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Placeringsalternativ denna månad

Fullständig information
Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa 
risker. Du kan läsa mer om risker på sidan 5 i broschyren. Full-
ständig information om emittenten och erbjudandet kan endast 
fås genom att ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för 
MTN-program och slutliga villkor som finns på lansforsakringar.se. 

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.

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.

Kapitalskyddad placering Pris per post Nominellt belopp Deltagandegrad Löptid

Aktieobligation Emerging markets Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 120 % 3 år
Följer aktiemarknaderna i Singapore, Taiwan, Polen,  
Tjeckien, Ungern och Mexiko

Aktieobligation Cykliska bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 125 % 3 år
Följer en korg bestående av tio cykliska bolag

Aktieobligation Global hälsa Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 150 % 3 år
Följer en korg bestående av tio läkemedelsbolag

Aktieobligation Globala storbolag Trygghet 10 200 kr 10 000 kr 50 % 3 år
Följer en korg bestående av tio globala bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 180 % 3 år

Aktieobligation Sverige Trygghet 10 200 kr 10 000 kr 50 % 4 år
Följer en korg bestående av åtta svenska bolag Tillväxt 11 000 kr 10 000 kr 150 % 4 år
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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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Flera  Emerging marketsbörser har utvecklats 
väl det senaste året. Vi ser goda möjligheter till 
fortsatt långsiktigt bra utveckling. 

Asien exklusive Japan har under många år uppvisat den starkaste 
tillväxten i världsekonomin. Två av de mest intressanta länderna 
i regionen sett ur ett investeringsperspektiv är Singapore och 
Taiwan. Konjunkturen i Singapore har successivt stärkts till 
följd av bland annat ökad export och präglas nu av god tillväxt, 
låg inflation och låg arbetslöshet. Landets aktiemarknad har  
en betydande exponering mot den inhemska goda konjunktur-
utvecklingen och tillsammans med en relativt attraktiv värdering 
samt en positiv makrobild ter sig Singaporebörsen intressant. 
Aktiemarknaden i Taiwan består till stor del av företag verksamma 
inom IT och elektronik. Kombinationen av stark vinstutveckling, 
en positiv makrobild och en relativt attraktiv värdering gör Taiwan-
börsen till en av de mest intressanta marknaderna i regionen. 

Det är även god fart i delar av Östeuropa. Exempel på det är 
Polen, Ungern och Tjeckien. Bland annat utvecklas detaljhandeln 
väl till följd av hushållens goda inkomstökningar i kombination 
med låg inflation. Vinstutvecklingen för börsbolagen i Polen och 
Tjeckien är också god samtidigt som börsernas värdering är på 
intressanta nivåer. 

Flera länder i Latinamerika har det för stunden motigt eko-
nomiskt. Ett undantag är Mexiko som gynnas tydligt av den 
gradvisa förstärkningen i USA dit en ansenlig del av Mexikos 
export går. Starka statsfinanser, relativt liten utlandsskuld samt 
ökad företagsoptimism är ytterligare positiva faktorer. (SEB i 
november 2014)

Kort om Aktieobligation Emerging markets
Obligationen ger exponering mot ett flertal länder inom Emerging 
markets som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. Obligationen 
är kopplad till aktiemarknaderna i Mexiko, Polen, Tjeckien, 
Ungern, Taiwan och Singapore genom en korg av index och fonder. 
Korgen är inte likaviktad utan de underliggande marknaderna 
har olika vikt. Se viktfördelning på följande sida. Placeringen 
återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Emerging markets
AKTIEOBLIGATION EMERGING MARKETS

•  3-årig kapitalskyddad placering.

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

•  Avkastningen är knuten till aktiemarknaderna i Mexiko, Polen, 
Tjeckien, Ungern, Taiwan och Singapore.

•  Pris per post:  Emerging markets Tillväxt 11 000 kronor.

•  Deltagandegrad:  Emerging markets Tillväxt 120 %*.

•  Obligationens löptid: 20 januari 2015 – 19 januari 2018.

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 faktasidan längst bak i broschyren.
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VARFÖR INVESTERA I 
EMERGING MARKETS

FÖRDELAR

•  Flera länder med goda ekonomiska utsikter.

• Bra vinstutsikter för börsbolagen.

NACKDELAR

•  Den tröga utvecklingen i Euroland tynger för stunden även flera 
Emerging markets-börser. 

•  Emerging markets-börser är extra känsliga för minskad riskvilja.

* 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 %

10,17 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 400 kr 10,5 % 3,4 %

40 % 11 220 kr 14 800 kr 31,9 % 9,7 %

60 % 11 220 kr 17 200 kr 53,3 % 15,3 %

80 % 11 220 kr 19 600 kr 74,7 % 20,4 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT

Namn Vikt i korgen

iShares MSCI Mexico Capped följer utvecklingen för aktiemarknaderna i Mexiko. 10 %

CECE Composite Index följer utvecklingen för aktiemarknaderna i Polen, Tjeckien och Ungern. 30 %

MSCI Taiwan Index följer utvecklingen för aktiemarknaden i Taiwan. 30 %

MSCI Singapore Free Index följer utvecklingen för aktiemarknaden i Singapore. 30 %

INDEX OCH FONDER SOM  
INGÅR I KORGEN
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Världskonjunkturen fortsätter att stärkas och vi 
räknar med att tempot kommer att bli högre.  
Det bör öka investerarnas intresse för konjunktur
känsliga, så kallade cykliska, aktier.

Cykliska branscher och bolag är de som bedöms gynnas lite extra 
vid en konjunkturuppgång och även tappa lite mer vid en konjunk-
turnedgång. Exempel på cykliska branscher är verkstadsindustri, 
delar inom IT, skog, råvaru- och oljebolag samt delar av transport-
sektorn. Aktiekurserna för flera av dessa bolag har utvecklats väl 
de senaste åren, men sammantaget har ändå cykliska sektorer i 
många fall utvecklats sämre andra. En förklaring till det är att den 
konjunkturuppgång vi nu är inne i inte är av det klassiska slaget 
utan under lång tid mer drivits av olika stödåtgärder än faktisk 
tillväxt. Flera faktorer talar dock för att intresset för cykliska bolag 
bör öka. De senaste årens konjunkturuppgång har varit relativt 
svag. SEB:s prognoser visar på successivt starkare världskonjunk-
tur de närmaste åren bland annat drivet av låga räntor och god 
fart i stora ekonomier som USA och Kina. Det bör medföra bättre 
fart i världshandeln vilket gynnar konjunkturkänsliga bolag. 
Ytterligare en positiv faktor är att företagens investeringar kommer 
att öka efter att under en lång tid varit eftersatta vilket även det bör 
gynna cykliska sektorer. Dessutom räknar vi med fortsatt stimu-
lativ politik från olika centralbanker. (SEB i november 2014)

Kort om Aktieobligation Cykliska bolag
Obligationen är kopplad till en korg bestående av tio cykliska
bolag. Cykliska bolag är bolag som i stor utsträckning påverkas 
av förändringar i konjunkturläget. De gynnas av en konjunktur-
uppgång men missgynnas av en konjunkturnedgång. Avkast-
ningen påverkas dels av korgutvecklingen och dels av valuta-
kursförändringarna mellan den svenska kronan och dollarn.  
En försvagning av dollarn har en negativ effekt medan en för-
stärkning av dollarn har en positiv effekt. Se räkneexempel på 
följande sida. Det nominella beloppet påverkas dock inte av 
valutakursförändringar. Placeringen återbetalar minst nomi-
nellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Cykliska bolag
AKTIEOBLIGATION CYKLISKA BOLAG

• 3-årig kapitalskyddad placering.

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

•  Avkastningen är knuten till en korg bestående av tio cykliska 
bolag.

• Pris per post: Cykliska bolag Tillväxt 11 000 kronor.

• Deltagandegrad: Cykliska bolag Tillväxt 125 %*.

• Obligationens löptid: 20 januari 2015 – 19 januari 2018.

*  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 faktasidan längst bak i broschyren.
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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 CYKLISKA BOLAG?

FÖRDELAR

• Snabbare ökningstakt i världsekonomin att vänta

•  Bättre fart i världshandeln och ökade företagsinvesteringar  
gynnar cykliska bolag

NACKDELAR

•  Känsliga för tillväxtbesvikelser.

• Osäkerhet om investerarnas intresse för cykliska sektorer.

Bolagsnamn Sektor Land

SembCorp Marine LTD Teknikföretag som är verksam inom marin- och offshoresektorn.  
Tillverkare av oljeriggar och fartyg.

Singapore 

China Merchants Hldgs CO LTD Verksam inom shipping, hamnservice, vägtullar och flygfrakt. Hong Kong 
Kinder Morgan Energy Partners LP Transporterar och lagrar gas. En av USA:s största operatörer med cirka 75 000 mil 

pipelines och 180 terminaler.
USA 

United Parcel Service INC Världens största paketdistributionsföretag som levererar över 13 miljoner paket  
per vardag till över 200 länder.

USA 

CISCO systems INC Globalt företag med produkter och tjänster inom nätverk och datorkommunikation. USA 
Colgate-Palmolive CO Världens största företag inom munhygien. Tillverkar även tvål, dusch- och  

rakprodukter och tvättmedel.
USA 

Volkswagen AG Är en av världens största fordonskoncerner. Tillverkar bussar, lastbilar och personbilar. Tyskland 
ABB LTD Är en multinationell verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik. Schweiz 
Deutsche Post AG Är världens största post- och transportkoncern. Tyskland 
Alstom SA Tillverkare av elektrisk utrustning som till exempel tåg. Utför även service av kraftverk. 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 %

9,76 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 12 500 kr 11,4 % 3,7 %

40 % 11 220 kr 15 000 kr 33,7 % 10,2 %

60 % 11 220 kr 17 500 kr 56,0 % 16,0 %

80 % 11 220 kr 20 000 kr 78,3 % 21,2 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 16 000 
kronor, vilket motsvarar 12,56 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 14 000 
kronor, vilket motsvarar 7,66 procent 
i avkastning per år.
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Medellivslängden i världen stiger i rask takt. 
Med en allt äldre befolkning följer också ett ökat 
behov av sjukvård och läkemedel.

I flertalet regioner som Europa, Nordamerika och Japan har redan 
medellivslängden stigit kraftigt. Förbättrade levnadsvillkor i 
många så kallade tillväxtmarknader medför att livslängden snabbt 
stiger även där. Med allt bättre ekonomi i tillväxtländerna följer 
dock också mer välståndsrelaterade sjukdomar som diabetes 
och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Hälsovårdsföretag uppvisar ofta en hög och stabil lönsamhet 
oavsett konjunkturläge, samtidigt som de har starka finanser. 
Därför tenderar även aktier i hälsovårdsföretag  att utvecklas 
förhållandevis stabilt. De senaste åren har det även i sektorn 
genomförts ett flertal bolagssammanslagningar och uppköp. 
Det är något som vi anser kommer att fortsätta och upprätthålla 
intresset för sektorn ytterligare en tid. Flera läkemedelsbolag har 
också nu ett antal intressanta  forsknings- och utvecklingsprojekt 
på gång vilket ytterligare bör öka intresset från investerare. 

En osäkerhetsfaktor är olika politiska beslut, exempelvis 
rörande sjukvårdsreformer, som tydligt kan påverka hälsovårds-
företagen såväl positivt som negativt. Mycket talar dock för att 
kombinationen åldrande befolkning och ökningen av välstånds-
relaterade sjukdomar ändå kommer att leda till en långsiktigt 
ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade produkter och tjänster. 
(SEB i november 2014)

Kort om Aktieobligation Global hälsa
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om tio 
globala läkemedelsbolag. Korgen består av globala aktier som är 
utgivna av läkemedels- och bioteknikföretag samt medicinska 
service- eller teknikföretag och företag inom hälso- och sjukvårds-
branschen. 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 följande sida. Det nominella beloppet 
påverkas dock inte av valutakurs förändringar. Placeringen åter-
betalar minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Global hälsa
AKTIEOBLIGATION GLOBAL HÄLSA

• 3-årig kapitalskyddad placering.

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

•  Avkastningen är knuten till 10 globala läkemedelsbolag.

•  Pris per post:  Global hälsa Tillväxt 11 000 kronor.

•  Deltagandegrad:  Global hälsa Tillväxt 150 %*.

•  Obligationens löptid: 20 januari 2015 – 19 januari 2018.

*  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 faktasidan längst bak i broschyren.
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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 GLOBAL HÄLSA?

FÖRDELAR

•  Långsiktigt ökad efterfrågan på hälsovårdsrelaterade produkter  
och tjänster.

• Många bolag med stabil lönsamhet och starka finanser.

NACKDELAR

• Politiska beslut kan få negativ påverkan på sektorn.

• Vid ökad riskvilja tenderar investerare att välja andra sektorer.

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

Bolagsnamn Sektor Land

Eisai CO LTD Läkemedel och bioteknik Japan

Baxter International INC Medicinsk service USA

Fresenius Medical Care AG Medicinsk service Tyskland

GlaxoSmithKline PLC Läkemedel och bioteknik Storbritannien

Johnson & Johnson INC Läkemedel och bioteknik USA

Medtronic INC Medicinsk service USA

Novartis AG Läkemedel och bioteknik Schweiz

Pfizer INC Läkemedel och bioteknik USA

Roche Holding AG Läkemedel och bioteknik Schweiz

Sanofi SA Läkemedel och bioteknik Frankrike

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 %

8,13 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 13 000 kr 15,9 % 5,0 %

40 % 11 220 kr 16 000 kr 42,6 % 12,6 %

60 % 11 220 kr 19 000 kr 69,3 % 19,2 %

80 % 11 220 kr 22 000 kr 96,1 % 25,2 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TILLVÄXT

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 17 200 
kronor, vilket motsvarar 15,30 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 14 800 
kronor, vilket motsvarar 9,67 procent 
i avkastning per år.

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN
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Världsekonomin fortsätter sammantaget att växa. 
Den stigande tillväxten i flertalet marknader samt 
utsikter till ökad riskvilja och fortsatt historiskt 
låga räntor är några faktorer som bör gynna  
intresset för aktieplaceringar.

USA:s ekonomi, tillsammans med flertalet asiatiska ekonomier, 
fortsätter att uppvisa styrka och är de drivande marknaderna i 
den globala tillväxten. I Europa och Japan är utvecklingen för 
stunden trögare, men vi räknar med att den successivt tar fart. 
SEB:s prognoser visar på stigande tillväxt i samtliga fyra stora 
ekonomiska regioner under 2014. Värderingarna på flera aktie-
marknader, exempelvis USA, har dragit iväg en del då de senaste 
årens börsuppgångar så här långt inte åtföljts av motsvarande 
vinsttillväxt. De är dock fortfarande i huvudsak på acceptabla 
nivåer och utgör ännu inte ett absolut hinder för fortsatta börs-
uppgångar. Viktigt för aktiemarknadens möjligheter framöver är 
ändå att företagens vinstprognoser börjar upprevideras i takt med 
ökande tillväxt samt att riskviljan förblir god hos investerarna. 
Vi har under hösten sett tecken på vinstupprevideringar men 
mer är önskvärt. Riskviljan bland investerare har också under 
året varit tämligen god trots bland annat flera geopolitiska  
problem. Vi ser även fortsatt mycket låga styrräntor och endast 
mindre långränteuppgångar, något som inte lär stjälpa börs-
utvecklingen om räntorna stiger av ”rätt” skäl – stigande tillväxt. 
(SEB i november 2014)

Kort om Aktieobligation Globala storbolag
Obligationen ger exponering till en likaviktad bolagskorg om tio 
välkända globala bolag. Korgen passar dig som tror på globala 
storbolag med starka varumärken. Avkastningen påverkas dels av 
korg utvecklingen och dels av valutakursförändringarna mellan 
den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En försvag-
ning av dollarn har en negativ effekt medan en förstärkning av 
dollarn har en positiv effekt. Se räkneexempel på följande sida. 
Det nominella beloppet påverkas dock inte av valutakurs-
förändringar. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp  
på slutdagen.

Aktieobligation Globala storbolag
AKTIEOBLIGATION GLOBALA STORBOLAG

• 3-årig kapitalskyddad placering.

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

•  Avkastningen är knuten till 10 globala storbolag.

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

•  Deltagandegrad:  Globala storbolag Trygghet 50 %*.  
Globala storbolag Tillväxt 180 %*.

•  Obligationens löptid: 20 januari 2015 – 19 januari 2018.

*  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 faktasidan längst bak i broschyren.

Underliggande korg Världen
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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.

Bolagsnamn Sektor Land

BASF SE Material Tyskland

GlaxoSmithKline PLC Hälsovård Storbritannien

CLP Holdings Ltd Kraftförsörjning Hong Kong

HSBC Holdings PLC Finans Hong Kong

Nestlé SA Dagligvaror Schweiz

Pfizer Inc Hälsovård USA

Procter & Gamble CO Dagligvaror USA

Royal Dutch Shell PLC Energi Nederländerna

AT&T Inc Telekommunikation USA

Verizon Communications Inc Telekommunikation USA

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 %

6,78 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 13 600 kr 21,2 % 6,6 %

40 % 11 220 kr 17 200 kr 53,3 % 15,3 %

60 % 11 220 kr 20 800 kr 85,4 % 22,8 %

80 % 11 220 kr 24 400 kr 117,5 % 29,6 %

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 % -1,3 %

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

8,08 % 10 404 kr 10 404 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 10 404 kr 11 000 kr 5,7 % 1,9 %

40 % 10 404 kr 12 000 kr 15,3 % 4,9 %

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

80 % 10 404 kr 14 000 kr 34,6 % 10,4 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TRYGGHET

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 12 400 
kronor, vilket motsvarar 6,02 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn stärks med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 18 640 
kronor, vilket motsvarar 18,44 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 11 600 
kronor, vilket motsvarar 3,69 procent 
i avkastning per år.

Om dollarn försvagas med 20 procent 
blir återbetalningsbeloppet 15 760 
kronor, vilket motsvarar 11,99 procent 
i avkastning per år.

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN
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Börsens viktigaste trumfkort är den relativa  
attraktiviteten. Tack vare centralbankernas  
exceptionellt expansiva penningpolitik kan  
räntorna förväntas bli historiskt låga under  
lång tid och i det ljuset framstår aktier som  
relativt attraktivt värderade. 

Sedan en längre tid präglas aktiemarknaden i hög utsträckning 
av en kamp mellan en haltande konjunkturåterhämtning, främst 
i Europa, och centralbanker som gör allt i sin makt för att få fart 
på konjunkturen. Tittar vi på nyhetsflödet från bolagen själva 
var sommarens rapportperiod faktiskt den bästa på länge och 
dessutom ganska hoppingivande, både i Sverige och i övriga 
Norden. De aggregerade vinsterna för de 30 största aktierna på 
Stockholms börsen visar återigen positiv tillväxt. Vinsterna ökade 
till den högsta nivån sedan 2011 och inger hopp om att vi fått en 
vändning av den flera år långa trenden med fallande eller stagne-
rade vinster. Inte minst utvecklingen i Hennes & Mauritz och den 
valutakänsliga basindustrin (som gynnas av kronförsvagningen) 
är uppmuntrande, liksom trender inom telekomsektorn. Dessutom 
har vinstprognoserna för innevarande och kommande år äntligen 
planat ut. Stabila prognoser är trovärdiga prognoser och en minskad 
risk för resultatbesvikelser från bolagen ökar givetvis aktiernas 
attraktion. Tack vare centralbankernas exceptionellt lätta penning-
politik kan de låga räntorna förväntas bestå under lång tid fram-
över och även med modest vinsttillväxt framstår aktier som ett 
bättre investeringsalternativ än andra tillgångsslag. Därmed menar 
vi att förutsättningarna för en positiv börsutveckling framöver 
är goda. (SEB i november 2014)

Kort om Aktieobligation Sverige
Obligationen är kopplad till en likaviktad bolagskorg om åtta 
svenska bolag som SEB bedömer ha bra framtidsutsikter. Bolagen 
är verksamma inom en rad olika sektorer. Placeringen återbetalar 
minst nominellt belopp på slutdagen.

Aktieobligation Sverige 

• 4-årig kapitalskyddad placering.

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

•  Avkastningen är knuten till en korg bestående av åtta  
svenska bolag

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

• Deltagandegrad:  Sverige Trygghet 50 %*. 
Sverige Tillväxt 150 %*.

• Obligationens löptid: 20 januari 2015 – 18 januari 2019.

*  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 faktasidan längst bak i broschyren.
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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
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* Utveckling för underliggande tillgång(ar) beräknas som (slutvärde/startvärde -1). 
** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive courtage.

FÖRDELAR

• Vinsterna vänder upp.

•  Räntorna förblir låga under lång tid.

NACKDELAR

•  Haltande konjunkturell återhämtning.

•  Konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

VARFÖR INVESTERA I SVERIGE?

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 %

8,13 % 11 220 kr 11 220 kr 0,0 % 0,0 %

20 % 11 220 kr 13 000 kr 15,9 % 3,8 %

40 % 11 220 kr 16 000 kr 42,6 % 9,3 %

60 % 11 220 kr 19 000 kr 69,3 % 14,1 %

80 % 11 220 kr 22 000 kr 96,1 % 18,3 %

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 %

8,08 % 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 %

EXEMPEL PÅ ÅTERBETALNINGSBELOPP TRYGGHET

Bolagsnamn Sektor

ABB LTD Industrivaror och -tjänster

TeliaSonera AB Telekommunikation 

Tele2 AB Telekommunikation 

Nordea Bank AB Finans

Hennes & Mauritz AB Dagligvaror 

Securitas AB Industrivaror och -tjänster 

Swedbank AB Finans

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telekommunikation

BOLAG SOM INGÅR I KORGEN
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Fakta i korthet
Sista teckningsdag
5 januari 2015.

Betalning Länsförsäkringar tillhanda
19 januari 2015. 

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

Löptid
Cykliska bolag, Emerging markets, Global hälsa  
och Globala storbolag 
20 januari 2015 – 19 januari 2018.

Sverige 
20 januari 2015 – 18 januari 2019.

Nominellt belopp
10 000 kronor.

Startvärde
Emerging markets och Sverige 
Fastställs den 14 januari 2015.

Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 15 januari 2015. 

Startvärde Valuta
Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 14 januari 2015.

Slutvärde
Cykliska bolag, Emerging markets, Global hälsa  
och Globala storbolag 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet för under-
liggande tillgång(ar) den 3:e varje månad, fr o m den  
3 januari 2017 t o m den 3 januari 2018.

Sverige 
Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet för under-
liggande tillgång(ar) den 2:a varje månad, fr o m den 2 januari 
2018 t o m den 2 januari 2019.

Slutvärde Valuta
Cykliska bolag, Global hälsa och Globala storbolag 
Fastställs den 4 januari 2018.

Priser och avgifter
Pris per post varierar mellan 10 200 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 1,2 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.

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 Cykliska bolag, 
Global hälsa och Globala storbolag av valutakursförändringar.
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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. Du kan läsa mer om 
SEB:s kreditbetyg på seb.se/strukt under ”Läs mer”, länken 
”Kreditbetyg”. SEB:s 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
Fullständig information om emittenten och erbjudandet kan endast 
fås genom att ta del av grundprospektet och de slutliga villkoren. 
För de kapitalskyddade placeringarna gäller villkoren i SEB:s 
Grundprospekt för MTN-program juli 2014 och eventuella publice-
rade tilläggsprospekt tillsammans med Slutliga Villkor, daterade 
januari 2015. MTN-programmets Grund prospekt är offentlig-
gjort samt är godkänt av Finansinspektionen. 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*
Maximalt  
arrangörsarvode** Total kostnad

Aktieobligation Emerging markets 1412C 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Cykliska bolag 1412F 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Global hälsa 1412H 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Globala storbolag 1412K 3 102 % 204 kr 360 kr 564 kr

Aktieobligation Globala storbolag 1412L 3 110 % 220 kr 360 kr 580 kr

Aktieobligation Sverige 1412S 4 102 % 204 kr 480 kr 684 kr

Aktieobligation Sverige 1412T 4 110 % 220 kr 480 kr 700 kr

* Courtage baseras på investerat belopp och betalas utöver investerat belopp.  
**  Maximalt arrangörsarvode beräknas som 1,2 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: 
Emerging markets Tillväxt 1412C 105%

 Cykliska bolag Tillväxt 1412F 110 %
 Global hälsa Tillväxt 1412H 135 %
 Globala storbolag Trygghet 1412K 40 %
 Globala storbolag Tillväxt 1412L 165 %
 Sverige Trygghet 1412S 40 %
 Sverige Tillväxt 1412T 135 %

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
Emerging markets Tillväxt  SEB1412C  SE0006257994
Cykliska bolag Tillväxt  SEB1412F  SE0006258000
Global hälsa Tillväxt SEB1412H SE0006258018
Globala storbolag Trygghet  SEB1412K SE0006258026
Globala storbolag Tillväxt  SEB1412L  SE0006258034
Sverige Trygghet  SEB1412S  SE0006258042
Sverige Tillväxt  SEB1412T  SE0006258059

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.

Licenser
The index CECE Composite Index (CECE) is calculated and 
published by Vienna Stock Exchange and therefore represents 
its intellectual property. The designation „CECE” is a registered 
trademark of Vienna Stock Exchange. The index description as 
well as its rules and composition are online available on  
www.indices.cc. Vienna Stock Exchange does not guarantee the 
accuracy and/or the completeness of the index or any data 
included therein and Vienna Stock Exchange shall have no liability 
for any errors, omissions, or interruptions therein. SEB1412 is not 
in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Vienna 
Stock Exchange. Vienna Stock Exchange makes no warranty or 
representation whatsoever, express or implied, to owners of the 
products, or any other person or entity from the use of the index or 
any data included therein. Without limiting any of the foregoing, 
in no event shall Vienna Stock Exchange have any liability for any 
special, punitive, indirect, or consequential damages (including 
lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI Inc. 
(”MSCI”). MSCI and the MSCI index names are service mark(s) 
of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain 
purposes by SEB. The financial securities referred to herein are not 
sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no 
liability with respect to any such financial securities. The brochure 
contains a more detailed description of the limited relationship 
MSCI has with SEB and any related financial securities. No pur-
chaser, seller or holder of this product, or any other person or entity, 
should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service 
mark to sponsor, endorse, market or promote this product without 
first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is 
required. Under no circumstances may any person or entity claim 
any affiliation with MSCI without the prior written permission 
of MSCI.
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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 är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlare-
föreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, 
se vidare på strukturerade.se



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.


