
RÄNTESPAR I SVERIGE AB (publ) 

SLUTLIGA VILLKOR 

 

Räntespar i Sverige AB:s (“Emittenten”) villkor för vinstandelslån av den 11 juni 2020 (”Villkoren”) 

ska gälla under program för vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor 

(”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan framgår antingen av grundprospektet som 

godkändes av Finansinspektionen den 30 april 2020 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som 

upprättats för Programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2017/1129 (”Prospektförordningen”). 

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 Prospektförordningen. Fullständig information 

om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella publicerade 

tillägg till Grundprospektet samt dessa Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd emission 

i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa 

dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En 

emissionsspecifik sammanfattning bifogas vid varje emission dessa Slutliga Villkor. 

Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 8.2 i 

Prospektförordningen på Emittentens hemsida. 

Instrument- och emissionsspecifika villkor 

1.  Lånenummer 2020:1 (ISIN: SE0014400750) 

 (i) Tranchebenämning Emission 1 – den 11 juni 2020 

2.  Lånedatum  

 (i) Teckningsperiod 4 maj 2020 – 8 juni 2020 

 (ii) Datum för tilldelning Beslut om tilldelning av Vinstandelslånen fattas av 
Emittentens styrelse efter det att teckningsperioden 
för emissionen löpt ut 

 (iii) Likviddatum Emittenten tillhanda senast den 11 juni 2020 

3.  Emissionsdatum 11 juni 2020 

4.  Sammanlagt teckningsbelopp Upp till 2 000 000 000 SEK 

5.  Startdag för ränteberäkning 11 juni 2020 



 

Erbjudandets former och villkor 

1.  Antal emitterade vinstandelslån Upp till 2 000 000 000 SEK. 

2.  Datum för emission 11 juni 2020 

3.  Information om tilldelning Information om tilldelning kommer att ges genom att 
avräkningsnota skickas till dem som erhållit 
tilldelning så snart tilldelning fastställts 

4.  Meddelande om genomförd 

emission 

Via Emittentens hemsida när de emitterade 
Vinstandelslånen har registrerats och levererats 

5.  Sista dag för teckning 8 juni 2020, kl.15.00 

6.  Teckningskurs 10 000 SEK per Vinstandelslån 

 

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för 

Vinstandelslån utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren. 

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och 

godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om 

Emittenten har offentliggjorts. 

Göteborg den 4 maj 2020 

Räntespar i Sverige AB (publ) 

 


