
SLUTLIGA VILLKOR 

 

Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)  

4,50 % lån nr 507 
 
 
Följande slutliga villkor (”Slutliga Villkor”) gäller för Lån 507 som Länsförsäkringar Hypotek 
AB (publ) (”Hypoteket”) emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna 
Emissionsinstitut. 
 
För Lånet skall gälla Allmänna Villkor daterade den 28 maj 2007, vilka är återgivna i 
Hypotekets grundprospekt avseende program för utgivning av benchmarklån (”Prospektet”), 
jämte dessa Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i Slutliga Villkor skall ha samma 
innebörd som i Allmänna Villkor. 
 
Fullständig information om Hypoteket och Lånet kan endast fås genom Prospektet, de 
eventuella dokument som infogats däri genom hänvisning och dessa Slutliga Villkor. 
Dokumenten finns tillgängliga på www.lansforsakringar.se/info. 

 

Lånevillkor 
 
Lånenummer:  507 
 
Lånebelopp: Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Obligationer 

avslutas 
 
Lånedatum:   2006-06-21 
 
Första försäljningsdag:  2007-06-18 
 
Valuta:  SEK 
 
Valör:    SEK 10 000 eller hela multiplar därav 
 
Räntesats:   4,50 årlig ränta 
 
Ränteförfallodag: den 21 juni årligen, första gången den 21 juni 2007 och sista 

gången på Återbetalningsdagen 
 
Återbetalningsdag:   2017-06-21 
 
Återbetalnings-   Varje Obligation återbetalas till par (d.v.s. med ett belopp  
belopp:   motsvarande dess nominella belopp) 
 
Clearing: VPC AB 
 



Börsinregistrering:  Stockholmsbörsen AB 
   
 

Försäljningsvillkor 
 
Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank 

Danmark A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB samt 
Swedbank AB (publ) 

 
Försäljning: Obligationer utgivna under detta Lån säljs löpande till rådande 

marknadspris genom Emissionsinstituten 
 
Marknad: Emissionsinstituten kommer under vissa förhållanden att ställa 

köp- och säljräntor. Differensen mellan köp- och säljräntorna 
skall ligga på en marknadsmässig nivå. 

 

Övriga villkor 
 
Övriga villkor: Ej tillämpligt  
 
ISIN-kod:   SE0002058966 
 
Euroclear nr:   [  ] 
 

Försäkran 
 
Hypoteket ansvarar för innehållet i Prospektet och försäkrar att rimliga försiktighetsåtgärder 
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Hypoteket känner till, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka Prospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även Hypotekets 
styrelse för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Hypotekets styrelse känner till, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka Prospektets innebörd.    
 
Hypoteket bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den 28 maj 2007 som skulle 
kunna påverka marknadens uppfattning om Hypoteket har offentliggjorts. 
 
Hypoteket bekräftar vidare att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet och förbinder sig att 
i enlighet därmed erlägga Lånebelopp och ränta.  
 

 
 

Stockholm den 28 maj 2007 
 

Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 
 


