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SERIE 20130808B
Inledande informationstext
Dessa slutliga villkor (”Slutliga Villkor”) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och
ska läsas tillsammans med grundprospektet för Bankernas Warrant- och Certifikatprogram
(”Programmet”) daterat den 12 juni 2013 (”Grundprospektet”). För instrument ska tillämpas allmänna
villkor av den 12 juni 2013 (”Allmänna Villkor”) som återges i Grundprospektet Begrepp som inte är
definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor.
Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte
från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination.
Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på www.nordea.com.
Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå
med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se
avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och
svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv
ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga
skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt
Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av
utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar.
Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed
sammanhängande frågor.
Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen.
INFORMATION OM INSTRUMENT
Instrumenttyp
Certifikat/ETN med hävstång -1 och som avser följande respektive underliggande tillgång: se Bilaga 1.
Förteckning över samtliga Instrument som omfattas av dessa Slutliga Villkor framgår av bilaga 1.
Detta instrument är inte kapitalskyddat. Såsom anges i Grundprospektet är därför
återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna,
och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för
investeraren negativ utveckling.
Beräkning av avkastning
Instrumenten, som omfattas av dessa Slutliga Villkor, avser att replikera den dagliga procentuella
förändringen i respektive Underliggande Tillgång justerat för effekten av en hävstång om -1.

Denna sektion innehåller en kortfattad sammanfattning och beskrivning av vissa tillämpliga villkor
för detta Instrument och är endast ett hjälpmedel för investeraren för att läsa och förstå de villkor som
gäller för instrumentet. Villkoren i sin helhet framgår av de Allmänna Villkoren och de Slutliga
Villkor som gäller för instrumentet och denna sammanfattning utgör inte en del av
instrumentvillkoren.
Rättigheter förknippade med Instrumenten
Instrumenten är inte förknippade med några rättigheter utöver vad som följer av dessa Slutliga Villkor.
1.

Identifiering av Certifikatserie som omfattas av Slutliga Villkor

Emittent:

Nordea Bank AB (publ)

Instrument:

Certifikat

Underliggande Tillgång:

Se bilaga 1

ISIN-kod:

Se bilaga 1

Handelspost:

Ett (1) stycken Certifikat utgör en handelspost.

Lösen:

Innehavare kan genom Anmälan om Lösen på
Lösendagar påkalla lösen av certifikatet. En lösenavgift
utgår om 2 procent på Slutlikvidbeloppet, dock minst
200 kr.

Anmälan om Lösen:

Anmälan om lösen skall vara Emittenten tillhanda
senast fem (5) Bankdagar före aktuell Lösendag.

Lösendag:

Tredje fredagen i respektive månad mars, juni,
september och december eller, om sådan dag inte är en
Bankdag, närmast påföljande Bankdag.

Barriärnivå:

Se bilaga 1

Emissionsdag:

2013-08-08

Valuta:

SEK

Startkurs:

50 SEK

Fastställelseperiod för Startkurs /
Fastställelsedagar för Startkurs:

Ej tillämpligt

Fastställelseperiod för
Slutkurs/
Fastställelsedagar för
Slutkurs:

Certifikat är av ”open end”-konstruktion och saknar i
förväg fastställd Fastställelseperiod för Slutkurs /
Fastställelsedagar för Slutkurs. Emittenten får när som
helst efter Emissionsdagen fastställa Fastställelseperiod
för Slutkurs / Fastställelsedagar för Slutkurs. Dessa får
infalla tidigast en(1) vecka efter det att meddelande om
fastställd Slutdag sänts till Innehavaren och till den
marknadsplats där Instrumentet är noterat.

Förtidsförfallohändelse:

Metod för
Referenskursbestämning:

Händelse som inte utgör en Särskild
Handelsstopphändelse enligt Emittentens bedömning, vid
något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är
en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och
med Slutdag, innebärande att senaste officiella
betalkurser under kontinuerlig handel för den som utgör
Underliggande Tillgång noterad på Referenskälla är lika
med eller högre än Barriärnivå enligt Emittentens
bedömning.

Officiell Stängning.

Referenskurs
för Barriärnivå:

Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel
noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och
till och med Slutdag. Emittenten förbehåller sig rätten att
avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra
Referenskurs för Barriärnivå.

Referenskälla:

NASDAQ OMX Stockholm AB.

Fastställelse av Slutdag /
Fastställelsedag för Slutdag:

Instrumentet är av ”open end”-karaktär.

Slutkurs:

Ej tillämpligt.

Slutlikvid:

Endera av följande:
(a)
(b)

Ackumulerat Värde per Slutdagen enligt
Emittentens bedömning; eller
om en Förtidsförfallohändelse inträffat, noll
(0).

Följande definitioner används vid beräkning av
Slutlikvid.
Ackumulerat Värde: Uttrycks i SEK och beräknas varje
dag som är en Planerad Handelsdag som inte är en Störd
Handelsdag och en Bankdag från och med Noteringsdag
till och med Slutdag enligt formeln nedan, där startvärdet
för Ackumulerat Värde är 50 SEK.
Ackumulerat Värdet = Ackumulerat Värdet-1 +
Ackumulerad Värdeförändring + Ackumulerad
Finansiering
Ackumulerat Värde0 = 50
Ackumulerat Värdet-1 = Ackumulerat Värde per
föregående Planerad Handelsdag som inte är en Störd
Handelsdag.
Om Räntebasen och/eller Räntebasmarginalen korrigeras
alternativt att beräkning av Ackumulerat Värde är

uppenbart felaktig skall justering av beräknat
Ackumulerat Värde ske i det fall beräkningen inte är äldre
än tre Planerade Handelsdagar. I annat fall sker ingen
justering av Ackumulerat Värde.
Justering: I samband med ordinarie kontantutbetalning
med avseende på Underliggande Tillgång skall
Emittenten, på den första dagen som den Underliggande
Tillgången handlas utan rätt att deltaga i sådan utdelning,
justeras Ackumulerat Värde med ett belopp motsvarande
utdelningen.
Ackumulerad Värdeförändring: Beräknas enligt
följande formel, enligt Emittentens bedöming.
Ackumulerad Värdeförändring t = Ackumulerat Värde t-1
x Hävstångsfaktor x (Referenskurs t – Referenskurs t-1) /
Referenskurs t-1
Referenskurs 0 = Referenskursen per den kalenderdag
som närmast föregår Noteringsdagen
Referenskurs t-1 = Referenskurs per föregående Planerad
Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag
Ackumulerad Finansiering: Beräknas enligt följande
formel, enligt Emittentens bedömning:
Ackumulerad Finansiering t = Ackumulerat Värde t-1 x
((1- Hävstångsfaktor) x Räntebas – Räntebasmarginal –
Administrationsavgift) x Ränteperiod
Administrationsavgift:

Enligt vad som följer av Bilaga 1. Banken förbehåller
sig rätten att månadsvis, per den första kalenderdagen i
varje månad, höja eller sänka Administrationsavgiften
om Bankens kostnad för administration avseende
instrumentet ändras. Administrationsavgift kan
maximalt uppgå till 2 procent. Meddelande om sådan
eventuell höjning eller sänkning sänds till Innehavaren.

Räntebas:

STIBOR endagsränta ('O/N') (Bloomberg Ticker:
STIB1D).

Dagräkningsmetod:

Faktisk antal dagar/365

Slutlikviddag:

Tio (10) Bankdagar efter Slutdag.

Market Maker(s):

Nordea Bank AB (publ)

Bankdagskonvention:

Efterföljande Bankdag

Börsdagskonvention:

Efterföljande Börsdag

Referenskurs:

Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt
tillämplig Metod för Referenskursbestämning.

Värderingdag:

Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid.

Värderingstidpunkt:

Såsom följer av Allmänna Villkor

Återbetalningsdag:

Ej tillämpligt; Instrumentet är av ”open end”-karaktär.

Central Värdepappersförvaltare:

Euroclear Sweden AB
Postadress: Box 7822, SE-103 97 Stockholm, Sverige

2.

Bestämmelser om särskild avkastning

Räntebas:

Ej tillämpligt

Relevant Reuters-sida:

Ej tillämpligt

Räntebasmarginal:

Ej tillämpligt

Ränteperiod(er):

Ej tillämpligt

Dagberäkningsmetod:

Ej tillämpligt

Räntebetalningsdagar:

Ej tillämpligt

Avkastningsbelopp:

Ej tillämpligt

Avkastningsvärderingsdag:

Ej tillämpligt

Avkastningsbetalningsdagar:

Ej tillämpligt

Avkastningsperioder:

Ej tillämpligt

Särskild avkastningsstruktur:

Ej tillämpligt

Strikenivå:

Ej tillämpligt

Referenskurs:

Ej tillämpligt

Värderingstidpunkt:

Ej tillämpligt

Värderingsdag:

Ej tillämpligt

Lösenpristak:

Ej tillämpligt

Referensräntesats:

Ej tillämpligt

Spread:

Ej tillämpligt

Lösenprisgolv:

Ej tillämpligt

Återbetalningsdag:

Ej tillämpligt

Maximala Räntesatsen:

Ej tillämpligt

Golvet:

Ej tillämpligt

Gearing:

Ej tillämpligt

X:

Ej tillämpligt

Korg:

Ej tillämpligt

Startkurs Högre:

Ej tillämpligt

Startkurs Lägre:

Ej tillämpligt

Räntebestämningsdag:

Ej tillämpligt

Barriär

Ej tillämpligt

Kupong:

Ej tillämpligt

Korggolv:

Ej tillämpligt

Korgandel:

Ej tillämpligt

Lägsta Korgavkastningen:

Ej tillämpligt

Maximala Räntebeloppet:

Ej tillämpligt

Korgnivå:

Ej tillämpligt

Bästa/Sämsta kurs:

Ej tillämpligt

N:

Ej tillämpligt

Maxkomponent:

Ej tillämpligt

Valutakomponent Korg:
Valutakomponent
Underliggande Tillgång:

Ej tillämpligt

Korgnivå:

Ej tillämpligt

Bästa/Sämsta kurs:

Ej tillämpligt

N:

Ej tillämpligt

Maxkomponent:

Ej tillämpligt

Valutakomponent Korg:

Ej tillämpligt

Valutakomponent Underliggande
Tillgång:

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

3.

Information om Underliggande Tillgång

Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig
information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har
emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen
är korrekt.
ABB
Underliggande Tillgångs
benämning:

ABB

Beskrivning:

Svensk-schweiziska ABB är en leverantör inom kraft- och
automationsteknik.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.abb.com

Alfa Laval AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

ALFA

Beskrivning:

Alfa Laval är en leverantör av specialprodukter och
processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och
flödeshantering.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.alfalaval.com

Assa Abloy AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Assa Abloy ser. B

Beskrivning:

Assa Abloy är en tillverkare inom lås och dörrlösningar.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.assaabloy.com

AstraZeneca PLC
Underliggande Tillgångs
benämning:

AstraZeneca

Beskrivning:

AstraZeneca PLC är ett globalt, innovativt
bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och
marknadsföring av receptbelagda läkemedel

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.astrazeneca.com

Atlas Copco AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Atlas Copco ser. A

Beskrivning:

Atlas Copco säljer luft- och gaskompressorer, generatorer,
gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och
monteringssystem. Verksamheten omfattar även uthyrning och
eftermarknad.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.atlascopco.com

Boliden AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Boliden

Beskrivning:

Boliden är ett metallföretag med specialisering mot
prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning.
Verksamheten är i huvudsak inriktad på zink och koppar.
Andra metaller som gruvföretaget utvinner och framställer är
bly, guld och silver.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.boliden.se

Electrolux AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Electrolux ser. B

Beskrivning:

Electrolux är en tillverkare av hushållsmaskiner. Verksamheten
är global och Electrolux säljer idag sina produkter i 150 länder.
I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner,
tvättmaskiner, dammsugare och spisar.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.electrolux.com

Ericsson LM

Underliggande Tillgångs
benämning:

Ericsson ser. B

Beskrivning:

Ericsson är en tillverkare av mobila system. Företaget säljer sin
utrustning och sina tjänster till telekomoperatörer över hela
världen.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.ericsson.com

Getinge AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Getinge ser. B

Beskrivning:

Getinge arbetar med lösningar inom vård, omsorg och
forskning.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.getingegroup.com

Hennes & Mauritz AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Holmen ser. B

Beskrivning:

Hennes & Mauritz är en klädkedja med 1 700 butiker fördelade
på 33 marknader. Den största marknaden är Tyskland.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.hm.com

Hexagon AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Hexagon ser. B

Beskrivning:

Hexagon är en mätteknikkoncern. Bolagets affärsidé är att
utveckla samt marknadsföra teknologier och tjänster för
mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och
uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.hexagon.com

Husqvarna AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Husqvarna ser. B

Beskrivning:

Husqvarna tillverkar gräsklippare och motorsågar samt bärbara,
bensindrivna trädgårdsprodukter som trimmare och lövblåsare.
Koncernen tillverkar också diamantverktyg och kaputrustning
för byggnads- och stenindustrierna.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.husqvarna.com

Investor AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Investor ser. B

Beskrivning:

Investor är ett investmentbolag med storägandeskap i en rad
svenska storbolag såsom Ericsson, AstraZeneca, Atlas Copco,
ABB. Electrolux, Saab och SEB. Investmentbolaget bedriver
även verksamhet i USA och Asien.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.investorab.com

Lundin Petroleum AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Lundin Petroleum

Beskrivning:

Lundin Petroleum är ett olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med tillgångar i Europa, Afrika, Ryssland
och Asien.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.lundin-petroleum.com

Meda AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Meda ser. A

Beskrivning:

Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag. Bolaget
fokuserar på marknadsföring och läkemedelsutveckling i sen
klinisk fas.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.meda.se

Modern Times Group
Underliggande Tillgångs
benämning:

MTG ser. B

Beskrivning:

Modern Times Group, MTG, är ett medieföretag vars
kärnverksamhet återfinns inom TV.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.mtg.se

Nordea Bank AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Nordea

Beskrivning:

Nordea är av de ledande universalbankerna i Norden. Banken
har cirka 10 miljoner kunder, 1 400 kontor och 34.000
anställda. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Norden.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.nordea.com

Nokia OYJ
Underliggande Tillgångs
benämning:

Nokia SEK

Beskrivning:

Nokia är ett företag med fokus på mobil kommunikation som
tillverkar och underhåller mobila produkter och nätverk.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.nokia.com

Sandvik AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Sandvik

Beskrivning:

Sandvik är en global industrikoncern och är specialiserat på att
utveckla, marknadsföra och sälja verktyg för metallbearbetning,
maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material,
speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.sandvik.com

Svenska Cellulosa AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

SCA ser. B

Beskrivning:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, är ett globalt
konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar och

producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper,
förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.
Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.sca.com

Scania AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Scania ser. B

Beskrivning:

Scania utvecklar och tillverkar lastbilar och bussar. Företaget
tillverkar även motorer för motorer för marint samt industriellt
bruk.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.scania.com

SEB AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

SEB ser. B

Beskrivning:

SEB driver bankverksamhet i Norden, Tyskland, Polen,
Ukraina, Ryssland samt de baltiska länderna Estland Lettland
och Litauen.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.seb.se

Securitas AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Securitas

Beskrivning:

Securitas är ett bolag specialiserat på säkerhetstjänster.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.securitasgroup.com

Svenska Handelsbanken AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

SHB ser. A

Beskrivning:

SHB driver bankverksamhet i Norden samt Storbritannien.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.handelsbanken.com

Skanska AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Skanska ser. B

Beskrivning:

Skanska är en multinationell byggkoncern baserad i Solna.
Bolaget jobbar med Byggverksamhet, Bostadsutveckling,
Kommersiell Fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.skanska.com

SKF AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

SKF ser. B

Beskrivning:

SKF är en leverantör inom områdena lager, tätningar,
mekatronik, service och smörjsystem.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.skf.com

SSAB AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

SSAB ser. A

Beskrivning:

SSAB är en leverantör av höghållfasta stål.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.ssab.se

Stora Enso Oyj.
Underliggande Tillgångs
benämning:

Stora Enso ser. R

Beskrivning:

Stora Enso är ett pappers- förpacknings och
skogsproduktföretag med tillverkning av tidnings- och
bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong,
industriförpackningar och träprodukter.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.storaenso.com

Swedbank AB
Underliggande Tillgångs

benämning:

Swedbank ser. B

Beskrivning:

Swedbank är en universalbankerna med verksamhet i Norden.
Verksamhet finns även i Baltikum, Ukraina, Helsingfors,
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva,
New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.swedbank.com

Swedish Match AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Swedish Match

Beskrivning:

Swedish Match tillverkar och säljer varumärken inom rökfri
tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.swedishmatch.com

Tele2 AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Tele2 ser. B

Beskrivning:

Tele2 erbjuder tjänster inom bredband, fast och mobil telefoni,
datanät, kabel-TV och innehållstjänster.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.tele2.com

TeliaSonera AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Telia

Beskrivning:

TeliaSonera är en teleoperatör med verksamhet i Norden,
Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien.
Bolaget säljer även tjänster inom röst-, IP- och
kapacitetstjänster.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.teliasonnera.com

Volvo AB
Underliggande Tillgångs
benämning:

Volvo ser. B

Beskrivning:

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella
applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och
flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också finansiella
tjänster.

Ytterligare information:

Ytterligare information om Underliggande Tillgång kan
erhållas på: www.volvogroup.com

4.

Erbjudandets former och villkor

Antal emitterade Instrument:

Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet
om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens
bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande.
Se bilaga 1

Sista dag för Teckning:

Ej tillämpligt

Minsta och högsta
teckningsbelopp:

Ej tillämpligt

Meddelande om genomförd
emission:

Ej tillämpligt

Information om tilldelning:

Ej tillämpligt

Likviddag:

Ej tillämpligt

Courtage:

Ej tillämpligt

Avgifter:

Se beräkning av Slutlikvid

Annan begränsning av samtycke
till Finansiella Mellanhänders
Användning av
Grundprospektet:

Ej tillämpligt

Villkor för erbjudandet:

Intressen som har betydelse för
emissionen:

5.

Emittenten känner inte till att någon inblandad person
har något intresse av betydelse för emissionen.

Upptagande till handel och handelssystem

Reglerad marknad /
handelsplattform/ handelsplats:

Nasdaq OMX

Kod på reglerad marknad /
handelsplattform/ handelsplats:

Se bilaga, tabell 1

Noteringsdag:

2013-08-08

Noteringsvaluta:

SEK

Planerad Handelsdag:

Såsom följer av Allmänna Villkor

Slutdag / sista handelsdag:

Certifikat är av ”open end”-konstruktion och saknar i
förväg fastställd Slutdag/sista handelsdag. Emittenten får
tidigast när som helst efter Emissionsdagen fastställa
Slutdag / sista handelsdag. Denna får infalla tidigast en
(1) vecka efter det att Meddelande om fastställd Slutdag
sänts till Innehavaren och till den marknadsplats där
Instrumentet är noterat.

Andra reglerade marknader där
Instrumenten finns upptagna för
handel:

Ej tillämplig

6.

Annan information om Instrumenten

Auktorisation:

Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av
bemyndigande från Emittentens styrelse.

Förfarandet för avveckling av
Instrument:

Enligt regler för Euroclear Sweden

Förfarande vid avkastning:

Ej tillämpligt

Störande händelser som påverkar
den Underliggande Tillgången:

Marknadsavbrott

Justeringsregler för att ta hänsyn
till händelser som påverkar
Underliggande Tillgångar:

Ändrad beräkning och Korrigering

Totalbelopp för emissionen:

Ej tillämpligt

Betalning av och leverans av
Instrument:

Ej tillämpligt

Offentliggörande av resultat av
erbjudandet:

Ej tillämpligt

Tranch reserverad för
erbjudande i visst land:

Ej tillämpligt

Meddelande om tilldelning:

Ej tillämpligt

Arrangör:

Nordea Bank AB (publ)

Betalningsombud:

Ej tillämpligt

Depåombud:

Ej tillämpligt

Garant(er) för emissionen:

Ej tillämpligt

Beräkningsombud:

Nordea Bank AB (publ)

Rådgivares roll vid emissionen:

Ej tillämpligt

Information från tredje man:

Ej tillämpligt

Information efter
Emissionsdagen:

Bankerna avser ej lämna någon information om
Instrumenten efter Emissionsdagen.

BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN – FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT
SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN
Kod på reglerad
marknad/handelsISIN
plattform/handelsplats

Hävstångs- Underliggande tillgångs
faktor
benämning

Emittent av underliggande
tillgång

ISIN-kod
Barriärunderliggande
nivå
tillgång

Räntebas- Administrationsmarginal avgift

S E0005136801

-1

A B B Ltd

AB B Ltd

CH0012221716

100%

0,35%

0,49%

B LANKA ALF A N

S E0005136819

-1

A lfa Laval A B

Alfa La va l AB

SE0000695876

100%

0,35%

0,49%

B LANKA AS S A N

S E0005136827

-1

A SSA A B LOY A B ser. B

As s a Ablo y AB

SE0000255648

100%

0,35%

0,49%

B LANKA AZN N

S E0005136835

-1

A straZeneca P LC

As tra Ze ne c a P LC

GB 0009895292

100%

0,35%

0,49%

B LANKA ATLAS N

S E0005136843

-1

A tlas Co pco A B ser. A

Atla s C o pc o AB

SE0000101032

100%

0,35%

0,49%

B LANKA B OLIDEN N

S E0005136850

-1

B o liden A B

B o lide n AB

SE0000869646

100%

0,35%

0,49%

B LANKA ELUX N

S E0005136868

-1

Electro lux A B ser. B

Ele c tro lux AB

SE0000103814

100%

0,35%

0,49%

B LANKA ER IC N

S E0005136876

-1

Ericsso n, Telefo nab. LM ser.B

Eric s s o n, Te le fo na b. LM

SE0000108656

100%

0,35%

0,49%

B LANKA GETINGE N

SE0005219029

-1

Getinge A B

Ge tinge AB

SE0000202624

100%

0,35%

0,49%

B LANKA HM N

SE0005219037

-1

Hennes & M auritz A B ser. B

He nne s & M a uritz AB

SE0000106270

100%

0,35%

0,49%

B LANKA INVE N

SE0005219045

-1

Investo r A B ser. B

Inve s to r AB

SE0000107419

100%

0,35%

0,49%

B LANKA LUP E N

SE0005219052

-1

Lundin P etro leum

Lundin P e tro le um AB

SE0000825820

100%

0,35%

0,49%

B LANKA M TG N

SE0005219060

-1

M o dern Times Gro up A B ser. B

M o de rn Tim e s Gro up AB

SE0000412371

100%

0,35%

0,49%

B LANKA NOR DEA N

SE0005219078

-1

No rdea B ank A B

No rde a B a nk AB

SE0000427361

100%

0,35%

0,49%

B LANKA NOKIA N

SE0005219086

-1

No kia Oyj

No kia Oyj

FI0009000681

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S ANDVIK N

SE0005219094

-1

Sandvik A B

S a ndvik AB

SE0000667891

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S C A N

SE0005219102

-1

Svenska Cellulo sa A B ser. B

S ve ns ka C e llulo s a AB

SE0000112724

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S C ANIA N

SE0005219110

-1

Scania A B ser. B

S c a nia AB

SE0000308280

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S EB N

SE0005219128

-1

Skand. Enskilda B anken A B A

S ka ndina vis ka Ens kilda B a nke n AB

SE0000148884

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S EC U N

SE0005219136

-1

Securitas A B ser. B

S e c urita s AB

SE0000163594

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S HB N

SE0005219144

-1

Sv. Handelsbanken A B ser. A

S ve ns ka Ha nde ls ba nke n AB

SE0000193120

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S KANS KA N

SE0005219151

-1

Skanska A B ser. B

S ka ns ka AB

SE0000113250

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S KF N

SE0005219169

-1

SKF A B ser. B

S KF AB

SE0000108227

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S S AB N

SE0005219177

-1

SSA B Svenskt Stål A B ser. A

S S AB AB

SE0000171100

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S WED N

SE0005219185

-1

Swedbank A B

S we dba nk AB

SE0000242455

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S WM A N

SE0005219193

-1

Swedish M atch A B ser. B

S we dis h M a tc h AB

SE0000310336

100%

0,35%

0,49%

B LANKA TELE2 N

SE0005219201

-1

Tele2 A B ser. B

Te le 2 AB

SE0000314312

100%

0,35%

0,49%

B LANKA TELIA N

SE0005219219

-1

TeliaSo nera A B

Te lia S o ne ra AB

SE0000667925

100%

0,35%

0,49%

B LANKA VOLVO N

SE0005219227

-1

Vo lvo , A B ser. B

Vo lvo AB

SE0000115446

100%

0,35%

0,49%

B LANKA S TOR A N

S E0005219268

-1

Sto ra Enso Oyj ser. R

Sto ra Enso Oyj

100%

0,35%

0,49%

B LANKA AB B N

FI0009007611

BILAGA 2 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN – SAMMANFATTNING AV EMMISSIONEN
AVSNITT A – INLEDNING OCH VARNINGAR
A.1

Inledning

Denna sammanfattning skall läsas som en inledning till Grundprospektet
och varje beslut om att investera i Instrument ska baseras på en
bedömning av Grundprospektet i dess helhet. Om ett yrkande gällande
informationen i detta Grundprospekt framförs inför domstol i en
medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan
käranden enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna bli
skyldig att stå för kostnaderna för att översätta Grundprospektet innan de
rättsliga förfarandena inleds. Inget civilrättsligt ansvar kommer kunna
göras gällande mot Bankerna i någon sådan medlemsstat enbart på
grund av denna sammanfattning, inklusive alla översättningar av den,
såvida den inte är vilseledande, felaktig eller oförenlig när den läses
tillsammans med de andra avsnitten av detta Grundprospekt eller om den
inte innehåller, när den läses tillsammans med de andra avsnitten i detta
Grundprospekt, relevant information (så som den definieras i Artikel
2.1(s) i Prospektdirektivet) för att hjälpa investerare att fatta beslut om
att investera i Instrument.

A.2

Samtycke





Bankerna samtycker till att Grundprospektet används i samband
med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande
villkor:
(i) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett
prospekt upprättas;



(ii) samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta
Grundprospekt;



(iv) de enda finansiella mellanhänder som får använda
Grundrospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder
som någon utav Bankerna har ingått distributionsavtal med och
som anger detta på sin hemsida (”Finansiell Mellanhand”); och



(v) samtycket gäller endast för erbjudanden i Danmark, Norge
Sverige eller Finland i enlighet med vad som anges på den
aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida;



(vi) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av
ytterligare förbehåll som i så fall anges i de Slutliga Villkoren för
emissionen.



När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare
ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om
anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
Nordea Bank AB (publ) (”NBAB”)
BEmittenternas
Nordea Bank Finland Plc (”NBF”)
registrerade
.
firma
1
och
handelsbeteckning
NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 516406-0120.
BEmittenternas
Sätet är i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, 105
säte,
.
bolagsform,
2
lag 71 Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s
verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och
under vilken
finansieringsrörelse.
emittenterna
NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är
bedriver sin
verksamhet, och registrerat i handelsregistret med registreringsnummer 1680235-8. NBF
land för
har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Aleksanterinkatu 36 B, SFregistrering:
00100 Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som
reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska
lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform.
BKända trender:
.
4
b
BKoncernbeskrivning:
.
5

Ej tillämpligt. Det finns inte några för Bankerna kända tydliga trender
som påverkar Bankerna eller de marknader de verkar på.

BResultatprognos
.
eller
beräkning
9
av
förväntat
resultat
BEventuella
anmärkningar
.
i
revisionsbe1
rättelsen:
0
BUtvald central
finansiell
.
information
1
2

Ej tillämpligt. Bankerna gör inte någon resultatprognos eller
resultatuppskattning i Grundprospektet.

NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder
finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge
och Sverige), med ytterligare verksamhet i Polen, Ryssland, de baltiska
länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre
största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i
Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge.
NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen
och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet.

Ej tillämpligt. Det finns inte några anmärkningar för Bankerna i deras
revisionsberättelser.

Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag
som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas
tillsammans med Bankernas respektive reviderade koncern- eller
årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2012, samt
revisorernas rapporter och kommentarer därtill.
NBAB – utvald central finansiell information.
2012

2011
(Miljoner EUR)

Resultaträkning

Summa rörelseintäkter
10 36

9 501

3 126

2 634

677 420

716 204

649 204

690 084

28 216

26 120

677 420

716 204

6 633

3 103

19 754

3 730

774

7 565

-170

-2 509

Årets resultat

Balansräkning
Summa tillgångar
Summa skulder
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av den löpande verksamhetens
tillgångar och skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
20 358

8 786

20 358

8 786

Förändring

NBF – utvald central finansiell information.
2012

2011
(Miljoner EUR)

Resultaträkning
Summa rörelseintäkter
Årets resultat

2 824
1 186

2 644
1 101

Balansräkning
Summa tillgångar
Summa skulder
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
den löpande verksamhetens
tillgångar och skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Förändring

341 947
332 668
9 279
341 947

399 287
387 667
11 620
399 287

-441

674

18 720

469

333

3 180

-3 526
15 527
15 527

-692
2 957
2 957

Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s
framtidsutsikter har inträffat sedan den den 31 december 2012, vilket är
datumet för deras respektive senaste publicerade reviderade
årsredovisning.
Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s finansiella
ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 31 december
2012, vilket är datumet för deras senast publicerade reviderade
årsredovisning.
BNyligen
inträffade
.
händelser:
1
3
BKoncernberoende:
.
1
4
BEmittenternas
huvudsakliga
.
verksamhet:
1
5

Ej tillämpligt för någon av Bankerna. Det har inte nyligen förekommit
några särskilda händelser för någon av Bankerna som väsentligen
påverkar bedömningen av Bankernas solvens sedan publiceringen av
Bankernas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31
december 2012.
Ej tillämpligt. Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter
inom Nordeakoncernen.

NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför
finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och
den offentliga sektorn.
NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen
och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet.
Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga
affärsområden: ”Retail Banking”, ”Wholesale Banking” och ”Wealth
Management”. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens
organisation affärsenheten Group Operations and Other Lines of

Business, tillsammans med Group Corporate Centre och Group Risk
Management som är de andra centrala delarna av Nordeakoncernens
organisation.
Nordeakoncernen är en universell bank och erbjuder därmed ett
omfattande sortiment av bank- och finansprodukter samt tjänster till
hushåll och företagskunder, inklusive finansinstitut. Nordea-koncernens
produkter och tjänster består av ett brett sortiment av banktjänster för
hushållen, t.ex. bolån och konsumentlån, kredit- och bankkort och ett stort
antal olika sparformer, livförsäkringar och pensionsprodukter. Dessutom
har Nordeakoncernen ett brett sortiment av banktjänster för företag,
inklusive affärslån, kontanthantering, betalnings- och kontotjänster,
riskhanteringsprodukter och rådgivningstjänster, skuld- och
kapitalrelaterade produkter för likviditet och kapitalanskaffning samt
företagsfinansiering, hanteringstjänster för institutionella tillgångar och
livförsäkrings- och pensionsprodukter för företag. Nordea-koncernen
distribuerar även allmänna försäkringsprodukter. Nordea-koncernen har
också det största distributionsnätverket för kunder på den nordiska
marknaden, med cirka 1 000 filialkontor (inklusive cirka 210 filialkontor i
Polen, Ryssland och de baltiska staterna), telefonsupportcentraler i alla de
nordiska länderna och en mycket konkurrenskraftig internetbank.
Nordeakoncernen finns i 19 länder runt om i världen.
BPersoner med
direkt
.
eller
indirekt
1
ägande/
kontroll:
6

Ej tillämpligt. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt
eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp
av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till
NBAB.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd
CBeskrivning av
som en ”Serie”) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska
värdepapprens
.
villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men
typ
1 och klass:
inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag
eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som
en ”Tranch”) kan emitteras som en del av en befintlig Serie.
Serienumret för Instrumenten är: Se bilaga 1.
Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och
registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s (”Euroclear
Sweden”), Euroclear Finland Ab (”Euroclear Finland”), VP Securities
A/S (”VP”) eller Verdipapirsentralen ASA (”VPS”), såsom närmare
anges i Slutliga Villkor.
ISIN-nummer: Avseende varje Tranch av Instrument kommer relevanta
ISIN-nummer att anges i de tillämpliga Slutliga Villkoren.
Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden. Instrumenten
har tilldelats följande ISIN: Se bilaga 1.

CValuta
.
2

Valutan för Instrumenten är danska kronor, euro, norska kronor, svenska
kronor eller annan valuta, såsom närmare anges i de tillämpliga Slutliga
Villkoren.
Valutan för Instrumenten är SEK.

CEventuella
inskränkning-ar
.
i rätten
5
till
överlåtelse
CRättigheter
kopplade
.
till
värdepapperen
8
inklusive
rangordning
och
begränsningar
av sådana
rättigheter

Ej tillämpligt – Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att
fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara
begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument
måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner.
Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda
förpliktelser för respektive Bank och rangordnas pari passu utan någon
preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av
Bankens nuvarande och framtida utestående icke-säkerställda och ickeefterställda förpliktelser.
Pris: Priset för varje Tranch av Instrument som ska ges ut under
Grundprospektet kommer att fastställas av den relevanta Banken vid
tidpunkten för emissionen av Instrumentet, i enlighet med rådande
marknadsförhållanden.
Priset för Instrumenten är: Ej tillämpligt
Avkastning: Avkastningen på varje Tranch av Instrument kommer att
beräknas på grundval av det relevanta priset på det relevanta
utgivningsdatumet. Det är inte en indikation om framtida avkastning.
Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): Bankerna ger inget
negative pledge-åtagande, vilket innebär att Bankerna är fria att ställa
säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer.
Uppsägningsgrunder: I de Allmänna Villkoren föreskrivs inga
uppsägningsgrunder för fordringshavare. Bankerna har dock rätt att säga
upp instrument i förtid enligt vad som framgår av Allmänna Villkor.
Beskattning: Alla betalningar med hänsyn till Instrumenten kommer
göras utan källskatt eller avdrag för skatt såvida inte detta fordras av
svensk, norsk, dansk eller finsk lag, föreskrifter eller andra regler, eller
beslut från finska, norska, danska eller svenska myndigheter. I händelse
av att någon av Bankerna måste göra avdrag för eller undanhållande av
finsk, norsk, dansk eller svensk skatt för någon investerare som inte
omfattas av beskattning i Sverige, Norge, Danmark eller Finland kommer
den relevanta Banken att betala ett tilläggsbelopp för att säkerställa att de
relevanta innehavarna av Instrument, vid förfallodagen, kommer erhålla
ett nettobelopp som är lika med det belopp som innehavarna skulle ha
erhållit om det inte vore för de avdragna eller undanhållna beloppen,
förutom i enlighet med vissa undantag.
Enligt svenska skatteregler medför en försäljning, inlösen eller annan
avyttring av Instrumenten beskattning enligt kapitalvinstreglerna.
Generellt gäller att privatpersoner och dödsbon beskattas för
kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30

procent medan aktiebolag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet
med 22 procent skatt.
I Danmark beskattas vinst och förlust på Instrumenten normalt som
kapitalinkomst med en marginalskattesats om 45,5 procent (2012) vilken
sänks till 43,5 procent år 2013 och 42 procent år 2014 och framåt.
Aktiebolag i Danmark som realiserar vinst eller förlust i Instrumenten
beskattas för rörelseinkomst med en skattesats om 25 procent (2013).
I Finland beskattas Instrument som inte anses höra till näringsverksamhet
och som innehas av fysiska personer enligt reglerna för
kapitalinkomstbeskattning. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30
procent (2013). Skattesatsen avseende den del av kapitalinkomsten som
överstiger 50 000 euro är 32 % per år (2031). För aktiebolag beskattas
nettoinkomster med en skattesats om 24,5 procent (2013) (sänks till 20 %
från den 1 januari 2014).
I Norge medför en försäljning, inlösen eller avyttring av Instrument en
beskattning enligt kapitalvinstreglerna. För fysiska personer är
skattesatsen 28 procent (2013). För juridiska personer uppgår skattesatsen
till 28 procent (2013) med undantag för vissa norska juridiska personer. I
Norge finns även en förmögenhetsskatt.
Lagstiftning: Instrumenten och alla icke-avtalsenliga förpliktelser som
uppstår ur eller i samband med Instrumenten styrs av antingen finsk
lagstiftning, svensk lagstiftning, dansk lagstiftning eller norsk
lagstiftning, förutom att (i) registreringen av Instrument i VP styrs av
dansk lagstiftning, (ii) registreringen av Instrument i VPS styrs av norsk
lagstiftning, (iii) registreringen av Instrument i Euroclear Sweden styrs av
svensk lagstiftning, och (iv) registreringen av Instrument i Euroclear
Finland styrs av finsk lagstiftning.
Instrument styrs av svensk lagstiftning.
CUpptagande till
handel
.
på en
reglerad
1
marknad
1

Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på NASDAQ
OMX Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX
Copenhagen, Oslo Børs, Nordic Growth Market NGM AB – NDX
(Nordic Derivatives Exchange) eller annan reglerad marknad eller börs.
Ansökan kommer göras för Instrumenten för att godkännas för notering
på Nasdaq OMX Stockholm och för handel på [ ] med verkan från [ ].

CBeskrivning av
hur
.
investeringens
1
värde
5
påverkas
av de
underligga
instrumenten

Instrument och underliggande tillgång: Instrumenten är värdepapper i
form av warranter eller certifikat (”Instrument”) som utgivits av
respektive Bank under detta Grundprospekt, i den valör och med de
villkor som framgår av Allmänna Villkor och relevanta Slutliga Villkor.
Slutliga Villkor innehåller bl.a. uppgift om underliggande tillgång. Värdet
på Instrumenten kommer att bestämmas med referens till värdet av det
underliggande och den eller de värdeutvecklingsstruktur som är
tillämplig(a) för Instrumenten.
Warrant: En warrant är ett finansiellt instrument som ger investeraren en
exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller

ett index. Warranter kan också ges ut som turbowarranter,
marknadswarranter eller MINI Futures som beskrivs närmare nedan.
Konstruktionen av warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande
tillgången påverkar värdet på warranterna och kan leda till större vinst
eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i
den underliggande tillgången.
Hur slutlikviden beräknas för warrant framgår av Allmänna Villkor och
respektive Slutliga Villkor för varje warrantserie. Generellt gäller dock
följande:
(i) Warrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarranter av hur
mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger warrantens
lösenkurs. En investerare som köper köpwarranter spekulerar i en
uppgång i värde av den underliggande tillgången.
(ii) Warrantens värde på slutdagen bestäms för säljwarranter av hur
mycket den underliggande tillgångens kurs understiger warrantens
lösenkurs. En investerare som köper säljwarranter spekulerar i en
nedgång i värde av den underliggande tillgången.
Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag
som ger ut underliggande aktie går i konkurs), eller om den inte har en
tillräckligt gynnsam värdeutveckling (som kan vara positiv eller negativ),
blir warranten värdelös och den som investerat i warranten förlorar hela
det investerade kapitalet.
Turbowarranter är warranter men har därutöver även en s.k. barriärnivå
innebärande att turbowarrant köp förfaller omedelbart om den
underliggande tillgången noteras lika med eller lägre än barriärnivån och
turbowarrant sälj förfaller omedelbart om den underliggande tillgången
noteras lika med eller högre än barriärnivån. Vid turbowarrants förtida
förfall utbetalas eventuell slutlikvid och turbowarranten upphör att gälla.
MINI Futures liknar turbowarranter men har normalt en ej på förhand
bestämd slutdag och en barriär som är annorlunda utformad än
Barriärnivån för en turbowarrant.
Marknadswarranter är warranter som utges som en
primärmarknadstransaktion och innehåller ofta ett underliggande belopp
som utgör grunden för beräkning av eventuell avkastning.
Marknadswarranter kan även innehålla värdeutvecklingssstrukturer
motsvararande dem som annars avser certifikat enligt nedan.
Marknadswarranten kan vara ett icke kapitalskyddat instrument. I sådant
fall kan investerare i warranten komma att förlora hela eller delar av det
investerade kapitalet. Marknadswarranten kan berättiga att erhålla lösen
eller avkastning på slutdagen (europeisk typ) men kan även vara
strukturerat liknande en amerikansk option där investeraren har rätt att

begära inlösen under warrantens löptid.
Certitfikat: Certifikat är finansiella instrument som ger investeraren en
exponering mot en viss underliggande tillgång. Underliggande tillgångar
kan utgöras av t.ex. aktier eller aktieindex, samt andra tillgångar såsom
räntor, valutor, råvaror eller en kombination av ovanstående samt korgar
av sådana tillgångar. För att ge ett certifikat en specifik avkastningsprofil
används ett antal definitioner som finns specificerade under Allmänna
Villkor och relevanta Slutliga Villkor. Certifikatet är ett icke
kapitalskyddat instrument innebärande att investerare i certifikatet kan
komma att förlora hela det investerade kapitalet.
Värdeutvecklingsstrukturer: De värdeutvecklingsstrukturer som kan
komma att användas för certifikat, warranter och marknadswarranter är
bl.a. följande:
”Bas”-struktur - Basstrukturen för att beräkna värdeutvecklingen på
Instrument är beroende av förändringen mellan start- och slutkurs för en
eller flera underliggande tillgångar. För att minska risken för att tillfälliga
värdeförändringar ger ett missvisande beräkningsunderlag vid
beräkningen av slutvärdet på Instrument fastställs slutvärdet ofta som ett
genomsnitt av underliggande tillgångarnas värde eller jämförelsetal vid
ett antal mättidpunkter under en bestämd tidsperiod. Det förekommer
dock att det endast finns en mättidpunkt av ett värde eller ett jämförelsetal
under löptiden.
”Delta 1/Tracker”-struktur –Under en Delta 1-struktur erhåller
investeraren aktuellt värde på den underliggande tillgången på
återbetalningsdagen. Investeraren är fullt exponerad mot den
underliggande tillgångens värdeutveckling i denna typ av struktur. Med
det menas att instrumentets utveckling följer den underliggande tillgången
i ett förhållande 1:1. En så kallad ”Tracker” är vanligtvis konstruerad så
att en enprocentig uppgång i underliggande tillgång ger en enprocentig
uppgång i instrumentets värde. En Tracker kan också vara konstruerad så
att den ger en omvänd avkastning mot underliggande tillgång. Det
innebär att en enprocentig nedgång i underliggande tillgång ger en
enprocentig uppgång i intrumentets värde.
”Max”-struktur – Maxstrukturen utgår från basstrukturen men innehåller
en bestämd maxavkastning, det vill säga ett tak för hur hög avkastningen
kan bli. Investeraren erhåller det lägsta av maxavkastningen och
värdeutvecklingen på den underliggande tillgången. Om
värdeutvecklingen i den underliggande tillgången överstiger den på
förhand bestämda maxavkastningen får investeraren ett belopp
motsvarande maxavkastningen.
”Barriär-struktur – Denna struktur innehåller en fastslagen kurs som
ersätter slutkursen om slutkursen för den underliggande tillgången uppnår
och/eller överstiger ett kurstak eller understiger en kursbotten.

”Digital”-struktur – Avkastningen i en digital struktur är beroende av hur
värdet för en underliggande tillgång förhåller sig till en viss i förväg
bestämd nivå på stängningsdagen.
”Binär” -struktur – Avkastningen i en binär struktur är beroende av hur
värdet av en underliggande tillgång förhåller sig till en i förväg bestämd
nivå under Instrumentets hela löptid.
”Portfölj”-struktur – Avkastningen i en portföljstruktur utgörs av det
genomsnittliga värdet av den enskilt bästa värdeutvecklingen, eller flera
av de bäst presterande, bland ett antal underliggande tillgångar i en korg.
Den/de utvalda bäst presterande tillgången/tillgångarna kan komma att
avlägsnas ur korgen i slutet av varje tidsperiod.
”Hävstång”-struktur – Hävstångstruktur innebär vanligtvis att
intrumentets värde rör sig proportionerligt med hävstången i förhållande
till underliggande underliggande tillgång. Stukturen kan kombineras med
bland annat en barriär eller ett tak.
”Konstant Hävstång”-struktur – En konstant hävstång-struktur är en
struktur där exponeringen mot underliggande tillgång under en definierad
tidsperiod (till exempel en dag) ger en avkastning i förhållande till
underliggande tillgång som är X gånger större. Den konstanta hävstången
kan både vara positiv och negativ och strukturen kombineras ofta med
exempelvis en barriär.
”Rainbow”-struktur –I en rainbowstruktur åsätts underliggande tillgångar
på värderingsdagen vissa på förhand bestämda andelsvärden baserade på
värdeutveckling för varje underliggande tillgång, det vill säga den
underliggande tillgång som utvecklats bäst åsätts ett förutbestämt värde
och så vidare. Denna struktur kombineras ofta med någon av övriga
strukturer.
”Fixed best”-struktur – I en fixed best-struktur ersätts slutkursen för de/n
underliggande tillgång/ar som haft högst värdeutveckling av ett på
förhand bestämt värde, vid beräkningen av värdeutvecklingen.
Ovan angivna värdeutvecklingsstrukturer är ett urval av de vanligaste
strukturerna. Dessa strukturer kan kombineras, varieras och användas i
sin helhet eller endast delvis. Även andra värdeutvecklingsstrukturer kan
bli tillämpliga och kommer då att närmare beskrivas i Slutliga Villkor för
respektive certifikat.
De(n) tillämpliga värdeutvecklingsstrukturen(-erna) är Instrumenten, som
omfattas av dessa Slutliga Villkor, avser att replikera den dagliga
procentuella förändringen i respektive Underliggande Tillgång justerat
för effekten av en hävstång om -1.
Deltagandegrad: Instrumentens struktur kan innehålla en deltagandegrad
som används för att fastställa exponeringen mot respektive underliggande

tillgång(ar), dvs. proportionen av ändring i värdet som tillfaller
investeraren i varje individuellt Instrument. Deltagandegraden bestäms av
den relevanta Banken och fastställs genom, bland annat, löptiden,
volatiliteten, marknadsräntan och den förväntade avkastningen från
underliggande tillgång.
Deltagandegraden är: Ej tillämpligt
Särskilda avkastningsstrukturer:
För Certifikat, Warranter och Marknadswarranter kan någon eller några
av följande särskilda avkastningsstrukturer vara tillämpliga, i enlighet
med vad som anges i Slutliga Villkor.
”Cap/Floor”
”Capped Floor Float”
”Compounding Floater”
”Range Accrual”
”Digital Long”
“Digital Short”
”Basket Long”
”Basket Short”
”Autocallkupong”
”Maxkomponent”
”Valutakomponent – Korg”
”Valutakomponent – Underliggande Tillgång”
De särskilda avkastningsstrukturerna som är tillämpliga för Instrumenten
är: Ej tillämpligt
CStängningseller
. förfallodag
1
6

Med förbehåll för en förtida återbetalning, kommer återbetalningsdagen
vara Instrumentens förfallodag.
Instrumentens återbetalningsdag är: Ej tillämpligt; open-ended

CAvräkningsförfarande:
.
1
7

För alla Instrument sker automatiskt lösen genom kontantavräkning,
vilket innebär att den relevanta Banken, om Instrument på slutdagen
berättigar till slutlikvid, betalar innehavare av Instrument kontanter.
Instrument ger inte innehavare rätt att erhålla underliggande tillgång.
Avräkning av Instrument som är registrerade vid VP ska ske i enlighet
med VP-reglerna, avräkning av Instrument som är registrerade vid VPS
ska ge i enlighet med VPS-reglerna, avräkning av Instrument som är
registrerade vid Euroclear Sweden ska ske i enlighet med Euroclear
Swedens regler och avräkning av Instrument som är registrerade vid
Euroclear Finland ska ske i enlighet med Euroclear Finlands regler.
Avräkning av Instrument ska ske: Euroclear Sweden AB

CAvkastning:
.
1
8

Avkastningen eller återbetalningsbeloppet som ska betalas till
Investerarna kommer fastställas med referens till värdeutvecklingen för
de underliggande underliggande tillgångarna inom en specifik
värdeutvecklingsstruktur som är tillämplig för Instrumenten. Detaljer om
olika värdeutvecklingsstrukturer och särskilda avkastningsstrukturer finns
angivna i avsnitt C.15.
Detaljer kring de(n) tillämpliga ränte- och värdeutvecklingsstrukturen(erna) och avkastningen på Instrumenten finns angivna i avsnitt C.15.

CLösenpris eller
sista
. noterade
pris
1 för det
underliggande:
9

Det slutliga värdet på de(n) relevanta underliggande tillgång(-arna)
kommer ha en inverkan på återbetalningsbeloppet som ska betalas till
Investerare. Det slutliga värdet kommer fastställas på de(n) tillämpliga
Värderingsdagen(-arna) som anges i de relevanta Slutliga Villkoren.
Certifikat är av ”open end”-konstruktion och saknar i förväg fastställd
Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedagar för Slutkurs.
Emittenten får när som helst efter Emissionsdagen fastställa
Fastställelse¬period för Slutkurs / Fastställelsedagar för Slutkurs.

CTyp av
underliggande
.
tillgång:
2
0

Underliggande tillgångar kan utgöras av, eller en kombination av,
följande: aktie, depåbevis, obligation, råvara, ränta, växelkurs,
terminskontrakt, fond, index eller korg av tillgångar, som ger investeraren
en exponering mot en viss underliggande tillgång. Värdeutvecklingen i
den underliggande tillgången påverkar värdet och eventuell avkastning på
warranten eller certifikatet.
Typ av underliggande tillgång(ar) är: aktier.

AVSNITT D - RISKER
DRisker specifika Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i
Bankerna liksom de Instrument som erbjuds inom ramen för
för
. Bankerna
Grundprospektet. Risker föreligger beträffande förhållanden som har
2
anknytning till Bankerna och till de Instrument som erbjuds under
Grundprospektet samt sådana förhållanden som saknar specifik
anknytning till Bankerna och Instrument.
Risker förenade med Bankernas verksamhet hänför sig huvudsakligen till
kredit- och marknadsrisker, men det finns även andra risker såsom
operationella risker och likviditetsrisker. Kreditrisken är risken för att en
motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken
definieras som en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och

priset på Bankernas tillgångar leder till en minskning av värdet av
tillgångar och skulder. Vidare finns det likviditetsrisker vilket innebär
risken att endast kunna fullgöra likviditetsåtaganden till ökad kostnad
eller i värsta fall inte alls, samt operationella risker vilket innebär risker
kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern
kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika
former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar.
Riskerna i Bankernas verksamhet är relevant för investerare i Instrument
eftersom investerare alltid har en kreditrisk på den relevanta Banken,
innebärande att Bankernas fortsatta ekonomiska välstånd är en
förutsättning för att återbetalning, eller i förekommande fall
räntebetalning, kan ske under Instrumenten.
DRisker specifika
för
.
Instrumenten
6
och riskvarning

Det finns även risker med de Instrument som erbjuds under
Grundprospektet, vilka potentiella investerare noga skall beakta så att de
är införstådda i dessa risker innan ett investeringsbeslut fattas med
avseende på Instrument, bland annat följande:


Produktens komplexitet – Avkastningsstrukturen för Instrument
är ibland komplex och kan innehålla matematiska formler eller
samband som, för en investerare, kan vara svåra att förstå och
jämföra med andra investeringsalternativ. Noteras bör att
relationen mellan avkastning och risk kan vara svår att utvärdera.



Instrument vars kapitalbelopp inte är garanterat –
Kapitalbeloppet för vissa av de Instrument som erbjuds under
Grundprospektet är inte garanterat, enligt vad som anges i de
tillämpliga Slutliga Villkoren. Det finns därmed för dessa
Instrument ingen garanti för att det belopp som en investerare får
tillbaka vid inlösen av Instrument kommer att överstiga eller vara
lika med kapitalbeloppet.



Prissättning av strukturerade Instrument – Prissättningen av
strukturerade Instrument bestäms vanligen av Bankerna, och inte
utifrån förhandlade villkor. Det kan därför uppstå en
intressekonflikt mellan Bankerna och investerarna, i det att
Bankerna kan påverka prissättningen och försöker generera en
vinst eller undvika en förlust i relation till de underliggande
underliggande tillgångarna. Bankerna har ingen skyldighet att
agera i innehavarnas intresse.



De underliggande tillgångarnas värdeutveckling – Med
strukturerade Instrument är innehavarnas rätt till avkastning och
ibland återbetalningen av kapitalbeloppet, beroende av hur bra
värdeutvecklingen är för en eller flera underliggande tillgångar
och den gällande avkastningsstrukturen. Värdet på strukturerade
tillgångar påverkas av värdet på de underliggande tillgångarna
vid vissa tidpunkter under värdepapprens löptid, hur starkt
priserna hos de underliggande tillgångarna varierar,

förväntningarna angående den framtida volatiliteten,
marknadsräntorna och förväntade utdelningar på de
underliggande tillgångarna.


Valutafluktuationer – I de fall den underliggande tillgången
noteras i annan valuta än svenska kronor, kan
valutakursförändringar påverka avkastningen på Instrumenten.
Växelkurserna för utländska valutor kan påverkas av komplexa
politiska och ekonomiska faktorer, inklusive relativa
inflationstakter, betalningsbalansen mellan länder, storleken på
regeringars budgetöverskott eller budgetunderskott och den
monetära, skatte- och/eller handelspolitiska policy som följs av
de relevanta valutornas regeringar. Valutafluktuationer kan
påverka värdet eller nivån hos de underliggande tillgångarna på
komplexa sätt. Om sådana valutafluktuationer får värdet eller
nivån hos de underliggande tillgångarna att variera, så kan värdet
eller nivån på Instrument falla. Om värdet eller nivån hos en eller
flera underliggande tillgång(ar) är utfärdad(e) i en valuta som är
annan än valutan i vilken Instrument är utfärdade, så kan
investerarna vara utsatta för en ökad risk som kommer från
växelkurser för främmande valutor. Tidigare växelkurser för
utländska valutor är inte nödvändigtvis indikationer beträffande
framtida växelkurser för utländska valutor.



Aktier som underliggande tillgångar – Instrument med aktier som
underliggande tillgångar är inte sponsrade eller främjade av
emittenten av aktierna. Emittenten av aktierna har därför inte
någon skyldighet att beakta intresset för dem som investerat i
Instrument varför åtgärder tagna av en sådan emittent av aktier
skulle kunna negativt påverka Instrumentens marknadsvärde. Den
som investerat i Instrument har inte rätt att få några utbetalningar
eller andra utdelningar till vilka en direkt ägare av de
underliggande aktierna annars skulle ha rätt.



Index som underliggande tillgångar – Instrument som baserar sig
på index som underliggande tillgångar kan få lägre betalning vid
inlösen av sådana Instrument än om han eller hon hade investerat
direkt i de aktier/tillgångar som utgör indexet. Sponsorn av ett
index kan lägga till, ta bort eller ersätta komponenter eller göra
metodändringar som kan påverka nivån på sådant index och
därmed den avkastning som skall betalas till investerare i
Instrument.



Råvaror som underliggande tillgång – att handla i råvaror är
spekulativt och kan vara extremt volatilt eftersom råvarupriser
påverkas av faktorer som är oförutsägbara, såsom ändringar i
relationerna mellan tillgång och efterfrågan, vädermönster och
regeringars politik. Råvarukontrakt kan även handlas direkt
mellan marknadsaktörer ”over-the-counter” på handelsplatser

som är föremål för minimal eller ingen substantiell reglering.
Detta ökar riskerna som sammanhänger med likviditets- och
prishistorik för de relevanta kontrakten. Instrument som är
länkade till terminskontrakt för råvaror kan ge en annan
avkastning än Instrument som är länkade till den relevanta
fysiska råvaran, eftersom priset på ett terminskontrakt för en
råvara allmänt innefattar en premie eller en rabatt jämfört med
dagspriset för den underliggande råvaran.


Exponering mot en korg av underliggande tillgångar – För
Instrument där det underliggande är en korg av underliggande
tillgångar, bär investerarna risken för värdeutvecklingen för var
och en av delarna som korgen innehåller. Där det är en hög nivå
av ömsesidigt beroende mellan de individuella delarna av korgens
innehåll kan en ändring i värdeutvecklingen hos korgens delar
överdriva värdeutvecklingen i Instrument. Dessutom kan en liten
korg eller en olikartat viktad korg göra korgen sårbar för
ändringar i värdet hos vilken som helst av de specifika
korgkomponenterna. Varje beräkning eller värde som berör en
korg med ”bästa av” eller ”sämsta av”-inslag kan producera
resultat som skiljer sig mycket från dem som tar hänsyn till
korgens värdeutveckling i dess helhet.



Automatisk förtida återbetalning – Vissa typer av Instrument kan
automatiskt återbetalas innan deras planerade förfallodatum om
vissa villkor är uppfyllda. I en del fall kan detta resultera i en
förlust av en del eller hela investerarens investering.



Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI
Futures – Konstruktionen av
warranter/turbowarranter/marknadswarranter/MINI Futures gör
att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får
genomslag i kursen på
warranter/turbowarranter/marknadswarranter/MINI Futures och
kan leda till större vinst eller förlust på insatt kapital än om
placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången.
Detta brukar uttryckas så att
warranter/turbowarranter/marknadswarranter/MINI Futures har
en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande
tillgång, dvs. en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för
underliggande tillgång medför en procentuellt sett större
förändring av värdet på
warranten/turbowarranten/marknadswarranter/MINI Future.
Detta medför att risken att investera i
warranter/turbowarranter/marknadswarranter/MINI Future är
större än att investera i underliggande tillgång.
Warrant/turbowarrant/marknadswarranter/MINI Future kan
förfalla värdelös. Eftersom marknadswarranter även kan

innehålla värdeutvecklingsstrukturer som är mer komplicerade –
än de som är tillämpliga vad avser warranter, turbowarranter och
MINI Futures – och motsvarar de som anges vara tillämpliga
avseende certifikat, kan de risker som är relevanta för certifikat
enligt nedan även vara tillämpliga på marknadswarranter.


Risker förenade med certifikat – Om den underliggande
tillgången blir värdelös (exempelvis genom att bolaget som ger ut
underliggande aktie går i konkurs) blir certifikatet också
värdelöst. Värdet på ett certifikat kan också påverkas av
valutakursförändringar – om den underliggande tillgången är
denominerad i en annan valuta än certifikatets
denomineringsvaluta. En investerare i ett certifikat bör notera att
hela det investerade beloppet kan gå förlorat. För det fall
certifikatet är konstruerat för att ge avkastning i en nedåtgående
marknad (sälj eller short) ger en värdeökning i den underliggande
tillgången en värdeminskning i certifikatet. Under löptiden
påverkas certifikatets värde av förändringar i volatilitet,
prisutveckling och utdelningar i den underliggande tillgången
samt marknadsränteförändringar. Om certifikatet innehåller en
barriärnivå kan detta innebära att det belopp som en investerare
har rätt att erhålla på återbetalningsdagen understiger det
investerade beloppet eller att rätten till eventuell särskild
avkastning bortfaller.

Övriga risker förenade med Instrument kan ha att göra med bland annat
ränteförändringar, valutaförändringar, om Bankerna har rätt att inlösa
Instrumenten i förtid, komplexiteten av de finansiella instrumenten,
svängningar hos relevanta index, andra underliggande tillgångar eller den
finansiella marknaden och om återbetalning av återbetalningsbeloppet är
beroende av andra förhållanden än Bankernas kreditvärdighet.
Det finns också vissa risker rörande Instrument i allmänhet, såsom
modifikationer i samband med Spardirektivet och undantag och
lagändringar.
Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till omständigheter
utanför Bankernas kontroll såsom förekomsten av en effektiv
sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och
avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av
densamma i Norden och i omvärlden i stort.
Denna sammanfattning av vissa risker är endast en kortfattad
redogörelse för vissa viktiga risker och utgör inte en fullständig
redogörelse för riskfaktorer som är hänförliga till Instrument.
Investeraren bör noggrant granska och överväga de risker liksom
övrig information som beskrivs i Grundprospektet.
En investering i relativt komplexa värdepapper, såsom Instrument,

för med sig en högre risk än att investera i mindre komplexa
värdepapper. Speciellt, i en del fall, kan investerare förlora värdet av
hela sin investering eller delar därav, från fall till fall.

AVSNITT E - ERBJUDANDE
Instrumenten erbjuds för att tillhandahålla Bankernas kunder
EMotiv till
erbjudandet
.
och investeringsprodukter.
Placerade belopp kommer att användas i Bankernas löpande rörelse.
användning
2
av
intäkterna:
b
Instrument kan erbjudas på marknaden till institutionella professionella
EBeskrivning av
investerare och till så kallade retailkunder (vilka primärt omfattar mindre
erbjudandets
.
och medelstora företag samt privatkunder) genom offentliga erbjudanden
former
3
och
eller till en begränsad krets investerare. Instrument kan komma att
villkor
erbjudas av ett eller flera Emissionsinstitut som agerar tillsammans i ett
syndikat eller genom en eller flera banker i en så kallad försäljningsgrupp.
Priser och volymer samt villkor för leverans och betalning av sålunda
erbjudna Instrument bestäms genom överenskommelse vid varje sådan
emission.
ERelevanta
intressen/intress
.
ekonflikter
4
för
erbjudandet:
EBeräknade
kostnader
.
7

Ej tillämpligt. Förutom den ersättning som betalas till eventuella
Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i
Programmet och/eller denna emission, så känner Bankerna inte till att
någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen.
Banken och de Finansiella Mellanhänderna kan komma att debitera
investerare avgifter i samband med emissioner av Instrument i enlighet
med vad som anges i Slutliga Villkor.
Den relevanta Banken debiterar inte någon investerare i Instrument
några avgifter i samband med emissionen.

