
 

 

SLUTLIGA VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN 134 
 

UNDER IKANO BANK AB:S (PUBL) (”BANKEN”) PROGRAM FÖR MEDIUM 
TERM NOTES 

 
För detta Obligationslån ska Allmänna Villkor av den 12 februari 2020 jämte nedan angivna Slutliga 
Villkor gälla. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår, om inte annat anges, antingen av Allmänna 
Villkor eller på annat sätt i Bankens grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 
12 februari 2020 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt daterade 29 maj 2020 samt 22 
september 2020, (”Grundprospektet”). Grundprospektet, Allmänna Villkor och Slutliga Villkor har 
upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 
juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).  
 
Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet tillsammans 
med vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och samtliga 
tilläggsprospekt finns att tillgå på www.ikanobank.se. 
 
 
ALLMÄNT 
 

1. Lånenummer: 134 

 (i) Tranchebenämning: 1 

2. Lånebelopp:  

 (i) Obligationslån: SEK 400 000 000 

 (ii) Tranche 1: SEK 400 000 000 

3. Pris: 100.00 % av Nominellt Belopp 

4. Valuta: Svenska kronor (”SEK”) 

5. Nominellt Belopp: SEK 2 000 000 

6. Lånedatum: 19 januari 2021 

 (i) Likviddatum: 19 januari 2021 

 (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt 

7. Startdag för ränteberäkning: 19 januari 2021 

8. Återbetalningsdag: 19 januari 2024 

9. Räntekonstruktion: STIBOR Rörlig ränta (FRN) 

10. Förtida Inlösen: Ej tillämpligt 

11. Lånets status: Ej efterställt 

(i) Särskilda risker 
hänförliga till Lånets 
status: 

Ej tillämpligt 

RÄNTEKONSTRUKTION 

12. Fast ränta: Ej tillämpligt 

13. Rörlig ränta (FRN): Tillämpligt 

 (i) Räntebas: 3 månaders STIBOR 
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 (ii) Räntebasmarginal: +0,92 % årlig ränta, beräknat på Nominellt Belopp 

 (iii) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första 
gången den 15 januari 2021 

 (iv) Ränteperiod: Tiden från den 19 januari 2021 till och med den 19 
april 2021 (den första Ränteperioden) och därefter 
varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på 
en Ränteförfallodag 

 (v) Ränteförfallodagar/-
ar: 

Sista dagen i varje Ränteperiod, den 19 januari, 
den 19 april, den 19 juli och den 19 oktober varje 
år, första gången den 19 april 2021 och sista 
gången på Återbetalningsdagen, dock att om 
sådan dag inte är Bankdag ska som 
Ränteförfallodag anses närmast påföljande 
Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller 
i en ny kalendermånad, i vilket fall 
Ränteförfallodagen ska anses vara föregående 
Bankdag. 

14. Nollkupong: Ej tillämpligt 

ÅTERBETALNING 

15. Förlagsbevis med möjlighet till 
förtida inlösen för Banken: 

Ej tillämpligt 

 

ÖVRIG INFORMATION 

16. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 

17. Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 

18. 

 

Upptagande till handel på 
reglerad marknad: 

Ansökan om upptagande till handel kommer att 
inges till Nasdaq Stockholm 

 (i) Uppskattning av 
sammanlagda 
kostnader i 
samband med 
upptagandet till 
handel: 

SEK 80 625 

 (ii) Totalt antal 
värdepapper som 
tas upp till handel:  

200 

 (iii) Tidigaste dagen 
för upptagande till 
handel:  

På eller omkring Lånedatum 

19. Beslut till grund för 
upprättandet av emissionen:  

 

I enlighet med Grundprospektet 

20. Information från tredje man:  

 

Ej tillämpligt 

 

21. Intressen hos fysiska eller 
juridiska personer som är 
inblandade i emissionen: 

Ej tillämpligt  

 

22. ISIN: SE0012676260 
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23. Kreditvärdighetsbetyg som 
har tilldelats värdepapper: 

Ej tillämpligt 

24. Nettobelopp: Nettobeloppet utgörs av Nominellt belopp minus 
eventuella kostnader som åläggs Banken i 
samband med utgivande av MTN 

25. Användning av nettobelopp: Allmän finansiering av Bankens verksamhet 

 
Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Lånet 
tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och 
i förekommande fall ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter 
Grundprospektets offentliggörande och som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om 
Banken har offentliggjorts. 
 

Malmö den 13 januari 2021 

IKANO BANK AB (PUBL) 


