PROSPEKT
ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN

REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER
STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014

LÅN 3001
Slutligt lånebelopp

Obligationer kommer successivt att emitteras, varför något
slutligt lånebelopp inte anges.

Ränta

Obligationerna är s k nollkupongobligationer, som löper utan
ränta (kupongränta).

Försäljningssätt

Se särskilda Försäljningsvillkor.

Återbetalningsdag

1 april 2014

Återbetalningsbelopp

Lånebeloppet för respektive obligation multiplicerat med en
faktor som motsvarar kvoten mellan Slutindex och Basindex;
(Slutindex/Basindex; se definitioner i Allmänna lånevillkor, §1).

Lånebelopp per obligation
(valör)

25 000xnumera 5 000z kronor eller hela multiplar därav.

Registrering

Lånet är anslutet till VPC.

Börsregistrering

Stockholms Fondbörsxnumera OM Stockholmsbörsen ABz
(SOX-listan fr o m 12 juni 1995) och PMX börs xnumera OM
Räntebörsen ABz.

ALLMÄNNA VILLKOR
§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor skall följande benämning ha den innebörd som angivits nedan.
”Alternativt återbetalningsbelopp”

Se slutindex.

”Avstämningsdag”

Se § 4, andra stycket.

”Avstämningsregistret”

Sådant för Riksgäldskontoret av VPC fört register, som
avses i 9 kap. aktiekontolagen (1989:827)xnumera 4
kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrumentz och som upptar Obligationerna.

”Basindex”

245,1 utgörande Officiellt index för januari 1994.

”Bankdag”

Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.

”Fordringshavare”

Den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller
som är berättigad att i andra fall ta emot betalning under
en Obligation.

”Kontoförande institut”

Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt aktiekontolagenxnumera lagen om
kontoföring av finansiella instrumentzoch hos vilken
fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligation.

”Marknadsrelaterat återbetalningsbelopp”

Se Slutindex.

”Obligation”

Skuldförbindelse av det slag som beskrivs i 9 kap 1 §
första stycket aktiekontolagen xnumera 1 kap. 3 § lagen
om kontoföring av finansiella instrumentzoch som utfärdats av Riksgäldskontoret i enlighet med dessa villkor.

”Officiellt index”

Konsumentprisindex eller - om konsumentprisindex har
upphört att fastställas eller offentliggöras - motsvarande
index avseende konsumentpriserna i landet som fastställts eller offentliggjorts av SCB eller det organ som i
SCBs ställe fastställer eller offentliggör sådant index.
Vid byte av indexserie skall nytt index räknas om till
den indexserie på vilken Basindex grundas.

”SCB”

Statistiska Centralbyrån.

”Senast publicerat index”

Se slutindex.

”Slutindex”

Officiellt index för januari 2014.
Om Officiellt index för januari 2014 inte har fastställts
eller offentliggjorts senast två Bankdagar före Återbetalningsdagen till följd av försenat fastställande eller
offentliggörande av Officiellt index, skall återbetalningsbeloppet uppgå till det högre utav
(1) av Riksgäldskontoret senast två Bankdagar före
Återbetalningsdagen fastställt marknadsrelaterat
värde per Återbetalningsdagen på den svenska obligationsmarknaden (Marknadsrelaterat återbetalningsbelopp), eller
(2) det återbetalningsbelopp som erhålls om Officiellt
index för den månad före januari 2014, för vilken
Officiellt index senast fastställts eller offentliggjorts
(Senast publicerat index), anses som Slutindex
(Alternativt återbetalningsbelopp).
Har Riksgäldskontoret tidigare erbjudit återköp enligt
§2, har Fordringshavaren dock inte rätt till återbetalning
med Marknadsrelaterat återbetalningsbelopp. I detta fall
skall Slutindex beräknas utifrån Senast publicerat index
(Alternativt återbetalningsbelopp).

”VPC”

Värdepapperscentralen VPC AB xnumera VPC ABz.

”VP-konto”

Värdepapperskonto där respektive Fordringshavares
innehav av Obligation är registrerat.

”Återbetalningsbelopp”

Lånebeloppet för respektive Obligation multiplicerat
med en faktor som motsvarar kvoten mellan Slutindex
och Basindex (Slutindex/Basindex).

”Återbetalningsdag”

1 april 2014.

§ 2 Återköp
Om Riksgäldskontoret skulle finna att Officiellt index under lånets löptid slutligen har upphört att fastställas eller offentliggöras eller att reglerna för fastställande eller offentliggörande
av sådant index leder till att Officiellt index blir uppenbart missvisande till Fordringshavarnas
nackdel i förhållande till den verkliga utvecklingen av konsumentpriserna i landet, har Fordringshavarna rätt att inom en månad därefter (Återköpsperioden) begära återköp hos Riksgäldskontoret.
Riksgäldskontoret skall löpande under Återköpsperioden erbjuda återköp till ett av Riksgäldskontoret fastställt marknadsrelaterat pris på den svenska obligationsmarknaden. Begärs återköp skall Fordringshavaren omgående meddela huruvida han godtar erbjudet pris. Godtar han

inte detta pris sker inget återköp. Fordringshavaren är därvid oförhindrad att senare under
Återköpsperioden på nytt begära återköp.
Meddelande om att Riksgäldskontoret har beslutat om att återköp kan ske skall lämnas dels
till den som vid beslutstillfället är antecknad som Fordringshavare, dels på det sätt som sägs i
§ 6 andra meningen.
§ 3 Registrering av obligationerna
Obligationerna skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga värdepapper kommer att ges ut. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna skall
riktas till Kontoförande institut.
Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en Obligation skall
låta registrera sin rätt till betalning.
§ 4 Återbetalning av lånet samt betalning av ränta
Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen. Återbetalning sker med Återbetalningsbelopp eller, om så skall ske enligt de förutsättningar som anges i definitionen av Slutindex,
med Marknadsrelaterat återbetalningsbelopp eller med Alternativt återbetalningsbelopp.
Återbetalning skall ske till den som är Fordringshavare på den femte Bankdagen före Återbetalningsdagen eller den senare dag före denna som kan komma att meddelas (Avstämningsdagen).
Har Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att återbetalningsbeloppet
skall sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under den
adress denne på Avstämningsdagen har registrerad hos VPC. Infaller Återbetalningsdagen på
en dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande
Bankdag.
Skulle VPC på grund av dröjsmål från Riksgäldskontorets sida eller på grund av annat hinder
inte kunna betala ut belopp enligt vad som nyss sagts, betalas detta ut av VPC så snart hindret
har upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad som ovan sagts saknade rätt att ta emot
detta skall Riksgäldskontoret och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej, om Riksgäldskontoret respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort
iakttas.
§ 5 Preskription
Rätten att erhålla betalning för en Obligation upphör tio år efter Återbetalningsdagen. De medel som avsatts för betalning tillkommer Riksgäldskontoret efter utgången av vederbörande
period.

§ 6 Meddelanden
Meddelanden rörande lånet skall i den mån annat inte föreskrivits i dessa lånevillkor tillställas
Fordringshavare. Vidare skall meddelanden dels lämnas via PMI-systemet eller annat motsvarande informationssystem, dels föras in i Post- och Inrikes Tidningar samt i minst en tidning
som kommer ut dagligen i Stockholm.
§ 7 Ändring av villkoren
Riksgäldskontoret förbehåller sig rätt att ändra lånevillkoren såvitt gäller sättet för betalning
av lånebelopp. Vidare förbehåller sig Riksgäldskontoret rätt att ändra tidsrymden mellan Avstämningsdagen och Återbetalningsdagen samt att utfärda Obligationer i andra valörer än
25 000xnumera 5 000z kr eller hela multiplar därav. Meddelande om sådana ändringar skall
ske i den ordning som anges i § 6 ovan samt lämnas minst 30 dagar innan ändringen träder i
kraft.
§ 8 Börsregistrering
Lånet är inregistrerat vid Stockholms fondbörsxnumera OM Stockholmsbörsen ABz (SOXlistan fr o m 12 juni 1995) och PMX börsxnumera OM Räntebörsen ABz.
§ 9 Förvaltarregistrering
För Obligation som är förvaltarregistrerad enligt 8 kap aktiekontolagen xnumera 3 kap. lagen
om kontoföring av finansiella instrumentz skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren
betraktas som Fordringshavare.
§ 10 Insyn i Avstämningsregistret
Riksgäldskontoret avstår från insyn i Avstämningsregistret.
§ 11 Ansvarsbegränsning m m
I fråga om de åtgärder som ankommer på Riksgäldskontoret respektive VPC gäller - beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i aktiekontolagen xnumer lagen om kontoföring av finansiella instrumentz - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror
på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, lockout, bojkott, blockad eller anan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om
strejk, lockout, bojkott och blockad gäller således även om Riksgäldskontoret självt eller VPC
själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Riksgäldskontoret eller VPC om de
varit normalt aktsamma. Föreligger hinder för Riksgäldskontoret eller VPC på grund av sådana omständigheter som anges i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden
skjutas upp tills hindret upphört.

§ 12 Lag och jurisdiktion
För lånet gäller svensk lag.
Tvister avseende dessa villkor skall avgöras vid Stockholms tingsrätt i första instans.

____________________________

Stockholm den 29 maj 1995
Riksgäldskontoret

