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Så beräknas avkastningen
Den avkastning du kan få genom att
placera i en aktieindexobligation
beror dels på kursutvecklingen
under löptiden och dels på
omräkningsfaktorn. Under löptiden
stäms respektive underliggande
index av vid olika tillfällen, så kallade
avstämningsdagar. Den kursutveck-

ling som avkastningen beräknas på
är alltså ett medelvärde av dessa
avstämningar. För att få fram pla-
ceringens avkastning multipliceras
kursutvecklingen med omräknings-
faktorn. Ju högre omräkningsfaktor,
desto större är möjligheten till
högre avkastning.
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Överkursen kan ge högre avkastning

Du kan få möjlighet till högre avkast-
ning i utbyte mot en något högre risk
genom en så kallad överkurs. Överkur-
sen, som i detta fall är 3,5 respektive
10 procent, betyder att du köper akti-
eindexobligationen till mer än det
nominella beloppet. Detta extra belopp
ger dig en placering med möjlighet till

högre avkastning om utvecklingen på
respektive aktiemarknad har varit
positiv, eftersom det höjer omräknings-
faktorn. Skulle kursen ha fallit eller
varit oförändrad under löptiden, riske-
rar du de 3,5 respektive 10 procenten
eftersom kapitalskyddet endast
omfattar det nominella beloppet.

Valutasäkrad placering
Med en aktieindexobligation får du möjlighet
att placera på den internationella aktie-
marknaden utan att valutakursförändringar
påverkar avkastningen direkt. Alla beräk-
ningar och betalningar görs i svenska kro-
nor. Du tar alltså inte någon direkt valuta-
kursrisk när du köper aktieindexobligationer.
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Sälj när du vill
Under normala marknadsförhållanden
kan du när som helst sälja dina aktie-
indexobligationer till marknadsvärdet.
Eftersom kapitalskyddet gäller först vid
löptidens slut kan återköp ske till kurser
som såväl överstiger som understiger
det nominella beloppet. 

Fyra aktieindexobligationer med 
tre olika inriktningar
Nu har du möjlighet att investera i en
eller flera av våra aktieindexobligationer
– Sverige A, Sverige B, Läkemedel och
Östeuropa. De har mellan två och tre
års löptid och du anmäler dig mellan den
27 februari och den 24 mars 2006. På

de följande sidorna finner du mer infor-
mation om de fyra placeringsalterna-
tiven. Det fullständiga prospektet för
lån 134 A-D utgörs av grundprospekt
för Danske Bank A/S MTN-program
och slutliga villkor för lån 134 A-D som
du kan hämta på ditt lokala bankkontor
eller via www.danskebank.se

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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till god avkastning. Aktieindex-
obligation Sverige A och B är knutna 
till OMXS30TM index vilket består av 
de 30 största bolagen på Stock-
holmsbörsen. 

Du får alltid tillbaka det nominella
beloppet 
Aktieindexobligation Sverige ges ut i
två alternativ A och B. Alternativ A

Investera i de 30 största bolagen 
på Stockholmsbörsen
Investeringar i stigande aktiemark-
nader kan innebära goda möjligheter
till hög avkastning. Men att investera
i aktier har också en baksida – högre
risk att förlora de pengar man har 
investerat. Med Aktieindexobligation
Sverige A och B kan du begränsa
risken och ändå behålla möjligheten

Sverige – ökad konsumtion 
och stark export  

Den starka tillväxten i Sverige under
förra året har knappast undgått någon.
Och från att nästan uteslutande ha dri-
vits av en stark export börjar den sven-
ska marknaden även få hjälp av inhem-
ska investeringar och en ökad konsum-
tion. Den svenska ekonomin verkar med
andra ord stå väl rustad inför den när-
maste framtiden och svensk exportnä-
ring upplever en fortsatt god efterfrågan. 
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har en löptid på två år och ges ut till en
överkurs på 3,5 procent och kostar 
10 350 kronor per post. Alternativ B
har en löptid på tre år och ges ut till en
överkurs på 10 procent, den har alltså
en något högre risk än A-alternativet.
Priset på alternativ B är 11 000 kronor
per post. Du får alltid tillbaka minst det
nominella belopp oavsett hur aktie-
marknaden utvecklas, under förutsätt-

ning att du behåller placeringen under
hela löptiden. Utöver köpesumman
tillkommer även ett courtage på 2
procent, dock minst 250 kronor. 

100 respektive 170 procent av
kursutvecklingen!
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation Sverige A är
1,0 och för Sverige B 1,7. Det inne-

bär att du får ta del av 100 respektive
170 procent av den framräknade
kursutvecklingen av det underligg-
gande indexet OMXS30TM.
Omräkningsfaktorn fastställs efter
anmälningsperiodens slut, senast
den 4 april 2006.

Utveckling OMXS30TM 1995-2006

jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800



8

Läkemedel – en spännande bransch 
med goda framtidsutsikter

Efter några motiga år visade läke-
medelssektorn under förra året god
utveckling. Flera läkemedelsföretag
har visat bra resultat och sektorn är
rimligt värderad. Den europeiska
sektorn är i många analyser den
mest intressanta läkemedels-
marknaden i ett medellångt per-
spektiv, då den inte kommer att ha
ett lika stort antal patentförfall som

En investering i europeiska 
läkemedelsföretag
Aktieindexobligation Läkemedel är
knuten till indexet Dow Jones 
STOXX 600 Healthcare Super Sector
Price Index®. Indexet är kapitalviktat
och inkluderar 33 europeiska företag
som är verksamma inom läkemedels-
sektorn.

den amerikanska. Drivkrafterna för
en god tillväxt finns alltjämt kvar. 

Läkemedelssektorn är en spän-
nande marknad med stora möjlig-
heter. Men möjligheterna innebär
också att risken generellt är hög.
Med en aktieindexobligation kan 
du begränsa den risken till över-
kursen på tio procent.
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Möjlighet till högre avkastning
Aktieindexobligation Läkemedel har
en löptid på två år och du köper den
för 11 000 kronor per post, det vill
säga till 10 procents överkurs. Skulle
indexet ha fallit eller varit oförändrat
när den tvååriga 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.

150 procent av kursutvecklingen
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation Läkemedel
är 1,5. Det innebär att du får ta del

av 150 procent av den framräknade
kursutvecklingen av det underlig-
gande indexet Dow Jones STOXX
600 Healthcare Super Sector Price
Index®. Omräkningsfaktorn fastställs
efter anmälningsperiodens slut,
senast den 4 april 2006.

Utveckling Dow Jones STOXX 600 Healthcare Super Sector Price Index® 1995-2006
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Östeuropa – från Emerging Markets
till europeisk marknad

De finansiella marknaderna i Central-
och Östeuropa har utvecklats från icke-
existerande till nästa konventionellt
utvecklade europeiska marknader
under de dryga 15 åren från kommu-
nistisk diktatur med planekonomi till
marknadsekonomi. Regionens länder
har i genomsnitt haft en tillväxt på cirka
5 % per år sedan kommunismens fall.

Under de senaste två åren har Central-
och Östeuropas aktiemarknader
utvecklats avsevärt mycket bättre än
”Gamla Europas” aktiemarknader.
Orsakerna är framför allt fallande rän-
tor, förbättrad ekonomisk och politisk
stabilitet och stark ekonomisk tillväxt.

Genom Aktieindexobligation Östeuropa
investerar du på Ungerns, Tjeckiens och
Polens aktiemarknader. Placeringen är
knuten till det östeuropeiska indexet
CECE Composite Index® in EUR som
representerar de mest betydande bola-
gen på börserna i Budapest, Prag och
Warzawa. Aktieindexobligation Östeuro-
pa är ett alternativ för de investerare

Dessutom har riskpremierna i
Central- och Östeuropa sjunkit kraftigt
som ett resultat av de ekonomiska
reformerna och EU-medlemskapen.
Utsikterna för regionen ser mycket
goda ut. Den fortsatta europeisering-
en av Central- och Östeuropa bör ge
fortsatt stöd åt aktiemarknaderna
under kommande år.

Det finns dock risker med dessa nya
marknader, som t ex att risken för
överhettning är större än i mer eta-
blerade ekonomier. Det är därför klokt
att investera genom en aktieindexobli-
gation eftersom risken att förlora
insatt kapital är begränsad.
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som vill ha en spännande placering
med begränsad risk. 

Möjlighet till högre avkastning
Aktieindexobligation Östeuropa har
en löptid på två år och du köper den
för 11 000 kronor per post, det vill
säga till 10 procents överkurs. Skulle
kursutvecklingen 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 avkast-
ning. Utöver köpesumman tillkommer
även ett courtage på 2 procent, dock
minst 250 kronor.

103 procent av kursutvecklingen
Den preliminära omräkningsfaktorn
för Aktieindexobligation Östeuropa är
1,03. Det innebär att du får ta del av
103 procent av den framräknade
utvecklingen av CECE Composite
Index® in EUR. Omräkningsfaktorn
fastställs efter anmälningsperiodens
slut, senast den 4 april 2006.
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Utveckling CECE Composite Index® in EUR 1999-2006

jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

jul-99 jul-00 jul-01 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05



Inriktning Sverige A Sverige B Läkemedel Östeuropa

Underliggande index OMXS30TM OMXS30TM Dow Jones STOXX 600 CECE Composite 
Healthcare Super Index® in EUR 

Sector Price Index®

Löptid 2 år 3 år 2 år 2 år
Överkurs 3,5% 10% 10% 10%
Indikativ omräkningsfaktor 1,00 1,70 1,50 1,03
Courtage 2% 2% 2% 2%
Pris per post 10 350 kr 11 000 kr 11 000 kr 11 000 kr
Nominellt belopp 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

Kursutveckling                 Återbetalningsbelopp och avkastning inkl 2% courtage

70% 17 000 kr 60,4% 21 900 kr 94,7% 20 500 kr 82,2% 17 210 kr 53,0%
50% 15 000 kr 41,5% 18 500 kr 64,4% 17 500 kr 55,6% 15 150 kr 34,7%
20% 12 000 kr 13,2% 13 400 kr 19,1% 13 000 kr 15,6% 12 060 kr 7,2%
7% 10 700 kr 0,9% 11 190 kr -0,5% 11 050 kr -1,8% 10 721 kr -4,7%
0% 10 000 kr -5,7% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1%
-15% 10 000 kr -5,7% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1% 10 000 kr -11,1%

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 sista året av löptiden. Återbetalningsbeoppet beräknas som (kursutvecklingen x omräkningsfak-
torn 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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Exempel på kursutveckling 
och återbetalningsbelopp

Tabellen nedan visar ett exempel på hur kursutvecklingen påverkar beloppet som du får tillbaka från
de olika aktieindexobligationerna på återbetalningsdagen.
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Back-testing
Historisk utveckling är ingen garanti för
framtida utveckling men genom så kallad
"back-testing" kan man som investerare 
få en uppfattning om vilken avkastning en
placering skulle ge med likadan kursut-
veckling som det historiskt varit på en
marknad. Det rör sig alltså inte om vilken
avkastning placeringen som testas skulle
ha givit historiskt eftersom villkoren på
denna baseras på de marknadsförutsätt-
ningar som råder idag.

Danske Bank har genomfört en back-
testing på samtliga aktieindexobligationer
och tagit fram max-, min- och medelav-
kastningen. Dessa visas i tabellen till
höger.

Sverige A Sverige B Läkemedel Östeuropa

Återbetalningsbelopp och årseffektiv avkastning

MIN 10 000 kr -2,9% 10 000 kr -3,8% 10 000 kr -5,7% 10 000 kr -5,7%

MAX 24 175 kr 51,0% 35 495 kr 46,1% 21 748 kr 39,0% 20 398 kr 34,7%

MEDEL 13 461 kr 12,7% 19 062 kr 19,0% 13 840 kr 10,9% 12 265 kr 4,4%

Back-testing utgår från de indikativa omräkningsfaktorerna och utgår från antagandet att: Sverige A och Läke-
medel givits ut varje bankdag mellan 1 januari 1992 till 1 januari 2004, Sverige B givits ut mellan 1 januari
1992 och 1 januari 2003, Östeuropa har givits ut mellan 1 januari 1999 och 1 januari 2004 (indexet lanse-
rades först i januari 1999). Överkurs och courtage ingår vid beräkningen av den årseffektiva avkastningen.

Riskbedömning
Vid köp av Aktieindexobligation 134 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 återbetalnings-
beloppet endast kan tillämpas fullt ut på förfallodagen. Eftersom värdet på aktieindexobligationen även påver-
kas av andra faktorer än värdet på index kan priset på andrahandsmarknaden 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 aktieindexobligationens nominella belopp. Kapitalskyddet gäller således endast på aktieindex-
obligationens förfallodag. 

Investerare bör försäkra sig om att de förstår innebörden av Aktieindexobligation 134 A-D och för att få en
helhetsbild av aktieindexobligationen bör investerare läsa det fullständiga prospektet för Danske Banks 
MTN-program för lån 134 A-D, vilket utgörs av grundprospekt för MTN-programmet och slutliga villkor för
lån 134 A-D.

Investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individu-
ella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Danske Bank tar inget ansvar för att aktiein-
dexobligationen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för aktieindexobligationen
ska investeraren ansvara för. 
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Snabbfakta
Läkemedel 
- Är knutet till Dow Jones STOXX

600 Healthcare Supersector
Price Index® vilket representerar
33 europeiska företag som är
verksamma inom läkemedels-
sektorn.

- Denna aktieindexobligation 
kostar 11 000 kronor per post
plus courtage.

- Du får alltid tillbaka minst 
10 000 kronor per post på åter-
betalningsdagen.

- Löptiden är två år.
- Den preliminära omräknings-

faktorn är 1,50.

Sverige A
- Är knuten till utvecklingen av det

svenska indexet OMXS30TM.
- Denna aktieindexobligation kostar 

10 350 kronor per post plus courtage.
- Du får alltid tillbaka minst 10 000

kronor per post på återbetalningsdagen.
- Löptiden är två år.
- Den preliminära omräkningsfaktorn 

är 1,00.

Sverige B
- Är knuten till utvecklingen av det

svenska indexet OMXS30TM.
- 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 omräkningsfaktorn 

är 1,70.

Östeuropa
- Är knuten till CECE Composite

Index® in EUR som representerar 
de mest betydande bolagen på
börserna i Budapest, Prag och
Warzawa. 

- Denna aktieindexobligation kostar
11 000 kronor per post plus
courtage.

- Du får alltid tillbaka minst 10 000
kronor per post på återbetalnings-
dagen.

- Löptiden är två år.
- Den preliminära omräknings-

faktorn är 1,03.
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Sammanfattning Lån 134 A-D 
Anmälan
Senast den 24 mars 2006

Avstämningsdag
Sverige 134 A, Läkemedel 134 C och Östeuropa
134 D: 4 april 2007, 4 juli 2007, 4 oktober
2007, 4 januari 2008 och 4 april 2008
Sverige 134 B: 4 april 2008, 5 maj 2008, 4 juni
2008, 4 juli 2008, 4 augusti 2008, 4 september
2008, 6 oktober 2008, 4 november 2008, 
4 december 2008, 5 januari 2009, 4 februari
2009, 4 mars 2009 och 6 april 2009

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 134 A: OMXS30TM index
Sverige 134 B: OMXS30TM index
Läkemedel 134 C: Dow Jones STOXX 600
Healthcare Supersector Price Index®

Östeuropa 134 D: CECE Composite Index® in EUR

ISIN-kod
Sverige134 A: SE0001627431
Sverige134 B: SE0001627423 
Läkemedel134 C: SE0001627415 
Östeuropa134 D: SE0001627407

Likviddag
Den 4 april 2006

Lägsta placeringsbelopp
Sverige 134 A: 10 350 kr (varav 350 kr 
är överkurs)
Sverige 134 B: 11 000 kr (varav 1 000 kr 
är överkurs)
Läkemedel 134 C: 11 000 kr (varav 1 000 kr 
är överkurs)
Östeuropa 134 D: 11 000 kr (varav 1 000 kr 
är överkurs)

Löptid
Sverige 134 A: ca 2 år
Sverige 134 B: ca 3 år
Läkemedel 134 C: ca 2 år
Östeuropa 134 D: 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 134 A: 1,00 
Sverige 134 B: 1,70
Läkemedel 134 C: 1,50 
Östeuropa 134 D: 1,03 

Räntekonstruktion
Nollkupong

Slutindex
Fastställs för Sverige 134 A, Läkemedel 134 C 
och Östeuropa 134 D den 4 april 2008 och för
Sverige 134 B den 6 april 2009. Slutindex är
respektive Index aritmetiska medelvärde beräknat
på basis av Indexets stängningsvärde på varje
Avstämningsdag

Startindex 
Den officiella stängningskursen på Index den 
4 april 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 134 A: 21 april 2008
Sverige 134 B: 23 april 2009
Läkemedel 134 C: 21 april 2008
Östeuropa 134 D: 21 april 2008
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Skatteregler för f ysiska personer med
skattemässig hemvist i Sverige
Aktieindexobligationen är att anse som marknads-
noterad och beskattas enligt reglerna för delägar-
rätter.

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 Aktieindexobligation
beskattas bör rådfråga en skatterådgivare.

Fullständiga villkor
Lån 134 A-D emitteras under Danske Bank A/S
svenska MTN-program. Det fullständiga prospektet
för Lån 134 A-D utgörs av Grundprospekt för MTN-
programmet och Slutliga Villkor för Lån 134 A-D.
Grundprospektet för Danske Bank A/S har god-

känts av Finansinspektionen och kan erhållas på
något av Danske Banks kontor i Sverige.
Grundprospektet och Slutliga Villkor för Lån 134
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 Lån 134 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 Lån 134 A-D  i händelse av:

- att det sammanlagda tecknade Nominella
Beloppet för något av Lånen 134 A-D 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 134 A, Sverige 134 B,
Läkemedel 134 C och/eller Östeuropa 134 D, för
vilket omräkningsfaktorn ej kan fastställas över
0,85 (134 A), 1,55 (134 B), 1,35 (134 C) respekti-
ve 0,88 (134 D).

Uppgift om att Lån 134 A-D helt eller delvis
ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter
inställandet.

Akt ieindexobligat ion
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OMXS30™ index

“Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, god-

kända, emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX")

och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garan-

tier med avseende på de resultat som användningen av

OMXS30™ index kan ge upphov till eller med avseende på vär-

det 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 indexbe-

räknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentligg-

göra eventuella fel i OMXS30™ index. OMX™ och OMXS30™

index är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens

från OMX.”

Dow Jones STOXX 600 Healthcare Supersector Price Index®

The Dow Jones STOXX 600 Healthcare Supersector Price

Index® is the intellectual property (including registered trade-

marks) of Stoxx Limited, Zurich, Switzerland and/or Dow Jones

& Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the

"Licensors"), which is used under license. The securities based

on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promo-

ted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any

liability with respect thereto.

CECE Composite Index® in EUR

The issued Product(s) is/are not in any way sponsored, endor-

sed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse

makes no warranty or representation whatsoever, 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

CECEEUR Index or any data included therein. Without limiting

any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any

liability for any special, punitive, indirect, or consequential

damages (including lost profits), even if notified of the possibility

of such damages. CECEEUR Composite Index® The CECEEUR

(CECE Composite Index® in EUR) was developed and is real-time

calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of

the Index and its abbreviation are protected by copyright law as

trademarks. The CECEEUR index description, rules and compo-

sition are available online on www.indices.cc - the index portal of

Wiener Börse AG. Wiener Börse does not guarantee the accu-

racy and/or the completeness of the CECEEUR index or any

data included therein and Wiener Börse shall have no liability

for any errors, omissions, or interruptions therein. A non-exclu-

sive authorization to use the CECEEUR Index in conjunction

with financial products was granted upon the conclusion of a

license agreement between Issuer and Wiener Börse AG. The

only relationship to the Licensee is the licensing of certain tra-

demarks and trade names of CECEEUR Index which is determi-

ned, composed and calculated by Wiener Börse without regard

to the Licensee or the Product(s). Wiener Börse reserves the

rights to change the methods of index calculation or publication,

to cease the calculation or publication of the CECEEUR Index or

to change the CECEEUR trademarks or cease the use thereof.

The issued Product(s) is/are not in any way sponsored, endor-

sed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse

makes no warranty or representation whatsoever, 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

CECEEUR Index or any data included therein. Without limiting

any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any

liability for any special, punitive, indirect, or consequential

damages (including lost profits), 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, 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 mell-
lanstora 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.




