
Laiisforsakringar

LansforsSkringar Hypotek AB (publ)
1,50 % Jan nr 519

Foljande slutliga villkor ("Slutiiga Villkor”) har upprattats enligt artikel 8.4 i Europaparlamentets 
och Radets forordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska 
offentliggdras nar vardepapper erbjuds till allmanheten eller tas upp till handel pa en reglerad 
marknad, och om upphavande av direktiv 2003/71/EG (Trospektforordningen”) och skall lasas 
tillsammans med Prospektet och tillaggsprospekt daterat 3 augusti 2021, 3 november 2021 
och 21 februari 2022. Dessa Slutliga Villkor gallerfor obligationslan 519 ("Obligationslanet”) 
som Lansforsakringar Hypotek AB (publ) (’’Bolagef) emitterar pa kapitalmarknaden enligt avtal 
med nedan angivna Emissionsinstitut.

F5r Obligationslanet skall galla Allmanna Villkor daterade den 28 maj 2007, vilka ar atergivna 
i Bolagets grundprospekt avseende program for kontinueriig utgivning av sakerstallda 
obligationer daterat 15 juni 2021 ("Prospektet”), jamte dessa Slutliga Villkor. Begrepp som inte 
ar definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha den innebdrd som framgar av Allmanna Villkor.

Fullstandig information om Bolaget och Obligationslanet kan endast fas genom att lasa dessa 
Slutliga Villkor tillsammans med Prospektet. inklusive eventuella tillagg till Prospektet samt, de 
eventuella dokument som infogats dari genom hanvisning. Dokumenten finns tillgangliga pa 
www. lansforsakringar. se.

Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen.

Lanevillkor

Lanenummer
Lanedatum:
Likviddag
Forsta forsaljningsdag;
Valor:

Kapitalbelopp/Ldpande emissioner:

Rantevillkor

Rantesats
Ranteforfallodag

519

16 September 2018 

4 mars 2019 

28 februari 2019 

SEK 100 000

Obligationerna emitteras och saljs 
fortlopande till radande marknadskurs. 
Lanebeloppet faststalls nar forsafjningen 
av de sakerstallda obiigationerna 
avslutats.

1,50 % arlig ranta

Arligen 16 September, forsta gangen den 
16 September 2019



Vilkor for aterbetalning

Aterbetalningsdag 16 September 2026

Forsafjnmgsvillkor

Clearing

Upptagande till handel pa reglerad 
marknad

(0 Uppskattning av sammanlagda 
kostnader i samband med upp- 
tagandet tilt handel:

(ii) Beraknad tidigast dag 
upptagande till handel

for

(iii) Totalvolym av vardepapper som 
tas upp till handel;

(iv) Nettobelopp:

(v) Anvandning av nettobelopp;

Reglerade marknader 
eller andra marknader 
dar motsvarande 
vardepapper erbjuds:
Erbjudande till flera 
marknader samtidigt:
Emissionsinstitut:

Meddelande om Tilldelning:
Avgifter/kostnader som alaggs 
investeraren:
Annan begransning av samtycke till 
anvandnlng av Prospekt:

Eurodear Sweden AB/Eurodear 
S.A./N.V,/C!earstream Banking, Sodete 
Anonyme. Luxembourg

Bolaget kommer att ansoka om 
upptagande till handel av Obligationslan 
vid Nasdaq Stockholm

Enligt gallande prislista for Nasdaq 
Stockholm

27 februari 2019

Utokad volym: SEK 50 000 000

Total volym: SEK 27 550 000 000

Nettobeloppet utgors av nominellt belopp 
minus eventuella kostnader som alaggs 
Bolaget i samband med utgivande av 
Obligationslan

Allman finansiering av Bolagets 
verksamhet

Nasdaq Stockholm

Ej tillampligt

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 
med bifirma Danske Consensus/ Nordea 
Bank Finland Abp/Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)/ Svenska 
Handeisbanken AB (publ)/ Swedbank AB 
(publ)

Via avrakningsnota 

Ej tillampligt

Ej tillampligt



Ovrig information 

Kreditbetyg:

ISIN-kod:

Euroclear nr:

Uppgift om ekonomiska 
eller andra relevanta 
intressen:

Forsakran

Obligationslan utgivna under Bolagets 
program for kontinuerlig utgivning av 
sakerstallda obligationer asatts for 
narvarande kreditbetygen Aaa och AAA av 
Moody's respektive Standard & Poor's.

Ovanstaende kreditvarderingsinstitut ar 
etablerade inom EU och ar registrerade 
under Europaparlamentets och Radets 
(EU) forordning nr 1060/2009 av den 16 
September 2009 (sasom fran tid till annan 
andrats eller ersatts).

SE0012324341

195733724
Fdrutom den ersattning som betalas till 
Emissionsinstituten med anledning av 
deras deltagande under Programmet 
kanner Bolaget inte till att nagon annan 
inblandad person har nagra ekonomiska 
eller relevanta intressen av betydelse i 
Obligationslan emitterade under detta 
Program.

Bolaget bekraftar att alia vasentliga handelser efter den senast reviderade finansiefla 
informationen som skulle kunna paverka marknadens uppfattning om Bolaget har 
offentliggjorts.

Bolaget bekraftar att dessa Slutliga Villkor ar gallande for Obligationslanet och forbinder sig att 
i eniighet darmed erlagga Lanebelopp och i forekommande fall ranta.

Stockholm 2022-03-01 

Lansforsakrlngar Hypotek AB (publ)


