
DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1032: INDEKSIOBLIGAATIO VIIKINKI V 
 
Lainakohtaiset ehdot 
 
A. Sopimusehdot 
 
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011 ja 22.12.2011 
täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske Bankin ja Sampo Pankin joukkovelkakirjalainojen 
yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä 
lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä *. Niiden 
lainojen, joiden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun esitettä koskevien säännösten soveltaminen on 
pakollista, lopulliset lainakohtaiset ehdot ovat nähtävillä verkkosivuilla www.joukkolainat.fi viimeistään viikon 
kuluttua merkintäajan päättymisestä.  
Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siihen viittaamalla 
liitetyistä asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. 
 
VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI 
MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. 
 

Lainan nimi: Danske Bank Indeksiobligaatio 1032: Indeksiobligaatio Viikinki V  

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S 

Järjestäjä: Sampo Pankki Oyj 

Liikkeeseenlaskijan asiamies ja 
maksu-asiamies: 

Sampo Pankki Oyj 

Lainan pääoma ja valuutta: Enintään 20 000 000 euroa 

Lainan muoto: Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) 

Arvo-osuuksien yksikkökoko: 1 000 euroa 

Lainan etuoikeusasema: Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 

Vakuus: Ei ole 

Liikkeeseenlaskupäivä: 2.3.2012 

Emissiokurssi: Vaihtuva, noin 100 %  

Takaisinmaksupäivä: 16.3.2017 

Takaisinmaksumäärä: Lainan pääoman nimellisarvo sekä jäljempänä määritelty mahdollisesti 
maksettava hyvitys. 

Korko/hyvitys: Ehto 7.3 (Muu peruste hyvityksen määräytymiselle) 

Hyvitys lasketaan kohde-etuutena olevan Indeksin arvonmuutoksen 
perusteella alla olevien ehtojen mukaisesti.  

Kohde-etuutena oleva Indeksi on: 

Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control 

Bloomberg: SMPOPORC Index 

Lisätietoja kohde-etuutena olevasta indeksistä kohdasta B. Muut 



tiedot – Selvitys kohde-etuudesta. 

Indeksin arvonmuutos lasketaan seuraavasti: 

 
  








 1%;0vonmuutosIndeksinAr

AlkuIndeksi
LoppuIndeksiMax : 

Hyvityksen määrä lainaosuutta kohden on: 

Lainaosuuden nimellisarvo x Tuottokerroin x vonmuutosIndeksinAr  

Tuottokerroin: 90 % 

Lähtöarvo:   AlkuIndeksi tarkoittaa Indeksin Lähtöarvoa, joka muodostuu 

Lähtöpäivien Sulkemisarvojen aritmeettisena keskiarvona.  

Lähtöpäivät:  Lähtöpäiviä ovat 2.3.2012, 9.3.2012, 16.3.2012, 23.3.2012 ja 
30.3.2012 (yhteensä 5 havaintoa). 

Päättymisarvo:   LoppuIndeksi tarkoittaa Indeksin Arvostuspäivän Sulkemisarvoa. 

Arvostuspäivä: 2.3.2017 

Sulkemisarvo: Sulkemisarvo on Indeksin pörssin julkaisema, Laskenta-asiamiehen 
määrittämä päätöskurssi. 

Laskenta-asiamies: Sampo Pankki Oyj 

Liikkeeseenlaskijan oikeus 
ennenaikaiseen takaisinmaksuun: 

Ei 

Lainaosuuden haltijan oikeus 
vaatia ennenaikaista 
takaisinmaksua: 

Ei 

Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille 
arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti viimeistään kahden 
viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. 

Lähtö- tai arvostuspäivän 
siirtyminen: 

Yleisten ehtojen kohta 10.2.1 soveltuu 

Lainaehtojen muuttaminen 
Indeksiä koskevan muutoksen 
vuoksi: 

Yleisten ehtojen kohta 10.2.2 soveltuu 

Korjaus Indeksin kurssiin: Yleisten ehtojen kohta 10.2.3 soveltuu 

Muut ehdot:  

Virhe indeksin laskennassa: Mikäli jonkin lähtö- tai arvostuspäivän indeksin arvossa on laskenta-
asiamiehen perustellun näkemyksen mukaan olennainen virhe, 
laskenta-asiamies voi laskea indeksin arvon, jota käytetään kyseisen 
päivän indeksin arvona julkaistun arvon sijaan. Laskenta-asiamiehen 
käyttämissä laskelmissa noudatetaan samaa metodologiaa ja samoja 
kaavoja kuin indeksin laskijan tulisi käyttää indeksin laskennassa.  



Mikäli laskenta-asiamies laskee indeksin arvon tämän kohdan 
mukaisesti, tieto laskenta-asiamiehen laskemasta indeksin arvosta on 
saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla www.joukkolainat.fi 
viimeistään kahdeksan päivää kyseisen päivän jälkeen, kuitenkin aina 
viimeistään takaisinmaksupäivää edeltävänä pankkipäivänä.  

Mikäli laskennassa oleva virhe jatkuu pitempään kuin kolme 
pankkipäivää, laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja. 
Lainaehtojen muutos voi koskea indeksin lähtö- tai päätösarvoa tai 
muuta lainan tuoton ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskemiseen 
liittyvää ehtoa. Laskenta-asiamiehellä on muutoksen yhteydessä 
oikeus korvata Indeksi toisella indeksillä. 

Oikeus saada tietoja: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä 
annetussa laissa tarkoitettu luettelo velkojista.  

Lainan ISIN-koodi: FI4000036306 

 

B. Muut tiedot 
 
Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään soveltuvin osin kunkin lainan 
liikkeeseenlaskun yhteydessä. 
 
Danske Bankin hallitus on päättänyt joukkovelkakirjaohjelman perustamisesta 24.1.2008 pitämässään 
kokouksessa. Liikkeeseenlaskijalla on ja se huolehtii myös tulevaisuudessa, että sillä on kaikki lainojen 
liikkeeseen laskemiseen ja lainaehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat luvat ja valtuutukset.  
 

Liikkeeseenlaskun luonne: Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle 

Merkintäaika: 13.1.  – 24.2.2012 

Merkintäpaikat: Sampo Pankin konttorit 

Merkintäpalkkio: 1 % 

Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajattu. 

Ehto lainan liikkeeseenlaskun 
toteuttamiselle: 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan tai 
osittain viimeistään 2.3.2012 muuttuneen markkinatilanteen, alhaisen 
merkintämäärän (alle miljoona euroa) tai jonkin muun syyn vuoksi, joka 
liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voi vaarantaa liikkeeseenlaskun 
onnistumisen. 

Ilmoitus liikkeeseenlaskun 
peruuttamisesta tai merkinnän 
keskeyttämisestä: 

Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä 
ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla 
www.joukkolainat.fi. 

Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään 
ylimerkinnän johdosta, liikkeeseenlaskija maksaa merkinnästä maksetun 
rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden (5) 
pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä päättämispäivästä 
lukien. 

Lainan tuotto: Lainan efektiivinen korkotuottoprosentti voidaan laskea vasta laina-ajan 
päättyessä. 



Kohde-etuuden arvon vaikutus: Lainan tuotto on 100 % lainaehtojen mukaan lasketusta kohde-etuutena 
olevan Indeksin positiivisesta tuotosta nimellisarvoon verrattuna. 
Mahdollista ylikurssia tai merkintäpalkkiota ei ole huomioitu. 

Indeksin tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, tuottoa ei makseta. 
Nimellispääoma palautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan eräpäivänä 
kurssikehityksestä riippumatta. 

Selvitys kohde-etuudesta: Tietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä ja sen volatiliteetista ennen 
laina-ajan alkamista ja laina-aikana saatavilla merkintäpaikoista ja 
verkkosivuilla www.joukkolainat.fi indeksilainojen ’Ajankohtaista’ -
kohdassa. 

Kohde-etuutena on Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control 
–indeksi. Kohde-etuusindeksi on perustettu 19.8.2010. Indeksin kehitys 
on simuloitu 20.7.2005 alkaen ja indeksin laskijana toimii Standard & 
Poor’s. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) omistaa indeksin oikeudet 
ja on solminut sopimuksen indeksin laskemisesta ja julkaisemisesta 
Standard & Poor’sin kanssa. 

Sijoittajan on syytä tutustua indeksin riskitekijöihin. Tarkat tiedot indeksin 
laskennasta, kustannuksista ja riskitekijöistä on saatavilla verkkosivuilla 
www.joukkolainat.fi indeksilainojen ’Ajankohtaista’ -kohdassa. 

Lyhyesti indeksistä 

Riskikontrolloitu indeksi on sijoituskohde, joka mukauttaa osuuttaan 
osakemarkkinaan toteutuneen arvonvaihtelun mukaan. 
Riskikontrolloidun Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control -
indeksin perustana on osakekori, johon kuuluu vähintään 10 ja enintään 
40 Kööpenhaminan, Oslon tai Tukholman pörssissä noteerattua yhtiötä. 
Osakekoriin valittavat osakkeet ovat Kööpenhaminan, Oslon ja 
Tukholman pörssien vaihdetuimpia ja yksittäisen osakelajin painoarvo on 
rajoitettu 10 prosenttiin. Poikkeuksena kuitenkin Danske Bank A/S:n ja 
kaikkien sen tytäryhtiöiden osakkeet, joista mikään ei voi kuulua 
osakekoriin. Jos osakemarkkinoiden tunnelma on rauhallinen ja 
arvonvaihtelu on matalaa, nousee osakekorin osuus riskikontrolloidussa 
indeksissä. Jos osakemarkkinoiden tunnelma on rauhaton ja 
arvonvaihtelu on korkeaa, laskee osakekorin osuus riskikontrolloidussa 
indeksissä. 

Osakekorin osuus kohde-etuutena olevassa riskikontrolloidussa 
indeksissä määritellään osakekorin toteutuneen historiallisen 
arvonvaihtelun (historiallinen volatiliteetti) perusteella. 
Osakemarkkinoiden noustessa suuren arvonvaihtelun saattelemana, voi 
kohde-etuutena oleva riskikontrolloitu indeksi tuottaa huonommin kuin 
perinteinen osakemarkkinoita kuvaava indeksi. 
 
Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control –indeksin 
osakekorin painojakauma 20.12.2011: 
 

Yhtiö  Ticker 
Osuus 

osakekorissa 

Statoil ASA STL NO 8.02% 
Hennes & Mauritz AB HMB SS 6.07% 
Volvo AB VOLVB SS 5.64% 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERICB SS 5.24% 
Yara International ASA YAR NO 4.23% 
Nordea Bank AB NDA SS 4.10% 



Atlas Copco AB ATCOA SS 4.08% 
Sandvik AB SAND SS 3.38% 
Swedbank AB SWEDA SS 3.26% 
Novo Nordisk A/S NOVOB DC 3.24% 
DnB ASA DNB NO 2.83% 
TeliaSonera AB TLSN SS 2.67% 
SKF AB SKFB SS 2.63% 
Svenska Handelsbanken AB SHBA SS 2.61% 
Seadrill Ltd SDRL NO 2.56% 
Lundin Petroleum AB LUPE SS 2.53% 
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBA SS 2.34% 
Telenor ASA TEL NO 2.28% 
AstraZeneca PLC AZN SS 2.14% 
Boliden AB BOL SS 1.98% 
Electrolux AB ELUXB SS 1.80% 
Petroleum Geo-Services ASA PGS NO 1.79% 
AP Moller - Maersk A/S MAERSKB DC 1.77% 
Tele2 AB TEL2B SS 1.76% 
Subsea 7 SA SUBC NO 1.71% 
ABB Ltd ABB SS 1.69% 
Norsk Hydro ASA NHY NO 1.62% 
Investor AB INVEB SS 1.59% 
Assa Abloy AB ASSAB SS 1.51% 
Carlsberg A/S CARLB DC 1.37% 
Svenska Cellulosa AB SCAB SS 1.33% 
Alfa Laval AB ALFA SS 1.32% 
Orkla AS ORK NO 1.20% 
Skanska AB SKAB SS 1.18% 
Swedish Match AB SWMA SS 1.17% 
Vestas Wind Systems A/S VWS DC 1.16% 
SSAB AB SSABA SS 1.12% 
Scania AB SCVB SS 1.03% 
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL NO 1.02% 

FLSmidth & Co A/S FLS DC 1.02% 
 
 

  

Strukturointikustannus: Lainan vuotuinen strukturointikustannus on noin 0,8 % p.a. Arvio 
perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 5.1.2012. 

Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta 
aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, 
markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. 

Arvio lainasta 
liikkeeseenlaskijalle kertyvästä 
pääomasta sekä suunniteltu 
käyttötapa: 

Arviolta 99 % merkitystä määrästä. Laina on osa liikkeeseenlaskijan 
varainhankintaa. 

Pörssilistaus: Laina listataan Helsingin Pörssiin. 



Arvio pörssilistauksen 
alkamisesta: 

Kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. 

Lainan mahdollisia erityisriskejä: Liikkeeseenlaskijariski 
Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että 
liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan 
eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan 
liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi 
menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.  

Tuottoriski 
Indeksilainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Mikäli 
kohde-etuuden kehitys on 0 tai vähemmän, lainalle ei kerry tuottoa. 
Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Lisäksi kohde-etuuden 
taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteutunutta tai tulevaa 
kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. 
Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan 
ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. 

Korkoriski 
Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron 
muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan 
ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja 
myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason 
lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. 

Jälkimarkkinariski 
Sijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua 
pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä 
lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, 
joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu nimellispääoma. 
Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota myydessään lainan 
jälkimarkkinoilla. 

Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset 
Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä lainaehtoihin 
muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa mahdollisen 
markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman sattuessa. 

Suojausriski 
Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä tai 
sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi 
vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa asiakkaan saamaan 
tuottoon. 

Likviditeettiriski 
Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, 
säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka 
jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian heikko 
mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen. 

Katso lisäksi Ohjelmaesitteen kohta ”Riskitekijät”. 

Helsingissä, 11. tammikuuta 2012. 
 
DANSKE BANK A/S 
 
Danske Bank A/S:llä on lisenssisopimuksen perusteella oikeus käyttää Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control -indeksiä 
tämän lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisenssisopimuksen mukaan Danske Bank A/S on velvollinen liittämään seuraavan tekstin 
lainan ehtoihin:  
 



Sampo Pankki Pohjoismaiset Osakkeet Risk Control (Index) is proprietary to The Royal Bank of Scotland plc (RBS) and 
is used by Sampo Bank Plc and any entity that controls, directly or indirectly Sampo Bank Plc and any entity under 
common control with Sampo Bank Plc (Licensee) under licence from RBS. The Product is not in any way sponsored, 
endorsed, arranged, issued, sold, marketed or promoted by RBS. RBS makes no representation or warranty, express or 
implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities 
generally or in the Product particularly. RBS's only relationship to the Licensee is the licensing of the Index which is 
determined and composed by RBS without regard to the Licensee or the Product. RBS has no obligation to take the 
needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining or composing the Index. RBS is not 
responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product to be 
issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. RBS has 
no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. 
 
THE INDEX IS DERIVED FROM SOURCES THAT ARE CONSIDERED RELIABLE, BUT RBS DOES NOT 
GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE VERACITY, 
CURRENCY, COMPLETENESS, ADEQUACY, TIMELINESS OR ACCURACY OF THE INDEX OR ANY DATA 
INCLUDED THEREIN, OR OF ANY DESCRIPTION OR OTHER COMMUNICATION MADE OR INFORMATION 
OBTAINED BY ANY PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE INDEX. RBS IS UNDER NO OBLIGATION TO 
ADVISE ANY PERSON OF ANY ERROR OR OMISSION THEREIN. NO REPRESENTATION, WARRANTY OR 
CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, CONCERNING WHETHER OR NOT THE 
INDEX MAY ACHIEVE ANY PARTICULAR LEVEL OR MEET OR CORRELATE WITH ANY PARTICULAR OBJECTIVE, 
OR CONCERNING THE CONDITION, QUALITY, PERFORMANCE OR FITNESS FOR ANY PURPOSE OF THE INDEX 
ARE GIVEN OR DUTY OR LIABILITY ASSUMED BY RBS IN RESPECT OF EITHER THE INDEX OR ANY DATA 
INCLUDED THEREIN, OMISSIONS THEREFROM OR THE USE OF THE INDEX IN CONNECTION WITH THE 
PRODUCT, AND ALL THOSE REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED SAVE TO 
THE EXTENT THAT SUCH EXCLUSION IS PROHIBITED BY LAW. 
 
To the fullest extent permitted by law, none of RBS, its parent, affiliates, subsidiaries or any of their respective officers, 
directors, employees and agents shall have any liability, contingent or otherwise, or responsibility to any person or entity 
for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities, including without limitation liability for any special, 
punitive, indirect, incidental or consequential damages (including lost profits, trading losses, lost time and lost goodwill), 
even if notified of the possibility of such damages, whether caused by the negligence of that person or otherwise, arising 
in connection with the Product, the use of the Index, any description of the Index, any other communication made or 
information obtained by any person or entity in connection with the Index, any instrument linked to the Index, any 
determination, amendment, modification, adjustment or termination in respect of the Index, any delays, omissions or 
interruptions in delivery of the Index or of any information relating to the Index, or for the veracity, currency, 
completeness, adequacy, timeliness or accuracy of the Index or any data included therein. 
 
RBS and The Royal Bank of Scotland are trademarks of The Royal Bank of Scotland Group plc. 


