
Löptid:  4 år

Nominellt belopp:  10 000 kr/obligation

Kapitalskydd:  100 % av nominellt belopp

Teckningskurs:  110 % av nominellt belopp

Deltagandegrad:  130 % (indikativt)

Tillgångsslag:  Aktier

Emittent: Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ) ”SEB” 

Distributör: Skandiabanken AB (publ) 

"Skandia"

Obligation Sverige/Tyskland Tillväxt 2 emitteras 

med 100 procent kapitalskydd av nominellt 

belopp där teckningskursen är 110 procent av 

nominellt belopp. Obligationen har exponering 

mot Sverige och Tyskland över en period på fyra 

år. Obligationen avses inregistreras på NASDAQ 

OMX Stockholm AB. Tecknas till och med 

30 september 2011.

Obli¯ation Sveri¯e/Tyskland 
Tillväxt 2
100 procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige 
och Tyskland. Tecknas till och med den 30 september 2011.
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Värdepappersskolan

Aktieindexobli¯ationer 
– en try¯¯ sparform

Aktiemarknaden 
– vad påverkar värdet?

En aktieindexobligation består av två 

komponenter: en obligation och en 

option. Obligationen är tryggheten 

och optionen är möjligheten i inves-

teringen. Obligationen är en så kallad 

nollkupongsobligation, ett räntepapper 

som inte betalar några årliga kuponger 

utan där det nominella beloppet åter-

betalas av emittenten på återbetal-

ningsdagen. 

Optionen är ett fi nansiellt instru-

ment som ger en rättighet men inte 

en skyldighet att köpa alternativt sälja 

en underliggande tillgång. Optionen 

erbjuder en hävstångseffekt så att en 

mindre investering kan ge en stor expo-

nering mot underliggande tillgång. Det 

innebär att en aktieindexobligation har 

möjlighet att leverera avkastning i nivå 

med underliggande tillgång och ändå 

vara kapitalskyddad genom att emit-

tenten åtar sig att återbetala som lägst 

nominellt belopp vid ordinarie förfall. 

Detta skapar en produkt med ett att-

raktivt förhållande mellan avkastning 

och risk. 

Obligation Sverige/Tyskland Tillväxt  2 

tecknas till överkurs. Överkurs ger en 

högre deltagandegrad och därmed 

möjlighet till större avkastning, men 

också större risk då överkursen kan gå 

förlorad. 

Priset på aktier utgår från marknadens 

förväntningar om ett bolags framtida 

prestation. Därtill spelar utbud och 

efterfrågan, det vill säga hur köpare 

och säljare möts på marknaden, roll för 

prisutvecklingen. Här beskrivs kort-

fattat hur aktiemarknaden påverkas av 

några makroekonomiska faktorer.

Vad bestämmer vilken 
avkastnin¯ ja¯ får?
Avkastningen baseras på skillnaden 

mellan startkurs och slutkurs. Om 

underliggande tillgång stiger får du ett 

belopp som relateras till uppgången. 

Är underliggande tillgång oförändrad, 

eller har sjunkit, återbetalas det nomi-

nella beloppet på återbetalningsdagen.

Delta¯ande¯rad
Deltagandegraden speglar hur stor häv-

stång du får mot underliggande tillgång. 

Alltså hur stor del av uppgången för 

underliggande tillgång som du får ta del 

av. Om underliggande tillgång utvecklas 

positivt multipliceras denna med delta-

gandegraden för att få fram slutvärdet.

Andrahandsmarknad
Obligationerna avses inregistreras på 

NASDAQ OMX Stockholm AB. Under 

normala marknadsförhållanden är det 

möjligt att sälja obligationerna före 

återbetalningsdag. På andrahandsmark-

naden utgår courtage enligt Skandias 

gällande prislista (f.n. är courtage för 

försäljning via telefon 0,25 procent av 

försäljningslikviden).

Marknads-  Tillbaka på åter- 
scenario Rörelse betalningsdagen
  av nominellt belopp1)

Positivt  +20 % 120 %

Negativt -20 % 100 %

1) Beräknas enligt formeln: nominellt belopp + MAX 
(nominellt belopp x rörelse x deltagandegrad; 0). 
100 procent deltagandegrad används i detta exempel.

Faktor Aktiemarknad

Internationell handel 
och investeringar

Ökat kapitalinflöde och efterfrågan på inhemska varor och 
tjänster är i regel positivt för aktiemarknaden.

Ekonomisk tillväxt
Inhemsk tillväxt tenderar att attrahera nya investeringar och 
är generellt sett positivt för den inhemska aktiemarknaden. 
En tillväxt under förväntan kan dock få aktier att sjunka i pris.

Inflation

Hög inflation urholkar konsumenters köpkraft, vilket är negativt 
för de inhemska bolagen och därmed aktiemarknaden. Därtill 
medför i regel hög inflation minskad export, vilket är negativt 
för aktiemarknaden.

Räntenivå
Höga räntenivåer gör det dyrare att investera, vilket hämmar 
expansionen för de inhemska bolagen och kan därigenom för-
svaga aktiemarknaden.

2) På återbetalningsdagen återbetalar emittenten som
lägst 100 procent av det nominella beloppet, i detta 
fall 10 000 kronor. Härutöver kan investeringen i 
optionen ge avkastning vilket baseras på avkast-
ningen i underliggande tillgång.
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Svensk och tysk ekonomi 
i världsklass

Hjulen i den svenska ekonomin snurrar 

med hög fart. Produktionsvolymen är 

tillbaka på ungefär samma nivå som 

före fi nanskrisen och investeringarna 

bedöms öka snabbt framöver.1 Under 

2010 växte den svenska ekonomin med 

5,5 procent. Men de fl esta bedömare 

räknar med en lugnare tillväxttakt 

framöver, vilket av många ekonomer 

ses som positivt då infl ationsrisker 

skulle kunna öka om tillväxten fortsatte 

på dessa höga nivåer. Riksbanken spår 

att Sveriges ekonomi kommer att växa 

med 4,6 procent 2011, vilket är en 

mycket stark siffra. Kommande år för-

väntas tillväxten sjunka tillbaka mot en 

historiskt sett genomsnittlig nivå.2 

Det är inte bara i Sverige som eko-

nomin utvecklas starkt. Ifjol växte 

Tysklands BNP med 3,6 procent, vilket 

var den högsta tillväxten på många år. 

Likt i Sverige och många andra ekono-

mier förväntas Tysklands BNP-tillväxt 

dämpas i år och nästa år, men tillväx-

ten överstiger ändå väsentligt den 

potentiella tillväxten som bedöms vara 

omkring 1–1,5 procent.3  

Tysklands och kanske Europas vik-

tigaste konjunkturindikator, det tyska 

IFO-index, som mäter konjunkturläget i 

ekonomin, har noterats på mycket höga 

nivåer under våren. Den senaste tidens 

noteringar för IFO-index sänder upp-

muntrande signaler om den tyska eko-

nomiska utvecklingen. Trots att indexet 

under sommaren har rört sig tillbaka 

från tidigare toppnivåer är det fortfa-

rande på en historiskt sett hög nivå.

I kontrast till Sverige och Tyskland 

står länder i Europas utkanter. Portugal, 

Grekland och Irland har till följd av 

sina stora skulder tvingats be om eko-

nomiskt stöd från EU och IMF. Även 

i Italien och Spanien ser situationen 

osäker ut. Skuldproblematiken i dessa 

länder kan leda till bakslag även för 

Tyskland och Sverige om den förvärras.

Under 2011 har världsekonomin 

sett tecken på inbromsning. En viss 

inbromsning har varit önskvärd i vissa 

länder, vars ekonomi hotats av över-

hettning. Om den globala konjunkturen 

skulle försvagas mer än förväntat skulle 

naturligtvis både den svenska och tyska 

ekonomin drabbas negativt.

De svenska och tyska ekonomierna 

är mycket exportberoende, och påver-

kas därmed av valutasvängningar. 

Utvecklingen för svenska kronan res-

pektive euron kan därför ha betydelse 

för utvecklingen på de båda ländernas 

aktiemarknader. Om kronan eller 

euron försvagas kan det missgynna 

exportföretag som har sina inköp i 

lokal valuta och försäljning i utländsk 

valuta. En förstärkning av valutorna får 

på motsvarande sätt positiv effekt för 

exportbolagen.

Avkastningen i Obligation Sverige/

Tyskland Tillväxt 2 bestäms av 

utvecklingen på de svenska och tyska 

aktiemarknaderna. De två underlig-

gande indexen, OMXS30 och DAX K, 

består av de mest omsatta aktierna 

på Stockholms- och Frankfurtbörsen. 

Exempel på aktier som ingår i indexen 

är H&M, Ericsson och Nordea samt 

Lufthansa, Siemens och Volkswagen.

Sverige och Tyskland är två av Europas starkaste ekonomier. Den tyska ekonomin agerar 
draglok för övriga europeiska ekonomier och den svenska tillväxttakten påminner om 
siffror vi är vana att se från tillväxtmarknadsländer. Obligation Sverige/Tyskland Tillväxt 2 
ger investerare möjlighet att kombinera två av Europas starkaste ekonomiers börser i en 
och samma investering med kapitalskydd. Produkten passar dig som tror på fortsatt 
styrka för de tyska och svenska ekonomierna och börser.

Stark utveckling i den svenska 
och tyska ekonomin

Riskspridning mellan två börser 
och valutor

Positiva framtidsutsikter

Argument för och emot
tillväxt i Sverige/Tyskland

Skuldproblematik i Europas 
utkanter skapar risk

Snabb inbromsning i 
världsekonomin skulle tynga

Stigande valutor skulle drabba 
exportbolagen negativt

1 Riksbanken Penningpolitisk uppföljning, april 2011.
2 Riksbanken Penningpolitisk uppföljning, april 2011.
3  Swedbank Global Konjunktur- och strukturrapport, 
mars 2011.
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Historisk utvecklin¯ av underli¯¯ande index
Grafen nedan visar utvecklingen av en korg bestående av 50 % OMXS30™ 

och 50 % DAXK® index mellan  1 augusti 2006 och 1 augusti 2011.1)
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Sverige Tyskland Världsindex 

Räkneexempel – beräknin¯ av avkastnin¯en
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på återbetalningsdagen av ett

investerat belopp om 112 200 kr, inklusive courtage, det vill säga 10 obligationer.

I räkneexemplet har antagits en deltagandegrad om 130 procent.

Index-
avkastning

Avkastning 
på nominellt 
belopp

Investerat 
belopp

Total utbetalning 
på återbetal-
ningsdagen2)

Utbetalt på 
inv. belopp 
(%)

Årlig netto-
avkastning3)

100% 130 000 112 200 230 000 105,0% 19,6%

60% 78 000 112 200 178 000 58,6% 12,2%

40% 52 000 112 200 152 000 35,5% 7,9%

20% 26 000 112 200 126 000 12,3% 2,9%

9,39% 12 200 112 200 112 207 0,0% 0,0%

0,0% 0 112 200 100 000 -10,9% -2,8%

-20% 0 112 200 100 000 -10,9% -2,8%

1) Beskrivning av underliggande index

OMXS30™ Index är ett prisviktat index  sammansatt av 30 aktier som är noterade 

på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsätt-

ning. OMXS30™ Index beräknas sedan 30 september 1986. För mer information 

om OMXS30™ Index, se nasdaqomxnordic.com. Historisk utveckling är ingen 

garanti för framtida avkastning.

DAXK® är ett index som följer de 30 största och mest betydelsefulla företagen 

på den tyska aktiemarknaden. Indexet är kapitalviktat och de ingående aktiernas 

andel bestäms av aktuellt börsvärde (free fl oat) för respektive bolag. Skillnaden 

mellan DAX® och DAXK® är att DAXK® inte inkluderar utdelningar i indexet. 

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

1) Källa: Bloomberg.
2)  Beräknas enligt formeln: 

nominellt belopp+nominellt belopp x delta-

gandegrad x Max(0; ).

3)  Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig 
avkastning på investerat belopp.

IndexStart

IndexSlut – IndexStart
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Vikti¯ information
En investering i denna produkt kan 

liknas med att investeraren ingår ett 

tidsbestämt låneavtal med SEB där den 

senare åtar sig att betala tillbaka det 

nominella beloppet på återbetalnings-

dagen. Se även mer om risker nedan.  

Denna marknadsföringsbroschyr 

utgör endast marknadsföring och ger 

inte en komplett bild av erbjudandet 

och obligationerna. Prospektet och 

slutliga villkor innehåller en komplett 

beskrivning av emittenten, de bin-

dande villkoren för obligationerna 

och distributörens erbjudande. Innan 

beslut tas om investering uppmanas 

investerare att ta del av det fullständiga 

prospektet och, i förekommande fall, 

slutliga villkor. Informationen fi nns till-

gänglig på www.skandiabanken.se.

Hur beräknas avkastningen?

Investeraren köper en obligation utan 

kupongränta med möjlighet att erhålla 

en avkastning utöver det nominella 

beloppet på återbetalningsdagen. 

Storleken på avkastningen beror på 

två faktorer:

• Indexavkastningen

• Deltagandegraden

Avkastning

Avkastningen utöver nominellt belopp 

beräknas enligt formeln: 

Nominellt belopp x deltagandegrad 

x Max (0;  IndexSlut _– IndexStart

Om fl era index ingår, beaktas viktning-

en och värdena summeras.

Underliggande index

50 % OMXS30™ Index

50 % DAXK® Index

Indexavkastningen

Indexavkastningen är baserad på 

utvecklingen för Underliggande index 

under fyra år. Indexavkastningen defi -

nieras som den procentuella rörelsen 

för Underliggande index, med beaktan-

de av relevant startkurs och slutkurs. 

Slutkursen är baserad på den genom-

snittliga stängningskursen på de 13 

genomsnittsdagarna (den 30:e varje 

månad från och med 30 september 

2014 till och med  30 september 2015). 

Att använda genomsnitt kan ge en 

högre eller lägre avkastning än att 

observera vid endast ett tillfälle. Se 

prospektet och slutliga villkor för vida-

re detaljer. Skulle indexavkastningen 

vara negativ kommer emittenten på 

återbetalningsdagen endast återbetala 

det nominella beloppet. Sammansätt-

ningen av underliggande index kan 

komma att ändras under löptiden. En 

investering i Obligation Sverige/Tysk-

land Tillväxt innebär inte, och kan inte 

jämställas med, att äga underliggande 

eller delar av underliggande tillgångar.

Deltagandegrad

Deltagandegraden fastställs senast den 

5 oktober 2011 och kommer att bero på 

de då rådande marknadsförutsättning-

arna. Indikativ deltagandegrad är 130 

procent men kan bli lägre eller högre. 

Skandia kommer att återkalla erbjudan-

det om deltagandegraden understiger 

110 procent.

Villkor och anvisningar

Skandia erbjuder investering i obliga-

tionen enligt  dessa försäljningsvillkor. 

De fullständiga villkoren  för obligatio-

nen och annan viktig information står i 

prospektet, vilket fi nns tillgängligt på 

www.skandiabanken.se.

Anmälan och tilldelning

Anmälan ska ske på anmälningsblan-

kett. Endast en anmälningsblankett 

per investerare kommer att beaktas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningsblankett kan komma att 

lämnas utan avseende. Inga tillägg 

eller ändringar får göras i den tryckta 

texten. I händelse av överanmälan för-

delas obligationerna i den ordning som 

anmälningsblanketter har inkommit 

och registrerats. 

Ifylld anmälningsblankett ska ha kommit 

Skandia tillhanda senast klockan 17.30 

den 30 september 2011.

Likviddag och betalning

Om full betalning inte erlagts inom 

utsatt tid kan tilldelade obligationer 

komma att överföras eller säljas till 

annan investerare. Skulle behåll-

ningen av sådan försäljning komma att 

understiga investerat belopp blir den 

investerare som ursprungligen erhöll 

tilldelning betalningsskyldig för mel-

lanskillnaden. Avräkningsnotan kan 

komma att makuleras.

•  Betalning ska vara Skandia tillhanda 

senast den 30 september 2011

•  Om full betalning ej kommit 

Skandia tillhanda senast denna dag 

kan anmälningsblanketten komma 

att makuleras

Inregistrering vid börs

SEB avser att inregistrera obligationerna 

på NASDAQ OMX Stockholm AB. 

Skandia kommer, under normala mark-

nadsförhållanden, att hålla en daglig 

andrahandsmarknad för obligationerna. 

Avslut sker till marknadspris, vilket 

påverkas av rådande marknadsläge.

Euroclear Sweden AB

Obligationerna kommer att vara konto-

förda i Euroclear Sweden AB:s kontoba-

serade system. Obligationerna beräknas 

registreras på investerarens depåkonto 

eller vp-konto den 11 oktober 2011.

Villkor för fullföljande, begränsning 

av erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkal-

las om det totala tecknade nominella 

beloppet för obligationen understi-

ger SEK 25 000 000. Erbjudandets 

genomförande är vidare villkorat av att 

det inte, enligt distributörens bedöm-

ning, helt eller delvis, omöjliggörs eller 

väsentligt försvåras av lagstiftning, 

myndighetsbeslut eller motsvarande i 

Sverige eller i utlandet. Distributören 

äger även rätt att förkorta tecknings-

perioden, begränsa erbjudandets 

omfattning eller avbryta erbjudandet 

om distributören bedömer att mark-

nadsförutsättningarna försvårar möj-

ligheterna att genomföra erbjudandet. 

Detta erbjudande är på maximalt SEK 

250 000 000.

Ersättningar

För att Skandia ska kunna ge dig 

som kund bästa möjliga service har 

Skandia avtal med olika leverantörer 

av produkter och tjänster. För denna 

service betalar Skandia en ersättning 

till leverantörerna. Delar av de avgifter, 

courtage och andra ersättningar som 

du erlägger för de tjänster Skandia till-

handahåller dig kan således utgöra del 

av den ersättning som betalas till leve-

rantörerna. Skandia kan vidare erhålla 

ersättningar från leverantörer vid 

försäljning av värdepapper. Skandias 

ersättning för försäljning av obliga-

tionerna utgörs av hela courtaget och 

marginalen i obligationen. Marginalen 

kalkyleras till 0,5 – 1,2 procent årligen 

under antagandet att placeringen 

behålls till ordinarie återbetalningsdag. 

Marginalen fastställs på startdagen. 

Ytterligare information om ersättningar 

erhålls på förfrågan från Skandia.

IndexStart

).



6

Om marknadsföringsbroschyren

Historisk utveckling 

Investeraren bör notera att historisk 

utveckling inte utgör någon garanti för 

eller indikation om framtida utveckling 

eller avkastning samt att obligationens 

löptid kan avvika från de tidsperioder 

som använts i denna marknadsförings-

broschyr.   

Räkneexempel

Räkneexemplet visar obligationernas 

avkastning baserat på rent hypotetiska 

avkastningsnivåer och den indikativa 

deltagandegraden. De hypotetiska 

beräkningarna ska inte ses som en 

garanti för eller en indikation på fram-

tida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

En investering i obligationerna är 

endast passande för investerare som 

har tillräcklig erfarenhet och kunskap 

för att själv bedöma riskerna hänförliga 

till investeringen och den är endast 

lämplig för investerare som dessutom 

har investeringsmål som stämmer med 

den aktuella produktens exponering, 

löptid och andra egenskaper samt har 

den fi nansiella styrkan att bära de risker 

som är förenade med investeringen. 

Varken emittenten eller distributören 

lämnar någon rådgivning eller rekom-

mendationer i något hänseende genom 

broschyren eller prospektet och, i före-

kommande fall, slutliga villkor. Före ett 

investeringsbeslut ska potentiella inves-

terare därför konsultera sina egna pro-

fessionella rådgivare i den omfattning 

de fi nner det nödvändigt och noggrant 

överväga investeringen mot bakgrund 

av investerarens egna förhållanden och 

informationen i prospektet och, i före-

kommande fall, slutliga villkor.

Om riskerna i investeringen

En investering i obligationerna är för-

enad med ett antal riskfaktorer. Nedan 

sammanfattas några av de mer framträ-

dande riskfaktorerna. För utförlig infor-

mation om dessa och övriga riskfaktorer, 

vänligen ta del av prospektet och, i före-

kommande fall, slutliga villkor.

Emittentrisk

Såväl kapitalskyddet som avkastnings-

möjligheten är beroende av emittentens 

fi nansiella förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser på återbetalningsdagen. 

Om emittenten skulle hamna på obe-

stånd riskerar investeraren att förlora 

hela sin investering oavsett hur den 

underliggande exponeringen har 

utvecklats. Emittentens kreditvärdighet 

kan förändras i såväl positiv som negativ 

riktning. Vid framtagandet av denna 

broschyr har emittenten kreditbetyget 

”A” enligt ”Standard & Poor's Rating 

Services”. Det högsta kreditbetyget 

enligt Standard & Poor's skala är "AAA" 

och det lägsta är "D". 

Förtida avveckling

Kapitalskyddet i obligationerna gäller 

endast vid den ordinarie återbetalnings-

dagen. Emittenten kan i vissa begrän-

sade situationer lösa in obligationerna 

i förtid och det förtida inlösenbeloppet 

kan då vara såväl högre som lägre än det 

ursprungligen investerade beloppet. 

Om investeraren väljer att sälja obliga-

tionerna före återbetalningsdagen sker 

detta till rådande marknadspris vilket 

kan vara såväl lägre som högre än det 

ursprungligen investerade beloppet. 

Ju närmare emissionsdagen en förtida 

avveckling sker desto högre är risken för 

att värdet på den strukturerade produk-

ten understiger såväl det ursprungligen 

investerade beloppet som det nominel-

la beloppet. Under onormala marknads-

förhållanden kan andrahandsmarknaden 

även vara mycket illikvid.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande 

exponeringen är avgörande för beräk-

ningen av avkastningsdelen på obli-

gationerna. Hur den underliggande 

exponeringen kommer att utvecklas 

är beroende av en mängd faktorer och 

innefattar komplexa risker vilka bland 

annat inkluderar aktiekursrisker, kre-

ditrisker, ränterisker, valutakursrisker, 

råvaruprisrisker och/eller politiska ris-

ker. En investering i obligationerna kan 

ge en annan avkastning än en direkt-

investering i den underliggande expo-

neringen. För att investeraren ska få 

en avkastning som motsvarar courtage 

och överkurs krävs en avkastning om 

2,27 procent årligen vilket motsvarar 

en underliggande utveckling om 9,39 

procent.

Överkurs, ökad risk – större möjlighet 

till avkastning

Risken är större i obligationer som köps 

till överkurs, eftersom kapitalskyddet 

enbart gäller det nominella belop-

pet. Ett alternativ med överkurs ger 

en högre deltagandegrad och därmed 

möjlighet till större avkastning.

Skatter

Obligationerna är föremål för beskatt-

ning och avdrag för preliminärskatt kan 

förekomma. Investerare bör rådgöra 

med professionella rådgivare om de 

skattemässiga konsekvenserna av en 

investering i obligationerna utifrån 

sina egna förhållanden. Skattesatser 

och andra skatteregler kan även änd-

ras under innehavstiden, vilket kan få 

negativa konsekvenser för investerare.
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Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ) ”SEB”

SEB är en ledande nordisk fi nansiell 

koncern. Som relationsbank erbjuder 

SEB i Sverige och de baltiska länderna 

rådgivning och ett brett utbud av andra 

fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, 

Norge, och Tyskland har verksamheten 

en stark inriktning på företags- och 

investment banking utifrån ett fullser-

vicekoncept mot företagskunder och 

institutioner. Verksamhetens interna-

tionella prägel återspeglas i att SEB 

fi nns representerad i ett 20-tal länder 

runt om i världen. Den 31 december 

2010 uppgick koncernens balansom-

slutning till 2 180 miljarder kronor och 

förvaltat kapital till 1 399 miljarder 

 kronor. Koncernen har cirka 17 000 

anställda. Läs mer om SEB på 

www.sebgroup.com

Skandiabanken AB (publ)

Skandiabanken är ett helägt dotterbo-

lag till Försäkringsaktiebolaget Skandia 

(publ) som är en av världens ledande 

leverantörer av lösningar för ekonomisk 

trygghet och långsiktigt sparande. 

Företaget grundades 1855 och fi nns 

idag i ett tjugotal länder på fyra konti-

nenter och har cirka 5  800 medarbe-

tare runtom i världen. Företagets bas 

är Europa, men verksamhet fi nns även i 

Australien, Asien och Latinamerika.

som användningen av OMXS30™ index 

kan ge upphov till eller med avseende 

på värdet av OMXS30™ index vid 

viss tidpunkt. OMXS30™ index sam-

manställs och beräknas av NASDAQ 

OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX 

Stockholm AB skall i intet fall vara 

ansvarig för fel i OMXS30™ index. 

NASDAQ OMX Stockholm AB skall inte 

heller vara skyldig att meddela eller 

offentliggöra eventuella fel i OMXS30™ 

index. OMX™, OMXS30™ och 

OMXS30 INDEX™ är varumärken till-

hörande NASDAQ OMX och används 

enligt licens från NASDAQ OMX. 

DAXK® Index disclaimer

SEB1138S är inte på något sätt 

garanterad, godkänd, emitterad eller 

understödd av Deutsche Börse Group 

(”Deutsche Börse”) och Deutsche 

Börse lämnar inga, vare sig uttryckliga 

eller implicita, garantier med avseende 

på de resultat som användningen av 

DAX® (Price Index) kan ge upphov till 

eller med avseende på värdet av DAX® 

(Price Index) vid viss tidpunkt. DAX® 

(Price Index) sammanställs och beräk-

nas av Deutsche Börse AG. Deutsche 

Börse AG är inte ansvarig för fel i DAX® 

(Price Index). Deutsche Börse AG är 

inte heller skyldig att meddela eller 

offentliggöra eventuella fel i DAX® 

(Price Index).

Viktigt

Denna broschyr utgör endast mark-

nadsföring avseende erbjudandet och 

ger inte en komplett bild av Skandias 

erbjudande att teckna produkterna i 

erbjudandet. Emittenten gör inga fram-

ställningar och ställer inga garantier 

för riktigheten eller fullständigheten 

avseende någon information i denna 

broschyr och åtar sig inte ansvar eller 

skyldighet för informationen i detta 

dokument. Innan beslut tas om inves-

tering uppmanas investerare att ta del 

av erbjudandets  fullständiga prospekt 

och, i förekommande fall, slutliga vill-

kor som hålls tillgängligt av Skandia 

på www.skandiabanken.se. Nominellt 

belopp är kapitalskyddat av emit-

tenten på återbetalningsdagen. Om 

obligationerna säljs av innehavaren 

före återbetalningsdagen sker detta 

till en marknadskurs som påverkas av 

en mängd faktorer och som därför kan 

vara såväl lägre som högre än det nomi-

nella beloppet.

OMXS30™ Index disclaimer

Lån 1138S är inte i något avseende 

garanterat, godkänt, emitterat eller 

understött av The NASDAQ OMX 

Group, Inc. eller något av de i kon-

cernen ingående bolagen (”NASDAQ 

OMX”) och NASDAQ OMX lämnar 

inga, vare sig uttryckliga eller implicita, 

garantier med avseende på de resultat 

Indikativa villkor

Teckningsperiod: 17 augusti 2011 – 30 september 2011.

Likviddag: 30 september 2011.

Leveransdag: 11 oktober 2011.

Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”.

Distributör: Skandiabanken AB (publ).

Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp vid ordinarie förfall.

Teckningskurs av nominellt belopp: 110 %.

Deltagandegrad:
Indikativt 130 %. Skandia kommer att återkalla erbjudandet om deltagandegraden
understiger 110 %.

Lägsta investering: SEK 11 000 (nominellt 10 000 kr samt 1 000 kr i överkurs).

Courtage: 2 % av investerat belopp.

Mätperiod: 6 oktober 2011 – 30 september  2015.

Återbetalningsdag: 16 oktober 2015.

Startdag: 11 oktober 2011.

Genomsnittsdagar:
Den 30:e varje månad från och med september 2014 till och med september 2015, 
totalt 13 genomsnittsdagar.

ISIN nummer: SE0004058543.

Startkurs och deltagandegrad: Offentliggörs den 11 oktober 2011 på Skandiabanken.se

Förvaring: Obligationen förvaras på en depå i Skandiabanken.

Anmälan skickas till: Skandia Dokumenthantering R806, 106 37 Stockholm.
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Skandiabanken AB (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738

Skandiabanken
106 55 Stockholm
T 0771 55 55 00
skandiabanken.se


