
 

 

 

 

 

 

 

 

       Allmänna lånevillkor 

 

2002 års andra Premieobligation (02:2)  
 

      Sammanfattning 

 

Låntagare:   Svenska staten genom Riksgäldskontoret 

Försäljningsperiod:   30 oktober – 12 november 2002 

Nominellt belopp:   1 000 kr 

Pris:   1 000 kr 

Vinstutlottningsprocent:  2,80 % på årsbasis. 
   0,30 % vid vinstutlottningarna årligen i april, juni, oktober 

och december 2003-2006 samt i april och juni 2007. 
0,80 % vid vinstutlottningarna årligen i februari och  
augusti 2003-2006 samt i februari 2007. 

    
       Vinstutlottningar:    Vinstutlottningar sex gånger vart och ett av åren 2003- 
   2006 samt tre gånger år 2007, således totalt 27  
   vinstutlottningar.
 

Garantivinster:   Utlottas två gånger årligen i februari och augusti.  
   En äkta 50-följd ger en garanterad vinst på 250 kr 

   per garantidragning. Detta motsvarar en avkastning med  
   1,0 % på årsbasis (dvs. 0,5 % per garantivinstutlottning). 

Första vinstutlottning:  3 februari 2003 

Högsta vinst:   1 000 000 kr 

Sista likviddag:   26 november 2002 

Återbetalningsdag:   15 juni 2007 

Registrering:  Lånet är registrerat hos VPC 

 



 

Allmänna lånevillkor för Premieobligationer 
(”Obligationer”) i 2002 års andra Premieobliga-
tionslån (”lånet”) 
 
 
1 Definitioner 
 
I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha 
den innebörd som angivits nedan: 
 
"Avstämningsdag": 
 
(i) i fråga om betalning av utlottade vinster den fem-
te Bankdagen före respektive Vinstutlottningsdag 
(eller det färre antal Bankdagar som Utgivaren be-
stämmer och meddelar Fordringshavarna i enlighet 
med punkt 10); och 
 
(ii) i fråga om betalning av kapital, den femte Bank-
dagen före Återbetalningsdagen (eller det färre antal 
Bankdagar som Utgivaren bestämmer och medde-
lar Fordringshavarna i enlighet med punkt 10). 
 
"Avstämningsregistret": Sådant register för Obliga-
tioner som på uppdrag av Utgivaren förs av VPC i 
enlighet med 4 kap lagen (1998:1479) om kontofö-
ring av finansiella instrument. 
 
"Bankdag": Dag som inte är lördag, söndag eller 
annan svensk allmän helgdag eller midsommaraf-
ton, julafton eller nyårsafton. 
 
"Fordringshavare": Den som är antecknad på Vp-
konto som borgenär eller som är berättigad att i 
andra fall ta emot betalning med anledning av Obli-
gationer registrerade på kontot. 
 
"Kontoförande institut": Bank eller annan som har 
tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen 
om kontoföring av finansiella instrument. 
 
"Utgivaren": Svenska staten genom Riksgäldskonto-
ret. 
 
"Villkoren": Dessa allmänna villkor. 
 
”Vinstbetalningsdag”: Den fjärde Bankdagen efter 
respektive Vinstutlottningsdag. 
 
”Vinstutlottningsdag”: De dagar då vinster lottas ut 
och som anges i tabell 1 i avsnitt 7.1. 
 
"VPC": VPC AB. 
 
"Vp-konto": Sådant konto i Avstämningsregistret 
som anger bl a den som är berättigad att motta 
betalning med anledning av värdepapper som  
registrerats i Vp-konto. 
 
"Återbetalningsdag": 15 juni 2007. 
 
”Återförsäljare”: Bankaktiebolaget JP Nordiska, EO 
Nordic, Erik Penser Fondkommission AB, Före-
ningsSparbanken AB (publ), GE Capital Bank 
AB/Privata Placeringar, Hagströmer & Qviberg 

Fondkommission AB, Nordea Bank Sverige AB 
(publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
Sparbanken Finn, Svenska Handelsbanken AB 
(publ), Svenska Premieobligationer Gunnar Peters-
son AB, Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 
Östgöta Enskilda Bank/Den Danske Bank i Sverige 
AB (publ). 
 
2 Behandling av personuppgifter om fysiska 
personer 
 
Genom att lämna begärda personuppgifter till Riks-
gäldskontoret samtycker en köpare (blivande Ford-
ringshavare) som är fysisk person till att behandling 
av personuppgifter sker. 
 
Behandlingen avser: 

- administration och andra åtgärder som be-
hövs för att fullfölja köpet av Obligationerna; 
samt 

- överföring av köparens personuppgifter till 
VPC. 

Behandlingen kan vidare komma att avse: 
- framställning av statistik och analyser för in-

ternt bruk inom Riksgäldskontoret; samt 
- utskick av direktreklam för Riksgäldskonto-

rets produkter. 
  

Om en Fordringshavare inte önskar direkt mark-
nadsföring kan detta anmälas skriftligen till Riks-
gäldskontoret. 
 
En Fordringshavare har rätt att en gång per kalen-
derår efter skriftlig begäran få information om vilka 
av dennes personuppgifter som behandlas hos 
Riksgäldskontoret. Begäran skall vara egenhändigt 
undertecknad och ställd till Riksgäldskontoret. 
 
3 Betalningsförbindelse, valör och Obligationer-
nas numrering 
 
Utgivaren förbinder sig att lösa in Obligationerna 
med nominellt belopp på Återbetalningsdagen och 
att lotta ut vinster i enlighet med Villkoren. 
 
Obligationerna har valören 1 000 kr. 
 
Lånet består av erforderligt antal serier med  
1 000 Obligationer per serie. Ordningsnumren inom 
varje serie är 1 001-2 000. 
 
4 Försäljningssätt 
 
Obligationerna säljs genom teckning hos Återförsäl-
jare eller direkt hos Utgivaren. Anmälan om teckning 
skall göras på särskild blankett. Anmälan skall ha 
kommit in till Återförsäljaren eller Utgivaren senast 
den 12 november 2002. Anmälan är bindande för 
köparen. Efter mottagande av teckningsanmälan 
kommer avräkningsnota att översändas till obliga-
tionstecknaren. Varje köpare får teckna obligationer 
för högst 5.000.000 kr. 
Utgivaren har rätt att begränsa lånevolymen eller 
avbryta försäljningen och kan därför besluta att 



teckningsanmälningar, som gjorts efter ett visst 
datum, inte skall vara bindande för Utgivaren. 
 
5 Likvid 
 
Försäljningspriset för tecknade Obligationer är  
1 000 kr. 
 
Likvid för Obligationerna skall erläggas enligt anvis-
ningar på avräkningsnotan senast den  
26 november 2002. Vid senare betalning är teck-
ningen av Obligationer inte bindande för Utgivaren. 
 
6 Utgivningssätt 
 
Obligationer emitteras genom registrering hos VPC. 
Inga fysiska obligationer kommer att utges. Rätten 
till Obligationer överlåts genom anteckning därom i 
Vp-konto. 
 
7 Vinstutlottning 
 
7.1  Vinstutlottningsdagar 
 
Vinster lottas ut under Obligationernas löptid vid 27 
vinstutlottningar.   
 
Tabell 1 Vinstutlottningsdagar 
 
2003   3 februari  7 april 
   2 juni  4 augusti 
   6 oktober  1 december  
2004   2 februari  5 april 
   7 juni  2 augusti 
   4 oktober  6 december 
2005   7 februari  4 april 
   7 juni  1 augusti 
   3 oktober  5 december 
2006   6 februari  3 april 
   7 juni  7 augusti 
   2 oktober  4 december 
2007   5 februari  2 april 
 11 juni 
  
7.2 Vinstplaner 
 
Vinstutlottning sker enligt nedanstående vinstplaner. 
 
7.2.1 Vinstplan för vinstutlottningarna årligen i 
april, juni, oktober och december 2003-2006 
samt i april och juni 2007. 

Vinstutlottning sker enligt nedanstående vinstplan 
varvid tabell 2A används för den första  
1 000 000 000 kr av lånets volym, medan tabell 2B 
används för den överskjutande delen av lånets volym, 
avrundat till jämnt 100 000 000 kr. Om lånets volym 
skulle understiga 1 000 000 000 kr används endast 
tabell 2B dock med det tillägget att en vinst om  
1 000 000 kr lottas ut. 
 

 

 

Tabell 2A. Vinster för den första 1 000 000 000 kr av 
Lånets volym.  

Vinstbelopp, kr Antal  
vinster 

Summa vinst- 
belopp, kr

1 000 000 1 1 000 000
50 000 2 100 000
5 000 180 900 000
1 000 1 000 1 000 000

Summa 1 183 3 000 000
 
Tabell 2B. Vinster för varje tillkommande  
100 000 000 kr av Lånets volym.  

Vinstbelopp, 
kr

Antal  
vinster 

Summa vinst- 
belopp, kr

5 000 24 120 000
1 000 180 180 000

Summa 204 300 000
 
 
7.2.2 Vinstplan för vinstutlottningarna årligen i 
februari och augusti 2003-2006 samt i februari 
2007. 
 
Vinstutlottning sker enligt nedanstående vinstplan 
varvid tabell 3A används för den första  
1 000 000 000 kr av lånets volym, medan tabell 3B 
används för den överskjutande delen av lånets vo-
lym, avrundat till jämnt 100 000 000 kr. Om lånets 
volym skulle understiga 1 000 000 000 kr används 
endast tabell 3B dock med det tillägget att en vinst 
om 1 000 000 kr lottas ut. 
 
Tabell 3A. Vinster för den första 1 000 000 000 kr av 
Lånets volym.  

Vinstbelopp, kr Antal  
vinster 

Summa vinst- 
belopp, kr

1 000 000 1 1 000 000
50 000 1 50 000
5 000 179 895 000
1 000 1 055 1 055 000

250 20 000 5 000 000
Summa 21 236 8 000 000

 
Tabell 3B. Vinster för varje tillkommande  
100 000 000 kr av Lånets volym. 
  
Vinstbelopp, kr Antal  

vinster 
Summa vinst- 

belopp, kr

5 000 23 115 000
1 000 185 185 000

250 2 000 500 000
Summa 2 208 800 000

 
 
 
 
 
 
 



 
7.2.3. Garantivinster 
 
Vid vinstutlottningarna årligen i februari och augusti 
2003-2006 samt i februari 2007 utlottas garantivins-
ter enligt följande. 
 
En Fordringshavare erhåller för varje äkta 50-följd 
(ordningsnummer 1-50, 51-100 etc.) en garanterad 
vinst på 250 kr. 
 
8 Återbetalning och betalning av utlottade vins-
ter 
 
(a) Kapital och utlottade vinster betalas till dem som 

är Fordringshavare på Avstämningsdagen.  
 
(b) Om Fordringshavaren genom Kontoförande 

institut låtit registrera att kapital och utlottade 
vinster skall sättas in på visst bankkonto, sker 
insättning genom VPC:s försorg på det angivna 
bankkontot,  i fråga om kapital på Återbetal-
ningsdagen och i fråga om utlottade vinster på 
respektive Vinstbetalningsdag. I annat fall tillstäl-
ler VPC på respektive förfallodag Fordringshava-
re med svensk adress beloppet via bankgiro och 
Fordringshavare med utländsk adress beloppet 
via check till den adress som finns registrerad 
hos VPC den aktuella Avstämningsdagen. Om 
förfallodagen infaller på dag som inte är Bank-
dag sätts beloppet i stället in, respektive över-
sänds, först nästa Bankdag. 

 
(c) Visar det sig att någon som fått betalning enligt 

vad nu sagts inte var berättigad därtill, skall Utgi-
varen trots detta anses ha fullgjort sina betal-
ningsförpliktelser. Detta skall dock inte vara fallet 
om Utgivaren var medveten om att beloppet kom 
i orätta händer eller om han åsidosatt den akt-
samhet som efter omständigheterna skäligen 
bort iakttas.  
 

 
 

 
9 Preskription 
 
Rätten att erhålla betalning för en Obligations kapi-
talbelopp upphör tio år efter Återbetalningsdagen. 
Rätten till vinst upphör tio år efter respektive 
Vinstutbetalningsdag. 
 
10 Meddelanden 
 
Meddelanden rörande Obligationerna skall tillställas 
Fordringshavare genom VPC. Vidare skall medde-
landen föras in i minst en tidning som utkommer 
dagligen i Stockholm.  
 
11 Ändring av Villkoren 
 
Utgivaren förbehåller sig rätten att utan samtycke 
från Fordringshavarna: 
 
(a) när som helst ändra de Villkor som gäller sättet 
att betala kapital och utlottade vinster; 
 
(b) ändra, med verkan från en Vinstutbetalningsdag, 
de Villkor som rör definitionen "Bankdag" i överens-
stämmelse med rådande marknadspraxis. 
  
Utgivaren skall minst 30 dagar i förväg lämna Ford-
ringshavarna oåterkalleligt meddelande om varje 
förändring som görs enligt denna punkt 11. 
 
12 Tillämplig lag 
 
För Obligationerna gäller svensk lag. 
 
13 Insyn i Avstämningsregistret 
 
Utgivaren förbehåller sig rätt till insyn i Avstämnings-
registret. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm den 28 oktober 2002 
 

 
 


