
Emittent: Barclays Bank PLC  
Arrangör: Skandiabanken Aktiebolag (publ) ”Skandia”  
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp  
Löptid:  5 år  
Nominellt belopp: 10 000 kr  
Emissionskurs:   
Trygghet – 100 % av nominellt belopp  
Tillväxt – 110 % av nominellt belopp  
Courtage: 2%  
Deltagandegrad:   
Trygghet – Indikativt 100 % (lägst 80 %)  
Tillväxt – Indikativt 190 % (lägst 170 %)  
Index: Aktiemarknaderna i Kina, Singapore och Taiwan  
Valuta: Avkastningen påverkas av  
valutakursförändringen mellan USD och SEK  
Tillgångsslag: Aktier 

Obligation Asien Trygghet/Tillväxt 4  är en placering 
som följer utvecklingen på aktie marknaderna i Kina, 
Singapore och Taiwan. Placeringen är avsedd för dig 
som har en positiv syn på dessa aktiemarknader de 
kommande åren.

Obli¯ation Asien  
Try¯¯het/Tillväxt 4
Tecknas till och med den 21 september 2012.

Kapitalskyddad
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Asien: Bortom problemen i väst

Kina
Kina dominerar Asien med sin storlek 
och tillväxt. Landet är världens näst 
största ekonomi och trots att tillväxten 
mattades av under 2011 så växte Kina 
betydligt snabbare än alla andra större 
länder under förra året. Medan väst
världen bedriver en ytterst expansiv 
penning politik för att sätta fart på de 
ekonomiska hjulen har Kina fram till 
nyligen behövt höja räntor och införa 
stramare kreditvillkor för att förhindra 
överhettning. 

Den kinesiska börsen hade ett svagt år 
2011 då investerare oroade sig för infla
tionstrycket i landet. Inflationen nådde 
sin topp under förra sommaren och har 
under hösten gradvis avtagit. Det har 
lett till att centralbanken har börjat släp
pa på bankernas reservkrav. Många eko
nomer räknar dessutom med ytterligare 
lättnader under 2012, vilket förväntas ge 
positiv effekt på konjunkturen.

Sin¯apore
Trots sin lilla storlek är Singapore en 
framstående ekonomi med stabilt eko
nomiskt system, låg grad av korruption 
och en av världens högsta BNP per 
capita. Som en avancerad producent 
av många elektronik, IT och läkeme
delsvaror har landet utvecklat en stark 

Samtidigt som västländernas ekonomier brottas med trög tillväxt, hög arbetslöshet 
och hög skuldsättning växer Asiens ekonomier i snabb takt. Finanskrisen och den euro-
peiska skuldkrisen har påmint investerare om de strukturella problemen i västländernas 
ekonomier. Även Asiens ekonomier har påverkats av de senaste årens ekonomiska 
 kriser, men tack vare sina sunda ekonomiska förutsättningar har Asien klarat sig bättre 
än länderna i väst. Obligation Asien Trygghet/Tillväxt 4 är knuten till en indexkorg som 
består av börserna i Kina, Singapore och Taiwan. 

Hög ekonomisk tillväxt 

Sunda ekonomiska förutsättningar

Indexkorgen baseras på tre  
länder med olika egenskaper,  

vilket ökar riskspridningen

Argument för och emot
Asienregionen

Fortsatta problem i Europa  
kan smitta av sig

Stor exportnäring skapar hög  
känslighet för världskonjunkturen

Kontrollerad inbromsning i Kina  
kan övergå till hårdlandning

exportnäring. Flera av landets största 
handelspartners kännetecknas av hög 
ekonomisk tillväxt, vilket gynnar de 
singaporianska företagen. Länder som 
Malaysia, Hong Kong och Kina toppar 
exportlistan. Det stora exportbero
endet medför även att Singapore är 
känsligt för grannländernas ekonomiska 
situation. Trots att landet har uppnått 
ett högt välstånd fortsätter tillväxten 
att vara hög. Fram till finanskrisen växte 
BNP med omkring 8,6 procent per år 
och under förra året växte den singapo
rianska ekonomin med 4,9 procent.   

Taiwan
Taiwan påminner om Singapore i många
avseenden. Landets ekonomiska 
tillväxt förväntas ha uppgått till 5,2 
procent under 2011. Taiwan är en fram
gångsrik exportnation av elektronik, 
IT och kemikalievaror. Landets omfat
tande exportsektor gynnas av tillväxten 
i övriga Asien. Samtidigt innebär en 
stor exportsektor att Taiwan, i likhet 
med Singapore, är känsligt för utveck
lingen i världskonjunkturen. 

Källor: CIA World Factbook, senast uppdaterad 
2012-05-07. 

Erik Penser Bankaktiebolag, Konjunkturprognos, 
januari 2012.
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Räkneexempel – beräknin¯ av avkastnin¯en
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på återbetalningsdagen av ett investerat belopp om 102 000 kr (Trygghet) resp.
112 200 kr (Tillväxt), inklusive courtage, det vill säga 10 obligationer. I räkneexemplet har antagits en deltagandegrad om
100 procent (Trygghet) resp. 190 procent (Tillväxt).

Obli¯ation Asien Try¯¯het/Tillväxt 4
Obligation Asien Trygghet/Tillväxt 4 
ger dig möjlighet till avkastning som är 
kopplad till en indexkorg bestående av 
aktiemarknaderna i Singapore (MSCI 
Singapore Free Index), Kina (Hang 
Seng Index) och Taiwan (MSCI Taiwan 
Index). Placeringen har en löptid på  
5 år och passar dig som vill investera på 
de asiatiska aktiemarknaderna. Den 
strukturerade produkten erbjuds med 
och utan överkurs. 

Obligation Asien Trygghet 4, utan över
kurs, är kapitalskyddad till 100 procent 
av nominellt belopp. Deltagande graden 
är indikativt 100 procent, och ger såle

des möjlighet att ta del av utvecklingen 
på indexkorgen till en risknivå som är 
jämförbar med en ränteplacering.

Obligation Asien Tillväxt 4 har en över
kurs om 10 procent av nominellt belopp. 
Deltagandegraden är indikativt 190 pro
cent, vilket ger möjlighet till högre 
av kastning än indexkorgens framräknade 
utveckling. Det nominella beloppet är 
kapitalskyddat, men överkursen om 10 
procent omfattas inte av kapitalskyddet. 

Återbetalningsbeloppet är beroende av 
emittentens finansiella förmåga att full
göra sina förpliktelser på återbetal

ningsdagen. Om emittenten skulle 
hamna på obestånd riskerar investe
ringen att förlora hela sitt värde oavsett 
hur den underliggande marknaden har 
utvecklats. Obligation Asien Trygghet/
Tillväxt 4 ger avkastning i svenska kro
nor. Avkastningen påverkas dock av 
valutakursförändringen mellan US dollar 
och svenska kronor. Valutakurs föränd
ringar kan påverka avkastningen både 
positivt och negativt. Om den ameri
kanska dollarn stärks mellan start och 
slut för placeringen påverkas avkast
ningen positivt men om amerikanska 
dollarn försvagas påverkas avkastningen 
negativt.

1) Källa: Bloomberg.   2) Beräknas enligt formeln: Nominellt belopp+Nominellt belopp x FXSlut / FXStart x Deltagandegrad x Max (0; Indexkorgutveckling).  
3) Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning på investerat belopp inklusive courtage.

Indexerad historisk utvecklin¯ av underli¯¯ande index
Grafen nedan visar den indexerade utvecklingen för indexkorgen mellan 23 juli 2007 och 23 juli 20121).  
Jämförelseindex är MSCI World Index. Grafen visar inte valutakursförändringen mellan USdollar och svenska kronor. 
Valutakursen påverkar placeringens avkastning, vänligen se avsnittet ”Valutarisk” på sidan 6.

Indexkorgen MSCI World Index

2007-07-23 2008-07-23 2009-07-23 2010-07-23 2011-07-23 2012-07-23
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Trygghet Tillväxt

Indexkorg- 
utveckling

Valutakurs- 
förändring

Investerat 
belopp (inkl. 
courtage)

Total utbe-
talning på 
återbetal-
ningsdagen2)

Utbetalt på  
investerat  
belopp (%)

Årseffektiv  
avkastning3)

Investerat 
belopp

Total utbe-
talning på 
återbetal-
ningsdagen2)

Utbetalt på  
investerat  
belopp (%)

Årseffektiv  
avkastning3)

40% Nej 102 000 140 000 137,3% 6,5% 112 200 176 000 156,9% 9,4%

20% Nej 102 000 120 000 117,6% 3,3% 112 200 138 000 123,0% 4,2%

20% Ja, USD har 
stärkts med 

5% mot SEK

102 000 121 000 118,6% 3,5% 112 200 139 900 124,7% 4,5%

20% Ja, USD har 
försvagats med 

5% mot SEK

102 000 119 000 116,7% 3,1% 112 200 136 100 121,3% 3,9%

0% Nej 102 000 100 000 98,0% -0,4% 112 200 100 000 89,1% -2,3%

-20% Nej 102 000 100 000 98,0% -0,4% 112 200 100 000 89,1% -2,3%

-40% Nej 102 000 100 000 98,0% -0,4% 112 200 100 000 89,1% -2,3%
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Vikti¯ information
Placeringar i strukturerade produkter är 
förenade med vissa risker. Nedan sam
manfattas några av de mer framträdan
de riskfaktorerna med strukturerade 
produkter, vänligen se erbjudandets 
fullständiga prospekt för mer riskinfor
mation. 

En investering i en strukturerad 
produkt är endast passande för inves
terare som har tillräcklig erfarenhet och 

kunskap för att själva 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 egen
skaper samt har den finansiella styrkan 
att bära de risker som är förenade med 
investeringen. 

Skandia lämnar inte någon rådgiv

ning eller rekommendation i något 
hänseende genom broschyren eller 
prospektet. Investerare bör före ett 
investeringsbeslut söka erforderlig 
rådgivning med utgångspunkt från sina 
individuella förhållanden av ekono
misk, skattemässig och legal karaktär. 
Dessutom bör investerare noggrant 
överväga investeringen mot bakgrund 
av egna förhållanden och informatio

Aktieindexobli¯ationer  
– en try¯¯ sparform
En aktieindexobligation består av två 
komponenter: en obligation och en 
option. Obligationen ger trygghet och 
optionen ger möjligheten i investering
en. Obligationen är en så kallad nollku
pongsobligation, ett räntepapper som 
inte betalar några årliga kuponger utan 
där det nominella beloppet återbetalas 
av emittenten på återbetalningsdagen. 

Optionen är ett finansiellt instru
ment som ger rättighet men inte  
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. 

Kapitalskydd och 
kreditrisk
Återbetalningsbeloppet och kapital
skyddet är beroende av emittentens 
finansiella förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på återbetalningsdagen. 
Investeraren tar därmed en kreditrisk 
på emittenten. Om emittenten skulle 
hamna på obestånd riskerar investe
ringen att förlora hela sitt värde oavsett 
hur den underliggande marknaden har 
utvecklats.

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. 
Det vill säga hur stor del av uppgången 
för underliggande tillgång som du får ta 
del av. Om den framräknade utveckling
en för underliggande tillgång är positiv 
multipliceras denna med deltagande
graden för att få fram avkastningen.

Överkurs
Är du beredd att i utbyte mot en 
något högre risk få möjlighet till högre 
avkastning kan en aktieindexobligation 
med så kallad överkurs vara intressant. 
Överkursen innebär att du tecknar 
aktieindexobligationen till ett högre 
belopp än det nominella beloppet. Det 
extra beloppet ger dig en placering 
med möjlighet till högre avkastning 
om underliggande marknad utvecklas 
positivt. Skulle underliggande marknad 
utvecklas negativt eller vara oförändrad 
förlorar du courtaget plus det extra 
belopp som utgör överkursen eftersom 
kapitalskyddet endast omfattar det 
nominella beloppet.

1) På återbetalningsdagen återbetalar emittenten som 
lägst 100 procent av det nominella beloppet, i detta 
fall 10 000 kronor. Därutöver kan investeringen i 
optionen ge avkastning vilket baseras på avkast-
ningen i underliggande tillgång.

N
om

in
el

lt 
b

el
op

p

A
rr

an
gö

rs
ar

vo
d

e

Startdag

Nollkupongs- 
obligation

Återbetalnings-
dag 1)

Möjlig  
avkastning  
på optionen

Nominellt  
belopp

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).

Option

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

(Överkurs)
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nen i erbjudandets fullständiga pro
spekt och slutliga villkor. Skandia tar 
inget ansvar för att den strukturerade 
produkten ska ge en positiv avkastning 
för investeraren. Riskbedömningen för 
denna strukturerade produkt ansvarar 
investeraren för.

Villkor och anvisningar 
Skandia erbjuder investering i obli
gationen enligt följande försäljnings
villkor. De fullständiga villkoren för 
obligationen och annan viktig infor
mation står i prospektet och i slutliga 
 villkor, vilka finns tillgängliga på  
www.skandiabanken.se. 

Produkt
Obligation Asien Trygghet 4
Obligation Asien Tillväxt 4

ISIN-kod
Trygghet 4:  SE0004750826
Tillväxt 4:  SE0004750818

Emittent
Barclays Bank PLC

Arrangör
Skandiabanken Aktiebolag (publ)

Nominellt Belopp
SEK 10 000

Lägsta Placeringsbelopp
Trygghet 4:  SEK 10 000
Tillväxt 4:  SEK 11 000

Kapitalskydd
Ja. Läs mer om kreditrisk på sidan 6.

Courtage
2 % av placerat belopp

Hur beräknas avkastningen? 
Investeraren köper en obligation utan 
kupongränta med möjlighet att erhålla 
ett tilläggsbelopp utöver det nominella 
beloppet på återbetalningsdagen. 
Storleken på tilläggsbeloppet beror på 
tre faktorer: 
•    Indexutvecklingen
•   Deltagandegraden 
•    Valutakursförändringen mellan  

USD och SEK 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet utöver nominellt 
belopp beräknas enligt formeln
 
Nominellt Belopp x FX

Slut
/FX

Start
 

x Deltagandegrad x Max (0; 
Indexkorgutveckling), där Index 
korgutveckling är:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
1
3

Indexislut − Indexistart
Indexistart

!

!!!

  

  

  

((Indexi
slut

 – Indexi
start

 )/Indexi
start

)

Indexkorg
i Indexi Vikt i indexkorg
1 Hang Seng Index 1/3
2  MSCI Singapore  

Free Index 1/3
3 MSCI Taiwan Index 1/3

Startvärde (Indexi
start

)
Startvärde är respektive index officiella 
stängningskurs på startdagen.

Slutvärde (Indexi
slut

)
Slutvärde för respektive index fastställs 
på slutdagen. Slutvärdet baseras på 
genomsnittet av stängningskursen på 
de 13 observationsdagarna (den 27:e 
varje månad från och med 27 september 
2016 till och med 27 september 2017).

Startkurs USD/SEK (FX
start

)
Startkursen fastställs handelsdagen 
före startdagen.

Slutkurs USD/SEK (FX
slut

)
Slutkursen fastställs handelsdagen 
efter slutdagen.

Indexkorgutvecklingen
Indexkorgutvecklingen definieras som 
den procentuella förändringen för 
underliggande indexkorg, med beak
tande av respektive index vikt, start
värde och slutvärde i indexkorgen. 
Slutvärdet är baserat på genomsnittet 
av respektive index stängningskurs på 
13 observationsdagar. Att använda 
genomsnitt kan ge ett högre eller lägre 
slutvärde än att observera index vid 
endast ett tillfälle. Se prospektet och 
slutliga villkor för vidare detaljer. Skulle 
indexkorgutvecklingen vara negativ 
kommer emittenten på återbetalnings
dagen endast återbetala det nominella 
beloppet. Sammansättningen av 
underliggande index kan komma att 
ändras under löp tiden. En investering i 
Obligation Asien Trygghet/Tillväxt 4 
innebär inte, och kan inte jämställas 
med, att äga underliggande eller delar 
av underliggande. 

Deltagandegrad 
Deltagandegraden är indikativ och 
fastställs senast den 27 september 
2012. Indikativ deltagandegrad för 
Trygghet är 100 procent och för 
Tillväxt 190 procent, men kan bli lägre 
eller högre. Skandia har rätt att återkal
la erbjudandet om deltagandegraden 
för Trygghet respektive Tillväxt inte 
kan fastställas till lägst 80 respektive 
170 procent. 

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 21 september 2012. 

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 21 september 2012
•  Om full betalning ej kommit Skandia 

tillhanda senast denna dag kan anmäl
ningsblanketten komma att makuleras.

 
Inregistrering vid börs
Barclays Bank avser att inregistrera  
obligationerna på NASDAQ OMX 
Stockholm AB. Skandia kommer, under 
normala marknadsförhållanden, att 
hålla en daglig andrahandsmarknad för 
obligationerna. Avslut sker till mark
nadspris, 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 vpkonto den 10 oktober 2012. 

Villkor för fullföljande, begränsning  
av erbjudandet 
Erbjudandet kan komma att återkal
las om det totala tecknade nominella 
beloppet för obligationen understi
ger SEK 20 000 000. Erbjudandets 
genomförande är vidare villkorat av att 
det inte, enligt arrangörens bedöm
ning, helt eller delvis, omöjliggörs eller 
väsentligt försvåras av lagstiftning, 
myndighetsbeslut eller motsvarande 
i Sverige eller i utlandet. Arrangören 
äger även rätt att förkorta tecknings
perioden, begränsa erbjudandets 
omfattning eller avbryta erbjudandet 
om arrangören bedömer att marknads
förutsättningarna försvårar möjlighe
terna att genomföra erbjudandet. 
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Detta erbjudande är på maximalt  
SEK 200 000 000. 

Avgifter och ersättningar
På investeringen tillkommer ett teck
ningscourtage om 2,0 procent av 
placerat likvidbelopp. Utöver tecknings
courtage finns ett så kallat arrangörs
arvode inkluderat i den strukturerade 
produktens pris (placeringsbeloppet). 
Med antagande om att placeringen 
behålls till den ordinarie återbetalnings
dagen uppgår arrangörsarvodet till ca 
0,5 – 1,0 procent av placerat likvid
belopp (maximalt 1,0 procent) per år. 
Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett 
bedömt pris för de finansiella instru
ment som ingår i placeringen och arvo
det ska bland annat täcka kostnader för 
riskhantering, produktion och distribu
tion. Därefter tillkommer inga löpande 
förvaltningsavgifter eller avgifter vid 
återbetalning. 

Exempel på totala kostnader

Vid en investering om 100 000 kronor  
(exkl. courtage) i alternativet Obligation 
Asien Trygghet 4 och med antagandet att 
placeringen behålls fram till den ordinarie 
återbetalningsdagen. Löptiden för denna 
placering är 5 år.

Courtage om 2 % av placerat belopp
(betalas av investeraren  
vid investeringstillfället) = 2 000 kronor

Arrangörsarvode om 1 % per år 
av placerat belopp (5 %)
(arrangörsarvodet är inkluderat 
i placeringens pris) = 5 000 kronor

Totala kostnader = 7 000 kronor  
(vilket motsvarar 1,4 % per år)

Det uttagna tecknings courtaget tillfal
ler distributören medan arrangörsar
vodet delas mellan distributören och 
arrangören. Utöver arrangörsarvodet 
kan det även finnas marginaler inklu
derat i produktens pris som tillfaller 
emittenten. Om placeringen säljs på 
andrahandsmarknaden före återbetal
ningsdagen utgår courtage enligt vid 
var tid gällande prislista. Ytterligare 
information om avgifter och ersättning
ar erhålls på förfrågan från Skandia.

Om marknadsföringsbroschyren
Historisk utveckling 
Investerare bör notera att historisk 
utveckling inte är en garanti för eller 
indikation om framtida utveckling eller 
avkastning samt att obligationernas 
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. 

Om riskerna i investeringen
Kreditrisk
Utgivaren (emittenten) av Obligation 
Asien Trygghet/Tillväxt 4 är Barclays 
Bank PLC. Vid köp av den strukturerade 
produkten tar investerare en kreditrisk 
på Barclays Bank PLC. Vid framtagan
det av denna broschyr har emittenten 
kreditbetyget ”A+” enligt ” Standard 
& Poor’s Rating Services”. Återbetal
ningsbeloppet är beroende av Barclays 
Bank PLC finansiella förmåga att fullgöra 
sina förpliktelser på återbetalnings
dagen. Om emittenten skulle hamna 
på obestånd riskerar investeraren att 
förlora hela sin investering oavsett hur 
den underliggande exponeringen har 
utvecklats. Emittentens kreditvärdighet 
kan förändras i såväl positiv som nega
tiv riktning. Det högsta kreditbetyget 
enligt Standard & Poor’s skala är ”AAA” 
och det lägsta är ”D”.

Andrahandsmarknad och förtida 
 avveckling
Kapitalskyddet gäller endast på ordina
rie återbetalningsdag. Den strukturera
de produkten kan säljas under löptiden 
till rådande marknadspris eftersom 
Skandia under normala marknadsför
hållanden ställer dagliga köpkurser.

Skandias strukturerade produkter är 
dock främst avsedd att behållas till för
fall. Om investerare väljer att sälja den 
aktuella produkten före förfallodagen 
sker detta till rådande marknadspris 
vilket kan vara såväl lägre som högre än 
det ursprungligen investerade beloppet. 

Marknadspriset kan även vara lägre än 
det nominella beloppet. Courtage utgår 
enligt vid var tid gällande prislista.

Ju närmare emissionsdagen förtida 
avveckling sker desto högre är risken 
att värdet på den strukturerade produk
ten understiger såväl det ursprungligen 
investerade beloppet som det nominella 
beloppet. Under onormala marknads
förhållanden kan andrahandsmarknaden 
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, kredit
risker, ränterisker, valutakursrisker, råva
ruprisrisker och/eller politiska risker. En 
investering i obligationerna kan ge en 
annan avkastning än en direktinveste
ring i den underliggande exponeringen. 

Valutarisk 
Placeringen ger avkastning i svenska 
kronor. Avkastningen påverkas dock av 
valutakursförändringen mellan den ame
rikanska dollarn och svenska kronor. Om 
den amerikanska dollarn stärks mellan 
start och slut för placeringen påverkas 
avkastningen positivt men om den 
amerikanska dollarn försvagas påverkas 
avkastningen negativt. 

Överkurs, ökad risk – större möjlighet 
till avkastning 
Risken är större i obligationer som köps 
till överkurs, eftersom kapitalskyddet 
enbart gäller det nominella beloppet. 
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 ändras 
under innehavstiden, vilket kan få nega
tiva konsekvenser för investerare. 
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Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC är en global koncern
med verksamhet inom Investment 
Banking, Wealth Management och 
Retail Banking. Koncernen har sitt säte i 
London och har en global närvaro med
över 140.000 anställda i över 50 länder.
För en mer detaljerad beskrivning
av Barclays och dess ägare se Prospekt
eller www.barclays.com.

Skandiabanken AB (publ)
Skandiabanken är ett helägt dotterbo
lag till Skandia. Vi har gett människor 
ekonomisk trygghet i mer än 150 år 
– genom krigstider och kriser, från det 
lokala bondesamhället in i den globala 
trådlösa kommunikationskulturen. Det 
innebär att Skandia har en lång, stolt 
tradition av pionjäranda, produktut
veckling och samhällsengagemang.  
Idag är vi en ledande nordisk leverantör 
av lösningar för ekonomisk trygghet och 
långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner 
kunder i Sverige, Norge och Danmark, 
ett förvaltat kapital på drygt 440 miljar
der kronor och 2 300 anställda.

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 investe
ring uppmanas investerare att ta del av 
erbjudandets  fullständiga prospekt och 
slutliga villkor som hålls tillgängligt av 
Skandia på www.skandiabanken.se. 
Nominellt belopp är kapitalskyddat av 
emittenten 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 läg 
re som högre än det nominella beloppet.

Hang Seng Index
The Hang Seng Index (the “Index(es)”) 
is/are published and compiled by 
Hang Seng Indexes Company Limited 
pursuant to a licence from Hang Seng 
Data Services Limited.  The mark(s) 
and name(s) Hang Seng Index are pro
prietary to Hang Seng Data Services 
Limited. Hang Seng Indexes Company 
Limited and Hang Seng Data Services 
Limited have agreed to the use of, and 
reference to, the Index(es) by Licensee 
in connection with the Notes (the 
“Product”), BUT NEITHER HANG SENG 
INDEXES COMPANY LIMITED NOR 
HANG SENG DATA SERVICES LIMITED 
WARRANTS OR REPRESENTS OR 
GUARANTEES TO ANY BROKER OR 
HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY 
OTHER PERSON (i) THE ACCURACY 
OR COMPLETENESS OF ANY OF THE 
INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION 
OR ANY INFORMATION RELATED 
THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR 
SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF 
ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY 
COMPONENT OR DATA COMPRISED 
IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH 
MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON 
FROM THE USE OF ANY OF THE 
INDEX(ES) OR ANY COMPONENT 
OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY 
PURPOSE, AND NO WARRANTY OR 
REPRESENTATION OR GUARANTEE 
OF ANY KIND WHATSOEVER 
RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) 
IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED.  The 
process and basis of computation and 
compilation of any of the Index(es) and 
any of the related formula or formulae, 
constituent stocks and factors may 
at any time be changed or altered by 
Hang Seng Indexes Company Limited 
without notice.  TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 
NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY 

IS ACCEPTED BY HANG SENG 
INDEXES COMPANY LIMITED OR 
HANG SENG DATA SERVICES LIMITED 
(i) IN RESPECT OF THE USE OF 
AND/OR REFERENCE TO ANY OF 
THE INDEX(ES) BY LICENSEE IN 
CONNECTION WITH THE PRODUCT; 
OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, 
OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS 
OF HANG SENG INDEXES COMPANY 
LIMITED IN THE COMPUTATION 
OF ANY OF THE INDEX(ES); OR 
(iii) FOR ANY INACCURACIES, 
OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS 
OR INCOMPLETENESS OF 
ANY INFORMATION USED 
IN CONNECTION WITH THE 
COMPUTATION OF ANY OF THE 
INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED 
BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) 
FOR ANY ECONOMIC OR OTHER 
LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY 
OR INDIRECTLY SUSTAINED BY 
ANY BROKER OR HOLDER OF THE 
PRODUCT OR ANY OTHER PERSON 
DEALING WITH THE PRODUCT AS A 
RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, 
AND NO CLAIMS, ACTIONS OR 
LEGAL PROCEEDINGS MAY BE 
BROUGHT AGAINST HANG SENG 
INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR 
HANG SENG DATA SERVICES LIMITED 
in connection with the Product in any 
manner whatsoever by any broker, 
holder or other person dealing with the 
Product.  Any broker, holder or other 
person dealing with the Product does so 
therefore in full knowledge of this dis
claimer and can place no reliance what
soever on Hang Seng Indexes Company  
Limited and Hang Seng Data Services 
Limited. For the avoidance of doubt, this 
disclaimer does not create any contrac
tual or quasicontractual relationship 
between any broker, holder or other per
son and Hang Seng Indexes Company 
Limited and/or Hang Seng Data Services 
Limited and must not be construed to 
have created such relationship.

Tidplan
Teckningsperiod: 6 augusti – 21 september 2012

Likviddag: 21 september 2012

Emissionsdag: 10 oktober 2012

Återbetalningsdag: 11 oktober 2017

Startdag: 27 september 2012

Slutdag: 27 september 2017

Observationsdagar: Månadsvis, med start 27 september 2016 till och med 27 september 2017

� u
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Skandiabanken AB (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738

Skandia är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa 
strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, 
se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.

 
MSCI Taiwan & MSCI Singpore Free
The MSCI indexes are the exclusive 
property of Morgan Stanley Capital 
International Inc. (“MSCI”).  MSCI 
and the MSCI index names are service 
mark(s) of MSCI or its affiliates and 
have been licensed for use for certain 
purposes by Barclays Bank PLC. The 
financial securities referred to herein 
are not sponsored, endorsed, or pro
moted by MSCI, and MSCI bears no 
liability with respect to any such finan
cial securities.  The Base Prospectus 
contains a more detailed description 
of the limited relationship MSCI has 
with Barclays Bank PLC and any related 
financial securities. No purchaser, seller 
or holder of this product, or any other 
person or entity, should use or refer 
to any MSCI trade name, trademark 
or service mark to sponsor, endorse, 
market or promote this product with
out first contacting MSCI to determine 
whether MSCI’s permission is required.  
Under no circumstances may any  
person or entity claim any affiliation 
with MSCI without the prior written 
permission of MSCI.


