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Kapitalskyddade placeringar
Aktuella erbjudanden

Teckna senast1 november

 Aktieobligation Asien
Trygghet och Tillväxt

 Aktieobligation Europa
Trygghet och Tillväxt

 Aktieobligation Globala storbolag
Trygghet och Tillväxt

 Aktieobligation Sverige 10 bolag
Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag
Trygghet och Tillväxt

kApitAlSkydd
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Kapitalskyddad placering Pris per post Nominellt belopp Deltagandegrad Löptid

Aktieobligation Asien Trygghet 10 200 kr 10 000 kr 50 % 4

Följer aktiemarknaderna i Kina, Malaysia, Singapore och Taiwan Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 110 % 4

Aktieobligation Europa Trygghet 10 100 kr 10 000 kr 50 % 3

Följer en korg bestående av tio europeiska bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 170 % 3

Aktieobligation Globala storbolag Trygghet 10 000 kr 10 000 kr 50 % 3

Följer en korg bestående av tio globala bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 240 % 3

Aktieobligation Sverige 10 bolag Trygghet 10 100 kr 10 000 kr 55 % 4

Följer en korg bestående av tio svenska bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 140 % 4

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet 10 100 kr 10 000 kr 50 % 4

Följer fonden Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 125 % 4

Placeringsalternativ denna månad

Risker
Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa 
risker. Mer information om vilka risker som finns hittar du i SEB:s 
Offentliggjorda Grundprospekt för MTN-program som finns på 
lansforsakringar.se/kapitalskydd och på sidan 5 i broschyren.

Trygghet
Du betalar ingen eller en lägre överkurs. I de Trygghets-alternativ 
där du betalar en lägre överkurs kan du riskera överkursen vid en 
eventuell nedgång. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp.

Så här handlar du våra placeringar
Du kan köpa våra kapitalskyddade placeringar via internet 
genom att gå in på lansforsakringar.se/kapitalskydd.

Du är även välkommen att kontakta oss på närmaste kontor 
eller ringa oss på 0771-666 555.

Tillväxt
Du betalar en högre överkurs än i Trygghet som du riskerar  
vid en eventuell nedgång. Placeringen återbetalar minst nomi-
nellt belopp.
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Hur fungerar en kapitalskyddad placering?
Med en kapitalskyddad placering menas en place
ring där det nominella beloppet återbetalas på 
återbetalningsdagen. Om marknaden stiger fram 
till återbetalningsdagen kan den ge en avkastning. 
Uppgången beräknas som skillnaden mellan start
värdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs ofta 
som ett genomsnitt under sista året, för att minska 
effekterna av en eventuell nedgång då. Om under
liggande marknad går upp under perioden kan 
slutvärdet bli lägre än den faktiska uppgången, 
vid en nedgång kan slutvärdet bli högre än den 
faktiska nedgången. För närmare information om 
hur slut värdet fastställs, se Fakta i korthet.

Vad menas med deltagandegrad?
Deltagandegraden är det tal som visar hur stor del av marknadens 
uppgång du får ta del av. Del tagandegraden multipliceras med 
uppgången. Skulle deltagande graden vara större än 100 procent 
kan du få en högre avkastning än marknadens verkliga uppgång. 

Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära och  
de fastställs på betalningsdagen. Det som påverkar deltagande-
graderna är bland annat räntenivån i Sverige, kursrörligheten 
(volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarkna-
derna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell 
hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Fakta i korthet, 
Förbehåll. De definitiva deltagandegraderna meddelas under 
Slutliga villkor på lansforsakringar.se.

Nominellt belopp
Det kapitalskyddade beloppet som du minst får tillbaka på åter-
betalningsdagen, det vill säga 10 000 kronor per post.

Överkurs  
– en möjlighet till högre avkastning men med ökad risk
Länsförsäkringar erbjuder vanligtvis kapitalskyddade place-
ringar med två olika alternativ: Trygghet, utan eller med en lägre 
andel överkurs, samt Tillväxt, med överkurs. En placering med 
överkurs innebär att du köper en post till ett högre pris än det 
nominella beloppet, vilket ger dig en högre deltagandegrad och 
därmed möjlighet till större avkastning. Alternativen erbjuds 
till olika priser, till exempel 10 000 kronor respektive 11 000 
kronor. Väljer du en kapitalskyddad placering för 11 000 kronor 
tar du en ökad risk på 1 000 kronor. 

Möjlighet att sälja i förtid
Grundtanken med en kapitalskyddad placering är att du behål-
ler den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst 
det nominella beloppet tillbaka. Du har ändå möjlighet att 
sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har 
stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker 
till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och 
under placeringens nominella belopp, bland annat beroende på 
hur marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. 
Om den underliggande marknaden stiger i värde kommer värdet 
på placeringen också stiga, men inte lika fort och du bör i bör-
jan av obligationens löptid inte ha samma förväntan på att en 
kapitalskyddad placering ökar i värde i samma takt som den 
underliggande marknaden. Detta gäller i synnerhet de kapital-
skyddade placeringar där det finns en begränsning i 
avkastningsmöjlig heten, till exempel att du bara får tillgodo-
räkna dig en avkastning upp till en viss, förutbestämd nivå.

Exempel återbetalningsbelopp och avkastning
Obligationen som köps till underkurs växer till nominellt belopp på återbetal-
ningsdagen. Mellanskillnaden placeras på den marknad som placeringen är 
kopplad till och ger dig en möjlighet till avkastning.

Start Återbetalningsdag

Obligation

Option

Option

Option

Nominellt  
belopp

Eventuell  
överkurs

Avkastning

Återbetalning 
nominellt 
belopp

Option

Obligation 
vid förfall

Regler om beskattning
Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. 
Skattesatser och andra skatteregler kan ändras under löptiden. 
Investerare bör före ett investeringsbeslut söka nödvändig råd-
givning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden 
av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Vad skattereg-
lerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella 
förutsättningar. Läs mer om Skatteregler under Fakta i korthet.
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En trygg placering med liten risk
Med en kapitalskyddad placering är risken  
generellt låg eftersom det nominella beloppet  
är kapitalskyddat. Som hos de flesta finansiella 
instrument finns det vissa risker förknippade 
även med kapitalskyddade produkter. 

Kreditrisk
Utgivare, emittent, av den kapitalskyddade placeringen är SEB. 
Det betyder att du som innehavare av en kapitalskyddad place-
ring har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt 
belopp och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan full-
göra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i 
en kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insätt-
ningsgarantin. 

Likviditets- och kursrisk
Kapitalskyddet, återbetalning av det nominella beloppet, gäller 
endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset 
kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljning under
löptiden. Kursen på andrahandsmarknaden under produktens 
löptid kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet.  
Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, mark-
nadsutvecklingen och svängningarna på börsen. 

En investering i en kapitalskyddad placering kan ge en 
annan avkastning än en direktinvestering. Olika aktörers kapi-
talskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta 
konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. 
Du kan hitta mer information på lansforsakringar.se.

Valutarisk
En kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de  
globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar 
avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar 
sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter vars avkastning 
är kopplad helt eller delvis till valutakursförändringar.

Trygghet och Tillväxt
Länsförsäkringar erbjuder vanligtvis kapitalskyddade placeringar 
med två olika alternativ – Trygghet och Tillväxt. Alternativet 
Trygghet säljs ofta utan överkurs, eller med en lägre andel överkurs 
än alternativet Tillväxt. Därmed tar du en lägre risk i Trygghet. 
Samtidigt är chanserna till god avkastning större i Tillväxt. 

En placering med överkurs innebär att du köper en post till 
ett högre pris än det nominella beloppet, vilket ger dig en högre 
deltagandegrad och därmed möjlighet till större avkastning när 
marknaden stiger. Risken är därmed högre ju högre överkurs 
placeringen har, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det 
nominella beloppet. Om marknaderna skulle sjunka eller förbli 
oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella 
beloppet, det vill säga 10 000 kronor per post och gör en förlust 
motsvarande överkurs och courtage. Du tar alltså en risk mot-
svarande eventuell överkurs, courtage samt den ränta du hade 
kunnat få om pengarna istället hade placerats på ett räntekonto.
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Flertalet asiatiska ekonomier (exklusive Japan) 
fortsätter att växa med god fart, och förväntas  
så göra i flera år framöver.

Trots att tillväxten i många asiatiska ekonomier för närvarande 
ligger under den historiska trenden tillhör de fortfarande den 
grupp av länder som växer snabbast i den globala ekonomin. 
Flertalet länder i Asien kan stoltsera med mycket goda statsfinanser 
drivet av bland annat en stark penningpolitik, stora överskott i 
bytesbalanser och statsbudgetar samt rejäla valutareserver. 
Denna ekonomiska stabilitet ger bland annat utrymme för olika 
finansiella stimulansåtgärder, om så skulle behövas. 

Regionen har en gynnsam demografi med en stor andel ung 
befolkning, något som får en positiv påverkan på såväl arbets-
marknaden som privatkonsumtionen. En tydlig effekt av den 
ökade konsumtionen är att en allt större andel av de asiatiska 
ländernas export går till andra länder i regionen. Ur ett börsper-
spektiv ser Asien intressant ut. Värderingen för många asiatiska 
aktiemarknader befinner sig nu på låga nivåer och vinsttillväxten 
för många företag i regionen är god. (SEB i september 2013).

Kort om Aktieobligation Asien

Obligationen är kopplad till en likaviktad korg som följer de 
fyra aktiemarknaderna Kina, Malaysia, Singapore och Taiwan. 
Placeringen passar dig som har en positiv syn på den asiatiska 
aktiemarknaden. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp 
på slutdagen.

Aktieobligation Asien 
– ta del av tillväxten på den asiatiska marknaden

AktieObligAtiOn ASien

• 4-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till aktiemarknaderna i Kina, Malaysia, 
Singapore och Taiwan.

• Pris per post:  Asien Trygghet 10 200 kronor. 
Asien Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad:  Asien Trygghet 50 %*. 
Asien Tillväxt 110 %*.

• Obligationens löptid: 11 november 2013 – 10 november 2017.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på sidan 18.

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

sept 13sept -12sept -11sept -10sept -09sept -08

Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den likaviktade korgen  
som följer aktiemarknaderna i Kina, Malaysia, Singapore och Taiwan.  
Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Världen  
är ett globalt aktieindex (MSCI World).



7

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
** effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

11,1 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 200 kr 8,7 % 2,1 %

40 % 11 220 kr 14 400 kr 28,3 % 6,4 %

60 % 11 220 kr 16 600 kr 48,0 % 10,3 %

80 % 11 220 kr 18 800 kr 67,6 % 13,8 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp tillväxt

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 404 kr 10 000 kr -3,9 % -1,0 %

0 % 10 404 kr 10 000 kr -3,9 % -1,0 %

8,1 % 10 404 kr 10 404 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 404 kr 11 000 kr 5,7 % 1,4 %

40 % 10 404 kr 12 000 kr 15,3 % 3,6 %

60 % 10 404 kr 13 000 kr 25,0 % 5,7 %

80 % 10 404 kr 14 000 kr 34,6 % 7,7 %

trygghetexempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp

FÖRDELAR

• Många länder med starka finanser.

•  God vinsttillväxt i många asiatiska bolag.

NACKDELAR

•  Många asiatiska länder är känsliga för utvecklingen i Kina.

•  Asien betraktas fortfarande som en marknad med hög risk och 
påverkas tydligt av investerarnas riskvilja.

vArFÖr inveSterA i ASien?

iShares China Large-Cap ETF - följer utvecklingen för de 25 största bolagen i Kina.

iShares MSCI Malaysia ETF - följer utvecklingen för aktiemarknaden i Malaysia.

iShares MSCI Singapore ETF - följer utvecklingen för aktiemarknaden i Singapore.

iShares MSCI Taiwan ETF - följer utvecklingen för aktiemarknaden i Taiwan.

plAceringen bASerAS pÅ FÖljAnde  
likAviktAde expOnering
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Europa brottas fortfarande med stora statsskulder 
och finansiell osäkerhet. Men det senaste året 
har utsikterna för regionen ljusnat betydligt.

Europabörserna har under året fortsatt att söka sig uppåt. Ljus-
glimtar i form av politisk vilja att skapa stabilitet, den europeiska 
centralbankens kraftfulla agerande samt allt bättre ekonomisk 
statistik är några bidragande faktorer. Hushållens humör är visser-
ligen fortsatt något dämpat på grund av arbetslöshet och finans-
politiska åtstramningar, men samtidigt påvisar flera andra kon-
junkturindikatorer mer durstämda tongångar.

Många europeiska företag har de senaste krisåren skurit i sina 
kostnader och effektiviserat verksamheten. Bolagsfinanserna är 
starka och kassaflödena generellt sett goda. Det beror bland annat 
på att trots att företagen kan ha sitt huvudkontor i ett europeiskt 
land så handlar det ofta om företag med global verksamhet och 
därigenom behöver inte ett lands problem vara lika med före-
tagens. Aktiemarknaden ligger som bekant alltid steget före 
konjunkturen. Så även om euroområdet väntas utvecklas trögt 
ännu en tid, kan europeiska aktier mycket väl fortsätta utvecklas 
väl. (SEB i september 2013).

Kort om Aktieobligation Europa

Aktieobligation Europa är kopplad till en likaviktad bolagskorg
om tio välkända europeiska bolag. Korgen passar dig som har 
en positiv tro på europeiska bolag. Avkastningen påverkas dels 
av korgutvecklingen och dels av valutakursförändringarna 
mellan den svenska kronan och euron. En försvagning av euron 
har en negativ effekt medan en förstärkning av euron har en 
positiv effekt. Se räkneexempel på sidan 9. Det nominella 
beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Läs mer 
om bolagen på sidan 9. Placeringen återbetalar minst nominellt 
belopp på slutdagen.

Aktieobligation Europa 
– investera för en vändning i Europa

AktieObligAtiOn eUrOpA

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

• Avkastningen är knuten till 10 europeiska bolag.

• Pris per post:  Europa Trygghet 10 100 kronor. 
Europa Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad:  Europa Trygghet 50 %*. 
Europa Tillväxt 170 %*.

• Obligationens löptid: 11 november 2013 – 11 november 2016.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på sidan 18.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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vArFÖr inveSterA i eUrOpA?

FÖRDELAR

• Bättre humör bland såväl konsumenter som företag.

•  Starka finanser i många europeiska företag.

NACKDELAR

•  Fortfarande stor osäkerhet i europeisk ekonomi.

•  Investerarna fortfarande lite försiktigt inställda till Europa.

Bolagsnamn Sektor Land

Air Liquide SA Material Frankrike

Bayerische Motoren Werke AG Konsument sällanköpsvaror Tyskland

Deutsche Telekom AG Telekommunikation Tyskland

ENI S.p.A Energi Italien

Gaz de France Suez SA Kraftförsörjning Frankrike

Muenchener Rueckver AG Finans Tyskland

Siemens AG Industrivaror och -tjänster Tyskland

Svenska Handelsbanken AB Finans Sverige

Unilever NA Konsument dagligvaror Nederländerna

Vinci SA Industrivaror och -tjänster Frankrike

bOlAg SOm ingÅr i kOrgen

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
** effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

7,2 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 13 400 kr 19,4 % 6,1 %

40 % 11 220 kr 16 800 kr 49,7 % 14,4 %

60 % 11 220 kr 20 200 kr 80,0 % 21,6 %

80 % 11 220 kr 23 600 kr 110,3 % 28,1 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp tillväxt

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -1,0 %

0 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -1,0 %

6,0 % 10 302 kr 10 302 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 302 kr 11 000 kr 6,8 % 2,2 %

40 % 10 302 kr 12 000 kr 16,5 % 5,2 %

60 % 10 302 kr 13 000 kr 26,2 % 8,1 %

80 % 10 302 kr 14 000 kr 35,9 % 10,8 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp trygghet

Om euron stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 12 400 
kronor, vilket motsvarar 6,37 procent 
i avkastning per år.

Om euron stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 18 160 
kronor, vilket motsvarar 17,39 procent 
i avkastning per år.

Om euron försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 11 600 
kronor, vilket motsvarar 4,03 procent 
i avkastning per år.

Om euron försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 15 440 
kronor, vilket motsvarar 11,22 procent 
i avkastning per år.
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Världens finansiella marknader uppvisar ännu en 
viss osäkerhet, men vi ser ändå goda möjligheter 
till stabilisering av marknadsklimatet, vilket bland 
annat bör gynna aktiemarknaden.

Trots en lite darrig försommar har 2013 bjudit på gott börsklimat 
på flertalet marknader. Mycket av den finansiella styrkan kommer 
från tillväxtmarknaderna, men även USA:s ekonomi växlar upp. 
I ett globalt perspektiv uppvisar många företag fortfarande en 
relativt god vinstutveckling, även om tillväxttakten har mattats av. 
Värderingarna på många aktiemarknader är fortfarande på intres-
santa nivåer, vilket bör ge ytterligare stöd för börsen. En tungt 
vägande faktor för aktiemarknadens utsikter är dock riskviljan 
hos investerarna. Den har ökat något under året och vi anser att den 
kommer att tillta framöver i takt med en stabilisering av finans-
marknaderna. Stora företag med starka varumärken och global 
inriktning, gärna med stor exponering mot tillväxtmarknader, 
bör i detta klimat gynnas lite extra. (SEB i september 2013).

Kort om Aktieobligation Globala storbolag

Aktieobligation Globala storbolag ger exponering till en lika-
viktad bolagskorg om tio välkända globala bolag. Korgen passar 
dig som tror på globala storbolag med starka varumärken. Läs mer 
om bolagen på sidan 11. Avkastningen påverkas dels av korg-
utvecklingen och dels av valutakursförändringarna mellan den 
svenska kronan och den amerikanska dollarn. En försvagning av 
dollarn har en negativ effekt medan en förstärkning av dollarn 
har en positiv effekt. Se räkneexempel på sidan 11. Det nominella 
beloppet påverkas dock inte av valutakursförändringar. Place-
ringen återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Globala storbolag 
– ta del av tillväxten i globala bolag

AktieObligAtiOn glObAlA StOrbOlAg

• 3-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina åtagan-
den på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till 10 globala storbolag.

•  Pris per post:  Globala storbolag Trygghet 10 000 kronor.  
Globala storbolag Tillväxt 11 000 kronor.

•  Deltagandegrad:  Globala storbolag Trygghet 50 %*.  
Globala storbolag Tillväxt 240 %*.

•  Obligationens löptid: 11 november 2013 – 11 november 2016.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet Förbehåll 
på sidan 18.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).
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vArFÖr inveSterA i  
glObAlA StOrbOlAg?

FÖRDELAR

• Stora företag erbjuder mer stabilitet.

• Många värderingar är på intressanta nivåer.

NACKDELAR

• Om riskviljan blir riktigt god gynnas förmodligen mindre bolag mer.

• Flera bolag är känsliga för utvecklingen av privatkonsumtionen.

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
** effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -3,8 %

5,1 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 14 800 kr 31,9 % 9,7 %

40 % 11 220 kr 19 600 kr 74,7 % 20,4 %

60 % 11 220 kr 24 400 kr 117,5 % 29,5 %

80 % 11 220 kr 29 200 kr 160,2 % 37,5 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp tillväxt

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 200 kr 10 000 kr -2,0 % -0,7 %

0 % 10 200 kr 10 000 kr -2,0 % -0,7 %

4,0 % 10 200 kr 10 200 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 200 kr 11 000 kr 7,8 % 2,5 %

40 % 10 200 kr 12 000 kr 17,6 % 5,6 %

60 % 10 200 kr 13 000 kr 27,5 % 8,4 %

80 % 10 200 kr 14 000 kr 37,3 % 11,1 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp trygghet

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 12 400 
kronor, vilket motsvarar 6,72 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 21 520 
kronor, vilket motsvarar 24,22 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 11 600 
kronor, vilket motsvarar 4,38 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 17 680 
kronor, vilket motsvarar 16,35 procent 
i avkastning per år.

Bolagsnamn Sektor Land

AT&T Inc Telekommunikation USA

E.ON SE Kraftförsörjning Tyskland

Johnson & Johnson Inc Hälsovård USA

Procter & Gamble Co Konsument dagligvaror USA

Royal Dutch Shell Plc Energi Nederländerna

HSBC Holdings Plc Finans Hong Kong

ConocoPhillips Co Energi USA

CLP Holdings Ltd Kraftförsörjning Hong Kong

Vodafone Group Plc Telekommunikation Storbritannien

Siemens AG Industrivaror och -tjänster Tyskland

bOlAg SOm ingÅr i kOrgen
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Börsens starka utveckling i år tyder på att  
placerarkollektivets riskaptit är på uppåtgående 
efter en flerårig period med utbredd rädsla för 
risk och fokus på trygga placeringar. Visserligen 
är osäkerheten fortsatt stor, men vi tycker att det 
finns anledning för placerare att se på framtiden 
med tillförsikt.

Stockholmsbörsen har utvecklats starkt sedan årsskiftet, även 
om svängningarna varit relativt stora. Uppgången är till stor del 
driven av ett starkt inflöde av kapital till aktiemarknaden, men 
även av att det kommit övervägande positiva konjunktursignaler 
under sommaren. Bakom det starka kapitalflödet ligger förmod-
ligen det faktum att investerare i Sverige och internationellt i allt 
högre grad börjat uppmärksamma att aktier är attraktivt värderade 
relativt andra tillgångsslag. Medan avkastningskravet på ränte-
papper fallit dramatiskt de senaste tio åren så har värderingen av 
aktier stigit relativt lite. Vinsträntan, även kallat det inverterade 
P/E-talet, som visar hur stora vinster börsbolagen genererar till 
förmån för sina ägare ligger idag på cirka 6,3 procent i Sverige 
vilket är nära snittet för de senaste 15 åren och direktavkast-
ningen på 3,8 procent är något över snittet. Det vill säga, de låga 
obligationsräntorna har knappt smittat av sig alls. En attraktiv 
relativvärdering för aktier i kombination med minskad oro över 
eurokrisen, signaler om att konjunkturen har bottnat och en stimu-
lativ penningpolitik både i USA och i Europa betyder att de lång-
siktiga utsikterna för aktiemarknaden är fortsatt gynnsamma. 
(SEB i september 2013).

Kort om Sverige 10 bolag

Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om tio 
svenska bolag som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. 
Bolagen är verksamma inom en rad olika sektorer. Läs mer om 
bolagen på sidan 13. Placeringen återbetalar minst nominellt 
belopp på slutdagen.

Aktieobligation Sverige 10 bolag  
– ta del av tillväxten i Sverige

• 4-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

• Avkastningen är knuten till 10 svenska bolag.

• Pris per post:  Sverige Trygghet 10 100 kronor. 
Sverige Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad:  Sverige Trygghet 55 %*. 
Sverige Tillväxt 140 %*.

• Obligationens löptid: 11 november 2013 – 10 november 2017.

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet För behåll 
på sidan 18.
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Underliggande korg Världen

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande korgen 
som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen 
garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).

AktieObligAtiOn Sverige 10 bOlAg
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Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

8,7 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 800 kr 14,1 % 3,3 %

40 % 11 220 kr 15 600 kr 39,0 % 8,6 %

60 % 11 220 kr 18 400 kr 64,0 % 13,2 %

80 % 11 220 kr 21 200 kr 88,9 % 17,2 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp tillväxt

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -0,7 %

0 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -0,7 %

5,5 % 10 302 kr 10 302 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 302 kr 11 100 kr 7,7 % 1,9 %

40 % 10 302 kr 12 200 kr 18,4 % 4,3 %

60 % 10 302 kr 13 300 kr 29,1 % 6,6 %

80 % 10 302 kr 14 400 kr 39,8 % 8,7 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp trygghet

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
** effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

FÖRDELAR

•  Stockholmsbörsen är historiskt en vinnare vid positivt börsklimat.

•  Signaler om att konjunkturen har passerat botten.

NACKDELAR

•  Risk för mindre stimulativ penningpolitik i USA framöver.

•  Osäkerhet om kraften i den globala efterfrågan de närmaste åren.

vArFÖr inveSterA i  
Sverige 10 bOlAg?

bOlAg SOm ingÅr i kOrgen

Bolagsnamn Sektor

ABB Ltd Industrivaror och -tjänster

Autoliv Inc Konsument sällanköpsvaror

Boliden AB Material

LM Ericsson Telekommunikation

Hennes & Mauritz AB Konsument sällanköpsvaror

Investor AB Finans

Nordea Bank AB Finans

Sandvik AB Industrivaror och -tjänster

Swedbank AB Finans

TeliaSonera AB Telekommunikation
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Privatkonsumtionen utgör en allt större och  
viktigare del av många länders ekonomi. Framför 
allt är USA:s privatkonsumtion en viktig kugge 
för såväl den egna som den globala ekonomin. 

Den amerikanska privatkonsumtionen motsvarar cirka 70 procent 
av landets BNP. Med hänsyn tagen till USA:s storlek av den 
samlade världsekonomin, är amerikanens vilja att konsumera en 
viktig kugge för världsekonomin och bidrar till att locka placerare 
till konsumtionsbolagen. Fortfarande finns många frågetecken 
kring faktorer som är viktiga för konsumtionshumöret generellt 
i världen, såsom sysselsättning, löneutveckling och bostadspriser. 
Den senaste tidens statistik tyder ändå på att flera av dessa faktorer 
verkar utvecklas åt rätt håll på global nivå. I exempelvis emerging 
markets är tecknen allt tydligare på en spirande privatkonsumtion. 
Amerikansk ekonomi är också på ett övergripande plan inne i 
en mer positiv fas vilket bland annat kan avläsas i bättre arbets-
marknad och stigande huspriser. Utvecklingen gynnar konsum-
tionsbolag som ofta uppvisar stabilitet i sin intjäning och har i 
många fall en långsiktig kapacitet att leverera en jämn avkastning. 
I det marknadsklimat vi nu befinner oss söker placerare gärna 
bolag av den här typen för att få exponering mot tillväxt. (SEB i 
september 2013).

Kort om Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag

Obligationen är kopplad till den amerikanska fonden Consumer
Staples Select Sector SPDR Fund. Fonden består av amerikanska 
aktier som är verksamma inom områden såsom mat, dryck, läke-
medel, hygien och kosmetika. Läs mer om de 10 största bolagen 
på sidan 15. Avkastningen påverkas dels av korg utvecklingen och 
dels av valutakursförändringarna mellan den svenska kronan 
och den amerikanska dollarn. En försvagning av dollarn har en 
negativ effekt medan en förstärkning av dollarn har en positiv 
effekt. Se räkneexempel på sidan 15. Det nominella beloppet 
påverkas dock inte av valutakursförändringar. Placeringen åter-
betalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag  
– ta del av tillväxten i den amerikanska konsumtionen

AktieObligAtiOn  
AmerikAnSkA kOnSUmtiOnSbOlAg

•  4-årig kapitalskyddad placering.

•  Återbetalning förutsätter att emittenten kan fullgöra sina  
åtaganden på återbetalningsdagen.

•  Avkastningen är knuten till fonden Consumer Staples Select 
Sector SPDR Fund.

•  Pris per post:  Amerikanska konsumtionsbolag  
Trygghet 10 100 kronor.  
Amerikanska konsumtionsbolag  
Tillväxt 11 000 kronor.

•  Deltagandegrad:  Amerikanska konsumtionsbolag  
Trygghet 50 %*.  
Amerikanska konsumtionsbolag  
Tillväxt 125 %*.

•  Obligationens löptid: 11 november 2013 –  10 november 2017.

Källa: Bloomberg 
Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för det underliggande  
korgen som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling  
är ingen garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex 
(MSCI World)."

*  Deltagandegraden anger hur stor del av tillgångarnas utveckling 
som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalnings-
beloppet. För lägsta möjliga deltagandegrad läs avsnittet  
Förbehåll på sidan 18.
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vArFÖr inveSterA i  
AmerikAnSkA kOnSUmtiOnSbOlAg

FÖRDELAR

•  En växande privatkonsumtion i emerging markets gynnar de  
amerikanska konsumtionsbolagen.

•  Tecken visar på en växande amerikansk privatkonsumtion.

NACKDELAR

•  Minskad riskvilja kan dämpa kraften i privatkonsumtionen.

•  Fortfarande finns osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen  
på den inhemska och globala marknaden.

* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1).
** effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

Bolag Sektor

Procter & Gamble Co Hushållsprodukter och kosmetika 

Coca-Cola Co Livsmedel, drycker och tobak 

Philip Morris Intl Livsmedel, drycker och tobak 

Wal-Mart Stores Inc Detaljhandel 

CVS Caremark Corp Detaljhandel 

PepsiCo Inc Livsmedel, drycker och tobak

Altria Group Inc Livsmedel, drycker och tobak 

Colgate-Palmolive Co Hushållsprodukter och kosmetika

Costco Wholesale Corp Detaljhandel 

Mondelez Intl Inc Livsmedel, drycker och tobak 

bOlAg SOm hAr StÖrSt vikt  
i FOnden per September 2013

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

0 % 11 220 kr 10 000 kr -10,9 % -2,8 %

9,8 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 500 kr 11,4 % 2,7 %

40 % 11 220 kr 15 000 kr 33,7 % 7,5 %

60 % 11 220 kr 17 500 kr 56,0 % 11,8 %

80 % 11 220 kr 20 000 kr 78,3 % 15,5 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp tillväxt

Index- 
utveckling*

Investerat 
inkl courtage

Återbetal-
ningsbelopp

Avkastning 
inkl courtage 

Effektiv årlig 
avkastning**

-20 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -0,7 %

0 % 10 302 kr 10 000 kr -2,9 % -0,7 %

6,0 % 10 302 kr 10 302 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 302 kr 11 000 kr 6,8 % 1,7 %

40 % 10 302 kr 12 000 kr 16,5 % 3,9 %

60 % 10 302 kr 13 000 kr 26,2 % 6,0 %

80 % 10 302 kr 14 000 kr 35,9 % 8,0 %

exempel pÅ ÅterbetAlningSbelOpp trygghet

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 12 400 
kronor, vilket motsvarar 4,74 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 16 000 
kronor, vilket motsvarar 9,28 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 11 600 
kronor, vilket motsvarar 3,01 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 14 000 
kronor, vilket motsvarar 5,69 procent 
i avkastning per år.
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Fakta i korthet
Sista teckningsdag
1 november 2013.

Betalning Länsförsäkringar tillhanda
8 november 2013.

Löptid
Amerikanska konsumtionsbolag, Asien och Sverige 10 bolag
11 november 2013 – 10 november 2017.

Europa och Globala storbolag
11 november 2013 – 11 november 2016.

Nominellt belopp
10 000 kronor.

Startvärde
Amerikanska konsumtionsbolag, Asien, Europa och  
Sverige 10 bolag 
Fastställs den 6 november 2013.

Globala storbolag 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdena
den 7 – 8 och 11 – 13 november 2013. 

Startvärde Valuta
Amerikanska konsumtionsbolag, Europa och Globala storbolag 
Fastställs den 6 november 2013.

Slutvärde
Amerikanska konsumtionsbolag, Asien och Sverige 10 bolag 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet för under-
liggande tillgång(ar) den 25:e varje månad, fr o m den 25 oktober 
2016 t o m den 25 oktober 2017.

Europa och Globala storbolag 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet för under-
liggande tillgång(ar) den 26:a varje månad, fr o m den 26 oktober 
2015 t o m den 26 oktober 2016.

Slutvärde Valuta
Amerikanska konsumtionsbolag 
Fastställs den 26 oktober 2017.

Europa och Globala storbolag 
Fastställs den 27 oktober 2016.

Priser och avgifter
Pris per post varierar mellan 10 000 och 11 000 kronor plus 
courtage. På betalningsdagen är villkoren för produkten  
fastställda varvid likvid och courtage ska betalas. Courtage 
uppgår till 2 procent av likvidbeloppet.

Ersättningar från Länsförsäkringar
De kapitalskyddade placeringar Länsförsäkringar erbjuder kan 
marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknads-
föring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring betalar 
Länsförsäkringar en ersättning till den externa marknadsföraren. 
Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt 
belopp som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och 
sålts av Länsförsäkringar.

Ersättningar till Länsförsäkringar
De kapitalskyddade placeringar Länsförsäkringar erbjuder ges ut 
av olika emittenter. Länsförsäkringar får ersättning på försäljning 
av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en 
procentsats på det emitterade beloppet. Ersättningen kan variera 
mellan olika emittenter och mellan olika placeringar från samma 
emittent. Emittenten av denna placering kalkylerar med ett 
arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,5 procent per år under 
antagandet att aktuell placering innehas till förfall, av emitterat 
belopp. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av emittenten 
bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen. 
Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produk-
tion och distribution. Arvodet är inkluderat i placeringens pris.

Betalningssätt
Likvidbeloppet dras från konto i Länsförsäkringar på betalnings-
dagen, se anmälningssedeln. 

Förvaring
Våra kapitalskyddade placeringar kan förvaras i depå, Investe-
ringssparkonto (ISK) eller IPS hos Länsförsäkringar.

Valuta
Dessa kapitalskyddade placeringar ger möjlighet att placera på 
de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar 
avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker 
i svenska kronor. Dock påverkas tilläggs beloppet i Amerikanska 
konsumtionsbolag, Europa och Globala storbolag av valutakurs-
förändringar.
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Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ”SEB”, 
106 40 Stockholm, organisationsnummer 502032-9081,  
har bland annat tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB 
står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating 
”A+” enligt Standard & Poor’s och ”A1” enligt Moody’s. Rating 
kan vara föremål för ändringar, det är var och ens skyldighet att 
inhämta information om aktuell rating. SEBs styrelse har sitt 
säte i Stockholm.

Börsregistrering
Upptagande till handel på reglerad marknad kommer att ske  
på Nasdaq OMX Stockholm AB eller annan börs.

Andrahandsmarknad
Emittenten kommer, under normala marknadsförhållanden, 
fastställa dagliga köpkurser för placeringen. Kursen kan vara 
både högre och lägre än både det ursprungliga investerade 
beloppet och det nominella beloppet. Kursen på andrahands-
marknaden bestäms utifrån återstående löptid, marknads-
utvecklingen samt kursrörligheten (volatiliteten). Vid köp eller 
försäljning på andrahandsmarknaden betalas courtage enligt 
aktuell prislista.

Fullständiga villkor
För de kapitalskyddade placeringarna gäller villkoren i SEB:s 
grundprospekt för MTN-program juli 2013 tillsammans med 
slutliga villkor, daterade november 2013. MTN-programmets 
grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspek-
tionen. För erhållande av offentliggjort grundprospekt och slutliga 
villkor hänvisas till lansforsakringar.se. Prospektet är på 
svenska och Länsförsäkringar kommer under avtalstiden att 
kommunicera på svenska. För villkoren och marknadsföringen 
gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av 
Stockholms tingsrätt

Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kronor och courtage om 2 procent

Kapitalskyddad placering Löptid Teckningskurs Courtage kr* Maximalt  
arrangörsarvode**

Total kostnad

Asien Trygghet 1310A 4 102 % 204 kr 600 kr 804 kr

Asien Tillväxt 1310B 4 110 % 220 kr 600 kr 820 kr

Europa Trygghet 1310E 3 101 % 202 kr 450 kr 652 kr

Europa Tillväxt 1310F 3 110 % 220 kr 450 kr 670 kr

Globala storbolag Trygghet 1310K 3 100 % 200 kr 450 kr 650 kr

Globala storbolag Tillväxt 1310L 3 110 % 220 kr 450 kr 670 kr

Sverige 10 bolag Trygghet 1310S 4 101 % 202 kr 600 kr 802 kr

Sverige 10 bolag Tillväxt 1310T 4 110 % 220 kr 600 kr 820 kr

Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet 1310U 4 101 % 202 kr 600 kr 802 kr

Amerikanska konsumtionsbolag Tillväxt 1310V 4 110 % 220 kr 600 kr 820 kr

* Courtage baseras på investerat belopp och betalas utöver investerat belopp.  
** Maximalt arrangörsarvode beräknas som 1,5 procent x löptid.
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Förbehåll
SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placerings-
alternativ i denna kapitalskyddade placering om:  
a)  Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar 

som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik 
lansering av denna kapitalskyddade placering.

b)  Det tecknade beloppet för något av placeringsalternativen 
understiger 20 000 000 kronor.

c)  Deltagandegraderna inte kan fastställas till lägst: 
Asien Trygghet 1310A 40 %

 Asien Tillväxt 1310B 100 %
 Europa Trygghet 1310E 40 %
 Europa Tillväxt 1310F 155 %
 Globala storbolag Trygghet 1310K 40 %
 Globala storbolag Tillväxt 1310L 220 %
 Sverige 10 bolag Trygghet 1310S 45 %
 Sverige 10 bolag Tillväxt 1310T 125 %
  Amerikanska konsumtionsbolag  

Trygghet 1310U 40 %
 Amerikanska konsumtionsbolag  
 Tillväxt 1310V 110 %

Benämning och isinkoder
Information om produkten får du på avräkningsnotor, årsbesked, 
Internetbanken, kurslistor på lansforsakringar.se, och Euroclear 
Sweden AB (tidigare VPC) samt på NASDAQ OMX Stockholm 
AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade placeringen 
enligt nedan, beroende på vilken placeringsinriktning som avses.

Namn Benämning Isinkod
Asien Trygghet SEB1310A SE0005365707
Asien Tillväxt SEB1310B SE0005365715
Europa Trygghet SEB1310E SE0005365723
Europa Tillväxt SEB1310F SE0005365731
Globala storbolag Trygghet SEB1310K SE0005365749
Globala storbolag Tillväxt SEB1310L SE0005365756
Sverige 10 bolag Trygghet SEB1310S SE0005365764
Sverige 10 bolag Tillväxt SEB1310T SE0005365772
Amerikanska konsumtionsbolag  
Trygghet SEB1310U SE0005365780
Amerikanska konsumtionsbolag 
Tillväxt SEB1310V SE0005365798

Personuppgifter
För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om bankens 
behandling av personuppgifter med mera, se anmälnings-
blanketten. 

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda 
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar 
AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurför-
säkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär. Länsförsäkringar Bank AB (publ), 106 50 
Stockholm, organisationsnummer 516401-9878, är ett helägt 
dotter bolag till Länsförsäkringar AB och bedriver bankverk-
samhet. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen lyder under 
Finansinspektionen och Konsumentverkets tillsyn och följer 
bestämmelserna i Marknadsföringslagen.
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Skatteregler
Denna information berör endast fysiska personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.  
För andra fysiska och juridiska personer gäller  
andra regler. Uppgifter om skatter är baserade 
på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan 
ändras över tiden. Den som är osäker på hur en 
kapitalskyddad placering ska beskattas bör råd
göra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna 
får för konsekvenser för just dig beror på dina 
individuella förutsättningar.

Placering i aktierelaterat värdepapper
En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en så kallad 
delägarrätt. Vid försäljning eller inlösen av en aktieobligation där 
avkastningen betalas ut på slutdagen, ska all värdeförändring 
beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster 
på aktierelaterade värdepapper. Kapitalförluster på marknads-
noterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapital-
vinster på aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är 
marknadsnoterade samt mot fem sjättedelar av kapitalvinster på 
onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktie-
obligationer får kapitalförluster på aktier och andra aktierelaterade 
värdepapper som är marknadsnoterade dras av i sin helhet. 
Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem sjätte-
delar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan,  
är den avdragsgill till 70 procent mot andra kapitalinkomster, 
såsom exempelvis ränta och utdelning.

Placering där underliggande tillgång är valuta,  
ränta eller råvara 
En råvaruobligation, ränteobligation eller valutaobligation är 
inte att anse som en delägarrätt utan som en fordringsrätt.  
Vid försäljning eller inlösen av råvaruobligation, ränteobligation 
eller valutaobligation där avkastningen betalas ut på återbetal-
ningsdagen, ska all värdeförändring beskattas enligt reglerna 
om kapitalvinster och kapitalförluster på fordringsbaserade  
värdepapper. Kapitalförluster på marknadsnoterade råvaru-
obligationer, ränteobligationer och valutaobligationer får dras  
av i sin helhet i inkomstslaget kapital. Mot kapitalvinster på 
marknadsnoterade råvaruobligationer, ränteobligationer och 
valutaobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade 
aktier och andra aktierelaterade värdepapper dras av till 70 procent. 

Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem 
sjätte delar av 70 procent.



Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland  
0498-28 18 50 | Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00, 0451-489 00 | Länsförsäkringar Göteborg  
och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 
Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 
0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 
Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 
0611-253 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

lansforsakringar.se

Övrig inFOrmAtiOn

Vill du veta mer?

Besök oss på vår webbplats lansforsakringar.se eller kontakta 
närmaste kontor.

Klagomål

Vid eventuella klagomål är du välkommen att kontakta oss på 
närmaste kontor eller där du köpt produkten.

Anmälan

Anmälan kan göras via Internetbanken eller på närmaste kontor. 
Anmälan är bindande. Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss på närmaste kontor.


