
Aktiebevis Svenska Bola¯ 2
Tecknas till och med den 11 april 2014

Aktiebevis Svenska Bolag 2 är en placering där avkastningen är 

kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående av tio svenska 

bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn 

på dessa bolags utveckling de kommande åren. Om aktiekorgen 

utvecklas positivt får du ta del av uppgången som multipliceras med 

deltagandegraden. Om aktiekorgens utveckling däremot är negativ 

påverkas placeringens återbetalningsbelopp, som minskar med ned-

gången, dock maximalt 10 procent. Placeringen ska därmed inte ses 

som kapitalskyddad då mindre än nominellt belopp återbetalas vid 

negativ korgutveckling.

Aktiebevis Svenska Bolag 2 

Teckningsperiod: 3 mars – 11 april 2014

Emittent:  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Arrangör:  Skandia Investment Management Aktiebolag ”SIM”

Distributör:  Skandiabanken Aktiebolag (publ) ”Skandia”

Kapitalskydd:  Nej

Skyddat belopp: 90 % av nominellt belopp

Löptid: 3 år

Nominellt belopp:  10 000 kr

Emissionskurs: 100 % av nominellt belopp

Courtage:  2 %

Deltagandegrad: Indikativt 100 % (lägst 80 %)

Index: Aktiekorg bestående av 10 svenska bolags aktier

Valuta:  Avkastningen beräknas i svenska kronor

Tillgångsslag: Aktier

ISIN: SE0005731650

Ej Kapitalskyddad
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Vad är Aktiebevis Svenska Bola¯ 2?

Om marknaden!

Aktiebevis Svenska Bolag 2 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för 

en aktiekorg bestående av tio svenska bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har 

en positiv syn på dessa bolags utveckling de kommande åren. Om aktiekorgen utvecklas 

positivt fram till och med slutdagen får du ta del av uppgången som multipliceras med den 

indikativa deltagandegraden. Är utvecklingen oförändrad återbetalas nominellt belopp. 

Skulle aktiekorgen däremot utvecklas negativt påverkas placeringens återbetalningsbelopp,

 som minskar med nedgången, dock maximalt 10 procent. Placeringen ska därmed inte ses 

som kapitalskyddad då mindre än nominellt belopp återbetalas vid negativ korgutveckling. 

Efter ett svagt tillväxtår 2013 har vi 

fått tecken på att den samlade akti-

viteten i Sverige nu håller på att ta 

sig. Industriproduktionen verkar ha 

bottnat, och hushållens framtidstro 

har fortsatt att stärkas. I takt med att 

även konjunkturen i omvärlden tar fart 

innebär det positiva förutsättningar för 

svenska företag. För Sveriges export-

sektor är utvecklingen i Europa av stor 

betydelse då närmare tre fjärdedelar av 

svensk export går till övriga europeiska 

länder. Under hösten och vintern har 

konjunkturindikatorerna förbättrats i 

fl ertalet europeiska länder och regio-

nens samlade ekonomi har vuxit tre 

kvartal i rad, efter två år av sjunkande 

BNP. Samtidigt har den amerikanska 

tillväxten förbättrats på bred front. 

Enligt prognoser från Riksbanken för-

väntas BNP-tillväxten i de länder som 

har störst betydelse för svensk ekonomi 

öka från omkring 1 procent under fjol-

året till 3 procent 2016. Det förväntas 

bidra till att exporten växer omkring 

6,5 procent under kommande år efter 

att ha krympt under förra året. Positiva 

konjunkturutsikter i kombination med 

den förväntade exportökningen kan 

innebära gynnsamma förutsättningar 

för svenska aktier framöver.

Samtidigt kvarstår stora utmaningar 

för inte minst den europeiska ekono-

min, där återhämtningen fortfarande är 

bräcklig, vilket ökar risken för bakslag. 

Dessutom fi nns viss osäkerhet gäl-

lande tillväxtländerna där inte minst den 

kinesiska ekonomin har visat tecken på 

inbromsning. Fjolårets börsuppgång 

innebär även att förväntningarna på före-

tagens vinster har ökat. Höjda förvänt-

ningar kan leda till ökad marknadsturbu-

lens och bakslag om de inte infrias.

Källor: Riksbanken, Penningpolitisk 

uppföljning, december 2013. 

Kommerskollegium, Sveriges utrikes-

handel med varor och tjänster samt 

direktinvesteringar, december 2013.

Skandia Konjunkturutsikter, februari 

2014.
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En investering i denna placering är förknippad med vissa risker. Placeringens marknadsvärde kan under löptiden både öka och minska. Placeringen är heller 

inte kapitalskyddad då mindre än nominellt belopp återbetalas om underliggande tillgång utvecklas negativt. Återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens 

finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. För mer information se avsnittet Viktig information i denna broschyr.
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Hur fun¯erar Aktiebevis Svenska Bola¯ 2?

Vilka är riskerna med 
Aktiebevis Svenska Bola¯ 2?

Avkastningen i Aktiebevis Svenska 

Bolag 2 är kopplad till utvecklingen för 

en aktiekorg bestående av tio svenska 

bolags aktier. Utdelningar från respek-

tive bolag räknas inte med i aktiekor-

gens utveckling. Deltagandegraden, 

som anger hur stor del av aktiekorgens 

positiva utveckling du får ta del av, är 

indikativt 100 procent1). Om korgut-

vecklingen vid löptidens slut är positiv, 

så multipliceras uppgången med del-

tagandegraden. Aktiekorgens utveck-

lingen beräknas som ett genomsnitt 

av de underliggande aktiernas stäng-

ningskurser på 7 månatliga observa-

tionsdagar under placeringens sista 

halvår. Om korgens utveckling är oför-

ändrad fram till och med slutdagen 

återbetalas nominellt belopp. Skulle 

korgen däremot utvecklas negativt 

återbetalas nominellt belopp minskat 

med den negativa korgutvecklingen, 

dock maximalt med 10 procent*. Detta 

innebär att återbetalningsbeloppet för 

placeringen är skyddat till 90 procent 

av det nominella beloppet, förutsatt att 

emittenten kan fullgöra sina förpliktel-

ser på återbetalningsdagen.

Löptiden för Aktiebevis Svenska Bolag 2

är 3 år och avkastningen baseras på 

utvecklingen för underliggande aktie-

korg. Utdelningar från respektive

bolag räknas inte med i aktiekorgens

utveckling. Placeringens nominella 

belopp är skyddat till 90 procent, vilket 

innebär att om underliggande aktiekorg 

sjunker mer än 10 procent reduceras 

återbetalningsbeloppet med maximalt 

10 procent. Återbetalningsbeloppet 

blir därmed nominellt belopp minskat 

med den negativa korgutvecklingen 

(maximalt 10 procent). Placeringen 

ska därmed inte ses som kapitalskyd-

dad då mindre än nominellt belopp 

återbetalas vid negativ korgutveckling. 

Återbetalningsbeloppet är beroende 

av emittentens fi nansiella förmåga att 

fullgöra sina förpliktelser på återbetal-

ningsdagen.

Om emittenten skulle hamna på obe-

stånd riskerar investeringen att förlora 

hela sitt värde oavsett hur den under-

liggande marknaden har utvecklats. 

Viktiga nivåer

Deltagandegrad: Indikativt 100 procent

Deltagandegraden visar hur stor del av aktiekorgens kursuppgång du får ta del av. I Aktiebevis Svenska Bolag 2 är deltagandegraden 

indikativt 100 procent. 

Nominellt belopp: 10 000 kronor 

Skyddat belopp: 90 procent av nominellt belopp

Om aktiekorgens utveckling är oförändrad fram till och med slutdagen återbetalas hela det nominella beloppet. Om aktiekorgens utveckling 

däremot är negativ på slutdagen påverkas återbetalningsbeloppet i placeringen, vilket innebär att återbetalat belopp beräknas som nominellt 

belopp minus nedgången för aktiekorgen, maximalt 10 procent. Placeringen är därmed inte kapitalskyddad, då mindre än nominellt belopp 

återbetalas vid negativ korgutveckling*.

1)  Deltagandegraden är indikativ (kan bli lägst 80 procent) och fastställs senast den 2 maj 2014 .

*För detaljerad beskrivning av hur återbetalningsbeloppet räknas fram se avsnittet ”Tilläggsbelopp” på sidan 5 i broschyren.

Ingående bolag i aktie-

korgen

Sektor Kort bolagsfakta Marknadsbedömning (enligt 

Bloomberg, skala 1–5 där 

5 innebär köp, 10 februari  2014)

ABB Ltd Verkstad Världsledande inom kraft- och automationsteknik 3,74

ASTRAZENECA PLC Läkemedel Ett av världens ledande läkemedelsföretag 2,79

AUTOLIV AB Bilindustri Världens största leverantör av säkerhetsprodukter till bilar 4,20

ERICSSON AB Telekommunikation Världens största tillverkare av utrustning för att bygga nät-

verk av mobil kommunikation

3,95

HENNES & MAURITZ AB Konsumentvaror Detaljhandelsbolag med verksamhet i över 40 länder 3,35

INVESTOR AB Finans Investmentbolag som förvaltar aktier i framförallt svenska 

företag

4,50

NORDEA BANK AB Finans Nordens största bank med huvudkontor i Sverige 4,03

SKANSKA AB Byggindustri Multinationell byggkoncern med bas i Sverige 3,20

SWEDBANK AB Finans Svensk bank med verksamhet i Norden och Baltikum 3,68

TELIASONERA AB Telekommunikation Nordisk teleoperatör som, förutom i Norden, även har 

verksamhet i bland annat Baltikum, Turkiet och Ryssland

2,92
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Illustrationen nedan visar hur avkastningsprofi len kan bli baserat på utvecklingen för underliggande marknad i placeringen. Vid 

beräkningen av återbetalt belopp har antagits en deltagandegrad om 100 procent och courtage om 2 % av investerat belopp.

Räkneexempel
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på återbetalningsdagen av ett investerat belopp om 102 000 kr, 

inklusive courtage, det vill säga 10 poster. I räkneexemplet har antagits en deltagandegrad om 100 procent.

Aktiekorg-

utveckling

Investerat belopp 

(inkl. courtage)

Total utbetalning 

på återbetalnings-

dagen

Utbetalt på 

investerat belopp 

Årseffektiv 

avkastning4)

40 % 102 000 140 0003) 137,7 % 11,1 %

20 % 102 000 120 0003) 117,6 % 5,6 %

10 % 102 000 110 0003) 107,8 % 2,5 %

5 % 102 000 105 0003) 102,9 % 1,0 %

0 % 102 000 100 0003) 98,0 % -0,7 %

-5 % 102 000 95 0005) 93,1 % -2,3 %

-10 % 102 000 90 0005) 88,2 % -4,1 %

-20 % 102 000 90 0005) 88,2 % -4,1 %

-40 % 102 000 90 0005) 88,2 % -4,1 % 

3)  Beräknas enligt formeln: 

Nominellt belopp + Nominellt belopp x Deltagandegrad x Max (0; Aktiekorgutveckling).

4)  Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning på investerat belopp inklusive courtage.

5) Aktiekorgutvecklingen är negativ. Återbetalningsbeloppet beräknas enligt: 

Nominellt belopp - Nominellt belopp x Min (10 %; - Aktiekorgutveckling).

Historisk indexerad utvecklin¯ för underli¯¯ande aktiekor¯
Grafen nedan visar den indexerade utvecklingen för aktiekorgen mellan den 16 februari 2009 och 

den 10 februari 2014. Jämförelseindex är OMXS30TM Index (källa: Bloomberg, veckodata). Observera att 

historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utveckling eller avkastning.

OMXS30TM Index Aktiekorg Aktiebevis Svenska Bolag
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Vikti¯ information
Placeringar i strukturerade placeringar 

är förenade med vissa risker. Nedan 

sammanfattas några av de mer fram-

trädande riskfaktorerna med struktu-

rerade placeringar, vänligen se erbju-

dandets fullständiga prospekt för mer 

riskinformation. 

En investering i en strukturerad pla-

cering är endast passande för investe-

rare som har tillräcklig erfarenhet och 

kunskap för att själva bedöma riskerna 

hänförliga till investeringen och den är 

endast lämplig för investerare som dess-

utom har investeringsmål som stämmer 

med den aktuella placeringens expone-

ring, löptid och andra egenskaper samt 

har den fi nansiella styrkan att bära de ris-

ker 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 informationen 

i erbjudandets fullständiga prospekt 

och slutliga villkor. Skandia tar inget 

ansvar för att den strukturerade pla-

ceringen ska ge en positiv avkastning 

för investeraren. Riskbedömningen för 

denna strukturerade placering ansvarar 

investeraren för.

Villkor och anvisningar

Skandia erbjuder investering i den struk-

turerade placeringen enligt följande för-

säljningsvillkor. De fullständiga villkoren 

för den strukturerade placeringen och 

annan viktig information står i prospek-

tet och i slutliga villkor, vilka fi nns till-

gängliga på www.skandiabanken.se.

Placering

Aktiebevis Svenska Bolag 2

Teckningsperiod

3 mars – 11 april 2014

ISIN-kod

SE0005731650

Emittent

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ)

Arrangör

Skandia Investment Management 

Aktiebolag 

Distributör

Skandiabanken Aktiebolag (publ)

Nominellt Belopp

SEK 10 000

Lägsta placeringsbelopp

SEK 10 000

Kapitalskydd

Nej

Courtage

2 % av placerat belopp

Hur beräknas avkastningen? 

Investeraren köper en strukturerad 

placering med möjlighet att erhålla ett 

tilläggsbelopp utöver det nominella 

beloppet på återbetalningsdagen.

Storleken på tilläggsbeloppet beror på 

två faktorer:

• Aktiekorgutvecklingen

• Deltagandegraden

Avkastning

På återbetalningsdagen utbetalas 

Nominellt Belopp plus ett positivt eller 

negativt  tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet utgörs av Delbelopp 1 

minus Delbelopp 2:

Delbelopp 1)

Nominellt Belopp x DG  x

där DG är Deltagandegrad

Delbelopp 2)

Nominellt Belopp x

Annars fastställs Delbelopp 2 till noll

Aktiekorg

Bolag Vikt i aktiekorg

1  ABB LTD 1/10

2  AstraZeneca PLC 1/10

3  Autoliv INC  1/10

4  Ericsson LM  1/10

5  Hennes & Mauritz AB 1/10

6  Investor AB 1/10

7  Nordea Bank AB  1/10

8  Skanska AB 1/10

9  Swedbank AB 1/10

10  Teliasonera AB 1/10

Startvärde
i

Startvärde
i
 är respektive akties offi ci-

ella stängningskurs på startdagen.

Slutvärde
i

Slutvärde
i
 fastställs på slut dagen. 

Slutvärde
i
 baseras på genomsnittet av 

stängningskursen för respektive aktie på 

de 7 observationsdagarna (den 11 varje 

månad från och med 11 oktober 2016 till 

och med 11 april  2017).

Aktiekorgutveckling 

Aktieutvecklingen defi nieras som den 

procentuella förändringen för under-

liggande aktiekorg, med beaktande 

av relevant startvärde och slutvärde. 

Utdelningar från respektive bolag räk-

nas inte med i aktiekorgutvecklingen. 

Slutvärdet på aktiekorgen baseras på 

genomsnittet av stängningskursen för 

respektive aktie på observationsda-

garna. Skulle aktiekorgutvecklingen 

vara negativ kommer emittenten på 

återbetalningsdagen återbetala det 

nominella beloppet minus den negativa 

utvecklingen, maximalt 10 procent.

Se prospektet och slutliga villkor för

vidare detaljer.

Deltagandegrad

Deltagandegraden är indikativ och 

fastställs senast den 2 maj 2014. 

Indikativ deltagandegrad är 100 pro-

cent. Den slutgiltiga deltagandegraden 

kan dock komma att bli lägre eller högre.

Skandia har rätt att återkalla erbjudan-

det om deltagandegraden understiger 

80 procent.

Anmälan och tilldelning

Anmälan ska ske på anmälningsblan-

kett. Endast en anmälningsblankett per 

investerare kommer att beaktas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-

ningsblankett kan komma att lämnas 

utan avseende. Inga tillägg eller änd-

ringar får göras i den tryckta texten. 

I händelse av överanmälan fördelas den 

1
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strukturerade placeringen i den ordning 

som anmälningsblanketter har inkom-

mit och registrerats.

Ifylld anmälningsblankett ska ha kommit 

Skandia tillhanda senast klockan 17.30 

den 11 april 2014.

Likviddag och betalning

Om full betalning inte erlagts inom 

utsatt tid kan den tilldelade strukture-

rade placeringen komma att överföras 

eller säljas till annan investerare. Skulle 

behållningen av sådan försäljning kom-

ma att understiga investerat belopp 

blir den investerare som ursprungligen 

erhöll tilldelning betalningsskyldig för 

mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan 

komma att makuleras.

•  Betalning ska vara Skandia tillhanda 

senast den 11 april 2014

•  Om full betalning ej kommit Skandia 

tillhanda senast denna dag kan 

anmälningsblanketten komma att 

makuleras.

Inregistrering vid börs

SEB avser att inregistrera den struktu-

rerade placeringen på NASDAQ OMX 

Stockholm AB. Skandia kommer, under 

normala marknadsförhållanden, att 

hålla en daglig andrahandsmarknad för 

den strukturerade placeringen. Avslut 

sker till marknadspris, vilket påverkas 

av rådande marknadsläge.

Euroclear Sweden AB

Den strukturerade placeringen kommer 

att vara kontoförd i Euroclear Sweden 

AB:s kontobaserade system. Den struk-

turerade placeringen beräknas regist-

reras på investerarens depåkonto eller 

vp-konto den 2 maj 2014.

Villkor för fullföljande, begränsning av 

erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas 

om det totala tecknade nominella belop-

pet för den strukturerade placeringen 

understiger SEK 20 000 000 eller om 

deltagandegraden inte kan faststäl-

las till lägst 80 procent. 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 möjlig-

heterna att genomföra erbjudandet. 

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 teckning-

scourtage fi nns ett så kallat arrangörs-

arvode inkluderat i den strukturerade 

placeringens pris (placeringsbeloppet). 

Med antagande om att placeringen 

behålls till den ordinarie återbetal-

ningsdagen uppgår arrangörsarvodet 

till ca 0,5 – 1,2 procent av nominellt 

belopp (maximalt 1,2 procent) per år. 

Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett 

bedömt pris för de fi nansiella 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 10 000 kronor (exkl.

courtage) i Aktiebevis Svenska Bolag 2 och 

med antagandet att placeringen behålls 

fram till den ordinarie återbetalningsdagen. 

Löptiden för denna placering är 3 år.

Courtage om 2 % av placerat belopp
(betalas av investeraren 

vid investeringstillfället) = 200 kronor

Arrangörsarvode om 1,2 % per år
av nominellt belopp (3,6 %)
(arrangörsarvodet är inkluderat 

i placeringens pris) = 360 kronor

Totala kostnader = 560 kronor 

 (vilket motsvarar 1,87 % per år)

Det uttagna teckningscourtaget 

tillfaller distributören medan arran-

görsarvodet delas mellan distributören 

och arrangören. Utöver arrangörsar-

vodet kan det även fi nnas marginaler 

inkluderat i placeringens pris som till-

faller emittenten. Om placeringen säljs 

på andrahandsmarknaden före återbe-

talningsdagen utgår courtage vid var 

tid gällande prislista. Ytterligare infor-

mation om avgifter och ersättningar 

erhålls på förfrågan från Skandia.

Om marknadsföringsbroschyren
Historisk utveckling

Investeraren bör notera att historisk 

utveckling inte utgör någon garanti för 

eller indikation om framtida utveckling 

eller avkastning samt att den strukture-

rade placeringens löptid kan avvika från 

de tidsperioder som använts i denna 

marknadsföringsbroschyr.

Räkneexempel

Räkneexemplet visar den strukturerade 

placeringens avkastning baserat på 

rent hypotetiska avkastningsnivåer och 

den indikativa deltagandegraden. De 

hypotetiska beräkningarna ska inte ses 

som en garanti för eller en indikation på 

framtida utveckling eller avkastning.

Om riskerna i investeringen
Kreditrisk

Utgivaren (emittenten) av Aktiebevis 

Svenska Bolag 2 är SEB. Vid köp av 

den strukturerade placeringen tar 

investerare en kreditrisk på SEB. Vid 

framtagandet av denna broschyr har 

emittenten kreditbetyget ”A+” enligt 

” Standard & Poor’s Rating Services”. 

Återbetalningsbeloppet är beroende av 

SEB:s fi nansiella 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 kreditvärdig-

het kan förändras i såväl positiv som 

negativ riktning. Det högsta kreditbe-

tyget enligt Standard & Poor’s skala är 

”AAA” och det lägsta är ”D”.

Andrahandsmarknad

Den strukturerade placeringen kan säljas 

under löptiden till rådande marknads-

pris eftersom Skandia, under normala 

marknadsförhållanden, ställer dagliga 

köpkurser.

Skandias strukturerade placeringar 

är dock främst avsedda att behållas till 

förfall. Om investerare väljer att sälja 

den aktuella placeringen före återbetal-

ningsdagen sker detta till rådande mark-

nadspris vilket kan vara såväl lägre som 

högre än det nominella beloppet. Värdet 

på andrahandsmarknaden bestäms uti-

från återstående löptid, underliggande 

marknadsutveckling och kursrörligheten 

(volatiliteten) samt ränteläget. Courtage 

utgår enligt vid var tid gällande prislista. 

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande 

exponeringen är avgörande för beräk-

ningen av avkastningsdelen på den 

strukturerade placeringen. Hur den 

underliggande exponeringen kommer 

att utvecklas är beroende av en mängd 

faktorer och innefattar komplexa risker 

vilka bland annat inkluderar aktiekursris-

ker, kreditrisker, ränterisker, råvarupris-

risker, volatilitet, valutakursrisker och/

eller politiska risker. En investering i den 

strukturerade placeringen kan ge en 

annan avkastning än en direktinveste-

ring i den underliggande exponeringen. 

Utdelningar från ingående aktier i aktie-

korgen räknas inte med i aktiekorgens 

utveckling. Om den underliggande 

aktiekorgens utveckling är negativ med 

mer än 10 procent återbetalas det nomi-

nella beloppet reducerat med



7

Aktiebevis Svenska Bola¯ 2
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

”SEB”

SEB är en ledande nordisk fi nansiell kon-

cern. Som relationsbank erbjuder SEB i 

Sverige och de baltiska länderna rådgiv-

ning och ett brett utbud av andra fi nan-

siella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, 

och Tyskland har verksamheten en stark 

inriktning på företags och investment 

banking utifrån ett fullservicekoncept 

mot företagskunder och institutioner. 

Verksamhetens internationella prägel 

återspeglas i att SEB fi nns representerad 

i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 

31 december 2012 uppgick koncernens 

balansomslutning till 2 453 miljarder 

kronor och förvaltat kapital till 1 328 mil-

jarder kronor. Koncernen har cirka 

17 000 anställda. Läs mer om SEB på 

www.sebgroup.com 

Skandiabanken Aktiebolag (publ)

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett

helägt dotterbolag till Försäkringsaktie-

bolaget Skandia (publ). Skandia är en av 

Sveriges största, oberoende och kund-

styrda bank- och försäkringskoncerner. 

Vi har gett människor ekonomisk trygghet 

samheter i Danmark. SIM bedriver värde-

pappersrörelse. I den verksamheten ska 

SIM, enligt uppdrag från Skandia, agera 

arrangör av strukturerade placeringar.

Viktigt

Denna broschyr utgör endast mark-

nadsföring avseende erbjudandet och 

ger inte en komplett bild av Skandias 

erbjudande att teckna placeringarna i 

erbjudandet. Emittenten gör inga fram-

ställningar och ställer inga garantier för 

riktigheten eller fullständigheten avse-

ende någon information i denna broschyr 

och åtar sig inte ansvar eller skyldighet 

för informationen i detta dokument. 

Innan beslut tas om investering uppma-

nas investerare att ta del av erbjudandets 

fullständiga prospekt och slutliga villkor 

som hålls tillgängligt av Skandia på www.

skandiabanken.se. Om den strukture-

rade placeringen 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 nominella 

beloppet.

i mer än 150 år och har en stark tradition 

av pionjäranda, produktutveckling och 

samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv 

för människor med hjälp av lösningar inom 

sparande, pension, ekonomisk trygghet 

och vardagsekonomi, och genom att 

underlätta för dem att fatta kloka beslut 

om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kun-

der i Sverige, Norge och Danmark, ett 

förvaltat kapital på drygt 460 miljarder 

kronor och 2 500 anställda. Läs mer på 

www.skandia.se

Skandia Investment Management

Aktiebolag

SIM är ett dotterföretag inom Skandia-

koncernen. Skandiakoncernen är en 

av Nordens största oberoende, kund-

ägda bank- och försäkringskoncerner. 

Koncernen erbjuder privatpersoner och 

företag ekonomisk trygghet i form av 

försäkringslösningar och långsiktigt spa-

rande. Skandia består även bland annat 

av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömse-

sidigt, Försäkringsaktiebolaget Skandia 

(publ), där Skandia Link och Skandia 

Lifeline ingår, Skandiabanken Aktiebolag 

(publ), Skandia Fonder AB samt verk-

maximalt 10 procent. Placeringen sak-

nar på så sätt kapitalskydd.

Konstruktionsrisk

Om aktiekorgens utveckling är negativ 

bestäms återbetalningsbeloppet utifrån 

den negativa utvecklingen med maximalt 

10 procent. Återbetal ningsbeloppet 

kan därmed bli lägre än det nominella 

beloppet.

Valutarisk

Placeringen ger avkastning i svenska 

kronor.

Skatter

Den strukturerade placeringen är föremål 

för beskattning och avdrag för preliminär-

skatt kan förekomma. Investerare bör råd-

göra med professionella rådgivare om de 

skattemässiga konsekvenserna av en inves-

tering i den strukturerade placeringen uti-

från sina egna förhållanden. Skattesatser 

och andra skatteregler kan även ändras 

under innehavstiden, vilket kan få negativa 

konsekvenser för investerare.

Teckningsperiod: 3 mars – 11 april 2014

Likviddag: 11 april 2014

Emissionsdag: 2 maj 2014

Återbetalningsdag: 2 maj 2017

Startdag: 22 april 2014

Slutdag: 11 april 2017

Observationsdagar: Månatligen med start 11 oktober 2016 till och med 11 april 2017

Tidplan
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Skandiabanken
106 55 Stockholm

T 0771 55 55 00

skandiabanken.se

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.strukturerade.se.


