SLUTLIGA VILLKOR
avseende lån nr 3601 (”Lånet)
under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s
svenska MTN-program
För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25 maj 2011 och nedan
angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Emittenternas MTN-program återges i Emittenternas
Grundprospekt för MTN-programmet daterat den 25 maj 2011. Begrepp som inte är definierade i
dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor.
Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte
från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination.
Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com.

INFORMATION OM LÅN
Lånetyp
Lån 3601 Twin-Win Banker är en aktieobligation där återbetalningsbeloppet är beroende av
utvecklingen av ett aktieindex, OMXS Stockholm 30 Index, enligt vad som närmare anges nedan.

Denna MTN är inte kapitalskyddad. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av
investerat belopp beroende av utvecklingen av Referenstillgången, och investerare riskerar att
förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ
utveckling.

Referenstillgången
Index:

Indexbeskrivning:

Euro STOXX Banks Index

Är ett marknadsviktat prisindex som innehåller 31 europeiska
banker från de länder som ingår i EMU och som ingår bland
de 600 största bolagen i Europa mätt i marknadsvikt

Beräkning av avkastning
Värdeutvecklingen i Lån 3601 Twin-Win Banker beräknas enligt Basstrukturen samt enligt
Barriärstrukturen (se Grundprospektet under rubriken MTN Villkor och Konstruktion, punkten 4
Värdeutvecklingsstrukturer – en beskrivning), det vill säga den är beroende av förändringen mellan
Start- och Slutkurs för Referenstillgången samt i vissa fall även av en Barriär. Startkursen utgörs av
Referenstillgångens Stängningskurs på Startdagen. Slutkursen utgörs av Referenstillgångens
Stängningskurs på Slutdagen.
Lånet har en löptid på 4 år och erbjuder en Deltagandegrad på preliminärt 100 procent vid
Referenstillgångens uppgång samt nedgång ned till Barriären. Detta innebär att investeraren tar del av

100 procent av Referenstillgångens uppgång eller 100 procent av Referenstillgångens nedgång (räknat
som en positiv värdeutveckling) så länge värdet av Referenstillgången på Slutdagen inte understiger
Barriären som preliminärt fastställts till 60 procent av Startkursen. Om Referenstillgångens värde
understiger Barriären på Slutdagen exponeras investeraren för den negativa värdeutvecklingen.
Lånet är konstruerat på så sätt att investeraren kan förlora hela sitt placerade kapital, samtidigt som det
finns möjlighet till positiv avkastning även om värdet på Referenstillgången skulle falla.
(i) Beräkning av avkastning vid Referentillgångens uppgång:
Om Referenstillgångens Slutkurs på Slutdagen är lika med eller överstiger Starkursen är
Deltagandegraden 100 procent. Detta innebär att investeraren tar del av 100 procent av
Referenstillgångens uppgång. Exempelvis, om Referenstillgången stiger med 40 procent under Lånets
löptid, stiger värdet på Lånet med 40 procent. En investering på 100 000 kronor ger således 140 000
kronor på Återbetalningsdagen.
(ii) Beräkning av avkastning vid Referenstillgångens nedgång om den inte understiger Barriären:
Om Referenstillgångens Slutkurs på Slutdagen understiger Starkursen men överstiger Barriären tar
investeraren del av det absoluta värdet av nedgången. Detta innebär att investeraren tar del av 100
procent av Referenstillgångens nedgång. Investeraren får en positiv avkastning på lika många procent
som Referenstillgångens värde har fallit på Slutdagen. Exempelvis, om Referenstillgångens värde
faller med 40 procent under Lånets löptid ger en investering på 100 000 kr 140 000 kronor på
Återbetalningsdagen.
(iii) Beräkning av avkastning vid Referenstillgångens nedgång om den understiger Barriären:
En förutsättning för att Referenstillgångens nedgång skall ge en positiv avkastning är att
Referenstillgångens värde på Slutdagen inte understiger Barriären. dvs. inte understiger preliminärt 60
procent av Starkursen. Om Referenstillgångens Slutkurs på Slutdagen understiger Barriären kommer
det belopp som återbetalas på Återbetalningsdagen att minska med lika många procent som
nedgången. Exempelvis, om Referenstillgången har fallit med 50 procent på Slutdagen kommer det
belopp som återbetalas att minskas med 50 procent. En investering på 100 000 kronor kommer då att
ge 50 000 kronor på Återbetalningsdagen (100 000 kronor – 50 000 kronor).
Observera att Återbetalningsbeloppet i detta fall (iii) är ett lägre belopp än nominellt belopp och
kan bli noll.

Historisk utveckling Euro STOXX Banks Index

Den historiska utvecklingen för motsvarande investering skall inte ses som en indikation,
garanti eller utfästelse såvitt avser framtida möjlighet till avkastning.
Denna sektion innehåller en kortfattad sammanfattning och beskrivning av vissa tillämpliga villkor för
detta Lån och relevanta referenstillgångar och är endast ett hjälpmedel för investeraren för att läsa och
förstå de villkor som gäller för Lånet. Villkoren i sin helhet framgår av de Allmänna Villkoren och de
Slutliga Villkor som gäller för Lånet och denna sammanfattning utgör inte en del av lånevillkoren.

RISKFAKTORER
Generella Risker
En investering i Lånet är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför
att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna 1224 i Grundprospektet.

Risker knutna till strukturerade MTN
Såsom anges i Grundprospektet är avkastningsstrukturen för strukturerade MTN ibland komplex och
kan innehålla matematiska formler eller samband som för investeraren kan vara svåra att tillägna sig
och jämföra med andra investeringsalternativ. Sambandet mellan avkastning och risk kan för en
lekman vara svårt att bedöma. Avkastningsstrukturen kan ibland innehålla hävstångseffekter som
medför att även små förändringar av utvecklingen i referenstillgångar kan få mycket stora
konsekvenser för värdet och avkastningen av lånet. Historisk utveckling för motsvarande investering
skall inte ses som en indikation för kommande avkastning.
Specifika Risker knutna till lånet
I tillägg till de riskfaktorer som angivits på sidorna 12-24 i Grundprospektet är särskilda risker
förknippade med detta lån.
Lånet är inte kapitalskyddat och således riskerar investeraren att inte få tillbaka det nominella beloppet
på Återbetalningsdagen. Om Referenstillgångens värde någon gång under Lånets löptid understiger
den bestämda Barriären och Slutkursen understiger Starkursen på Slutdagen återfår investeraren

nominellt belopp reducerat med den negativa Värdeutvecklingen för Referenstillgången vilket i värsta
fall innebär att hela det investerade kapitalet går förlorat.

ÖVRIG INFORMATION
Emissionsinstitut:

Nordea Bank AB (publ)

Erbjudande:

Offentligt erbjudande

Börskod:

ICTWB6CNDA

ISIN-kod:

SE0004519353

Tidplan:

Anmälan skall vara Carnegie Investment Bank AB tillhanda senast
den 21 mars 2012. Likvid skall finnas tillgänglig på i anmälan
angivet belastningskonto senast den 30 mars 2012.

Totalkostnad:

I samband med utgivningen av denna typ av Lån har Emittenten
kostnader för bland annat produktion, distribution, eventuella
licenser och riskhantering. För att täcka dessa kostnader tar
Emittenten ut Courtage och arrangörsarvode. Arrangörsarvodet
inkluderas i priset och uppgår till maximalt 1,2 procent per år av
Lånets pris.

Courtage

Courtage tillkommer med 2 procent på sammanlagt belopp
Investerare bör vara uppmärksamma på att olika marknadsaktörer
har olika förutsättningar att påverka priset på de finansiella
instrument som ingår i produkterna.

Skatteaspekter:

Aktieobligationer beskattas som delägarrätter.
Denna beskrivning utgör inte skatterådgivning. Den är inte
uttömmande utan avsedd som en allmän information om vissa
gällande regler. Fordringshavare skall själva bedöma de
skattekonsekvenser som kan uppkomma och därvid rådfråga
skatterådgivare.

Rätt till inställd emission
samt justering av villkor
för emission:

Utöver de rättigheter att ställa in en emission som följer av de
Allmänna Villkoren förbehåller sig Emittenten rätten att ställa in
emissionen under följande omständigheter;
(i)

om det totala tecknade beloppet understiger 10 000 000
kronor;

(ii)

om Deltagandegraden på Lånedatum inte kan fastställas till
lägst 80 procent; samt

(iii) Om Barriären på Lånedatum inte kan fastställas till högst
70 procent.
Emittenten äger rätt (i tillägg till vad som följer av Allmänna Villkor
och Slutliga Villkor) att till och med Lånedatum ersätta
Referenstillgång med en motsvarande Referenstillgång.

Licenser:

Bilaga A

Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella
situation, bedöma lämpligheten av en investering i skuldebreven. Varje investerare bör i
synnerhet ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av de
relevanta MTN, av fördelarna och nackdelarna med en investering i de relevanta MTN och av
den information som lämnas i, eller hänvisas till, i Grundprospektet, eventuella tillägg till
Grundprospektet och Slutliga Villkor för MTN.

SLUTLIGA VILLKOR
Emittenten:

Nordea Bank Finland Abp

Lån:

Lånet har nummer 3601 och består av en serie vilken benämns Twin-Win
Banker

Tranch:

Serien består av en tranch

Lånedatum:

Avser den 30 mars 2012. Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag
enligt Bankdagskonventionen.

Återbetalningsdag:

Avser den 13 april 2016. Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag
enligt Bankdagskonventionen.

Kapitalbelopp:

Lånets nominella belopp

Tilläggsbelopp:

(i) Om Slutkursen för Referenstillgången på Slutdagen är lika med eller
överstiger Starkursen:
Nominellt belopp x Deltagandegrad x Värdeutveckling
(ii) Om Slutkursen för Referenstillgången på Slutdagen understiger
Starkursen men är lika med eller överstiger Barriären:
Nominellt belopp x Deltagandegrad x Värdeutveckling (i detta fall skall
även negativ Värdeutveckling beräknas som positiv, dvs. en nedgång av
Referenstillgången på 10 procent skall vid beräkningen av
Tilläggsbeloppet betraktas som ett positivt värde med 10 procent).
(iii) Om Slutkursen för Referenstillgången understiger Barriären på
Slutdagen:
Nominellt belopp x Värdeutveckling (i detta fall har Värdeutvecklingen
och således Tilläggsbeloppet ett negativt värde).
Notera att om Slutkursen understiger Barriären så understiger
Återbetalningsbeloppet Kapitalbeloppet och kan bli noll.

Återbetalningsbelopp:

Kapitalbelopp + Tilläggsbelopp

Pris:

10 000 SEK

Valör:

Nominellt belopp 10 000 SEK

Valuta:

SEK

Skuldebrevens ställning i
förmånsrättshänseende:

Icke efterställda

Typ av MTN:

Icke Kapitalskyddad

Avkastningskonstruktion:

Strukturerad MTN

Ytterligare villkor i
förekommande fall
tillämpliga för
Strukturerade MTN:
Referenstillgång:

Euro STOXX Banks Index

Värdeutveckling:

(Slutkurs-Startkurs)/Startkurs

Barriär:

Ett av Emittenten senast på Lånedatum fastställd barriärvärde, preliminärt
60 procent av Referenstillgångens Startkurs (dvs 0,60 x Startkursen). Kan
som högst sättas till 70 procent av Startkursen.

Deltagandegrad:

(i)

(ii)

Bloomberg kod; SX7E Index

Preliminärt 100 procent av Referenstillgångens värde om
Referenstillgångens Slutkurs på Slutdagen överstiger
Startkursen.
Preliminärt 100 procent av Referenstillgångens värde om
Referenstillgångens Slutkurs på Slutdagen understiger
Starkursen.

Startdag:

23 mars 2012 eller om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt
angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om
Marknadsavbrott.

Slutdag:

23 mars 2016 eller om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt
angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om
Marknadsavbrott.

Startkurs:

Avser Stängningskursen på Startdagen för Referenstillgången, såsom den
fastställts av Emittenten

Slutkurs:

Avser Stägningskursen på Slutdagen för Referenstillgången, såsom den
fastställts av Emittenten.

Stängningskurs:

Avser värdet av Referenstillgången vid Värderingstidpunkten, såsom det
fastställts av Emittenten.

Värderingstidpunkt:

Avser för Referenstillgången den tidpunkt då dess officiella
stängningskurs offentliggörs.

Värderingsdag:

Avser Slutdag eller om sådan dag inte är en Börsdag, Börsdag enligt
angiven Börsdagskonvention med hänsyn tagen till bestämmelserna om
Marknadsavbrott.

Börsdag:

Avser, oavsett om Marknadsavbrott inträffat, dag på vilken handel är
avsedd att äga rum, vid Börs och vid Options- eller terminsbörs för
Referenstillgången eller dess underliggande tillgångar och/eller dag då
nivån på Referenstillgången offentliggörs.

Börsdagskonvention:

Efterföljande Börsdag: innebär att om en relevant dag infaller på en dag
som inte är en Börsdag skall den skjutas upp till påföljande Börsdag.

Börs:

Avser de börser där Referenstillgången eller dess underliggande tillgångar
har sin huvudsakliga marknadsplats, enligt Emittentens bedömning.

Options- eller
terminsbörs:

Avser options- eller terminsbörs (om någon) där handel i optioner eller
terminer mot Referenstillgången eller dess underliggande tillgångar har
sin huvudsakliga marknadsplats, enligt Emittentens bedömning.

Marknadsavbrott:

Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor,
skall gälla för denna MTN.
(a)

Marknadsavbrott avseende Referenstillgång föreligger om någon
av följande händelser, enligt Emittentens bedömning, inträffar:
(i)

notering av officiell slutkurs för Referenstillgång eller
väsentlig andel av de underliggande tillgångar som ingår i
Referenstillgång saknas, är otillgänglig eller upphör;

(ii)

i förekommande fall, om en sammanställning och/eller
offentliggörande av Referenstillgångs värde upphör;

(iii)

relevant Börs och/eller Options- eller terminsbörs öppnar
inte för handel under sin normala öppettid eller stänger
för handel innan ordinarie stängningstid;

(iv)

handeln med Referenstillgång eller en väsentlig del av de
underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång
eller options- eller terminskontrakt relaterade till
Referenstillgång, vilken/vilka handlas på Börs respektive
Options- eller terminsbörs upphör, stoppas eller
begränsas på ett väsentligt sätt; eller

(v)

marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller
erhålla marknadsvärden för Referenstillgång eller
väsentlig del av de underliggande tillgångar som ingår i
Referenstillgång eller options- eller terminskontrakt
relaterade till Referenstillgång vilken/vilka handlas vid
Börs respektive Options- eller terminsbörs upphör,
avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av
någon annan händelse.

(b)

En begränsning av det antal timmar eller dagar när handel sker skall
inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av
en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för
aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs.

(c)

En begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på

grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt
aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs skall anses utgöra
ett Marknadsavbrott.

Ändrad beräkning:

(d)

Om Marknadsavbrott enligt Emittentens bedömning inträffat på
Start- eller Värderingsdag skall sådan Start- eller Värderingsdag för
fastställande av Stängningskurs, Startkurs och/eller Slutkurs vara
nästföljande Börsdag (avseende respektive Påverkad
Referenstillgång) då Marknadsavbrott ej föreligger för respektive
Påverkad Referenstillgång, dock att om Marknadsavbrott föreligger
på de åtta Börsdagar (avseende respektive Påverkad
Referenstillgång) som följer omedelbart efter den ursprungliga
Startdagen eller annan relevant dag såsom anges i dessa villkor
skall sådan åttonde Börsdag (avseende respektive Påverkad
Referenstillgång) anses vara Startdag eller annan relevant dag
såsom anges i dessa villkor oberoende av att Marknadsavbrott
föreligger, och Emittenten skall då fastställa det värde av
Stängningskurs, Startkurs och/eller Slutkurs som skall tillämpas vid
beräkningen av Värdeutveckling eller vid annan beräkning enligt
Allmänna Villkor och Slutliga Villkor.

(e)

Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer
vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott eller Avbrott.

Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor,
skall gälla för denna MTN.
(a)

Om sammanställning, beräkning eller offentliggörande av någon
Referenstillgång skulle upphöra, helt eller delvis eller
Referenstillgångens egenskaper skulle förändras på ett väsentligt
sätt, enligt Emittentens bedömning, äger Emittenten vid
beräkningen av Värdeutveckling ersätta sådan Påverkad
Referenstillgång med ett jämförbart alternativ. Skulle ett
jämförbart alternativ till sådan Påverkad Referenstillgång, enligt
Emittentens bedömning, inte sammanställas, beräknas och
offentliggöras, eller om sättet att beräkna någon Påverkad
Referenstillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt,
enligt Emittentens bedömning, äger Emittenten göra sådana
justeringar i beräkningen såsom Emittenten på goda grunder
anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av
Påverkad Referenstillgång som avspeglar och är grundad på hur
denna tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Det
sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av Påverkad
Referenstillgång vid beräkning av Värdeutveckling.

(b)

Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat
att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig
beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkningar
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten
informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppets och/eller
avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet

fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet
erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte
upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.
(c)

Korrigering:

Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer
vara nödvändiga i samband med Ändrad Beräkning.

Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor,
skall gälla för denna MTN.
Om den officiella stängningskursen för Referenstillgång blir korrigerad
inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt
förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med Påverkad
Referenstillgång eller med de underliggande tillgångar som ingår i
Referenstillgång, dock senast tre Börsdagar efter Värderingsdagen, och
sådan kurs använts för att bestämma en Stängningskurs och/eller Starteller Slutkurs äger Emittenten göra motsvarande korrigering.

Särskilda Händelser:

Följande bestämmelser, som återges ur bilaga 2 till Allmänna Villkor,
skall gälla för denna MTN.
(a)

Om avnotering, nationalisering, konkursförfarande, likvidation,
företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, fission,
verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt
uppköpserbjudande eller annan liknande händelse, enligt
Emittentens bedömning, inträffar beträffande Referenstillgång
eller avseende företag till vilka Referenstillgången relaterar, eller
om split, nyemission, fondemission, utgivande av optioner eller
konvertibler, sammanläggning eller återköp såvitt avser
Referenstillgång, enligt Emittentens bedömning, sker, eller annan
händelse sker som närmare anges i dessa Slutliga Villkor eller
som enligt praxis på marknaden för aktierelaterade
derivatprodukter kan föranleda justering i beräkningar under
utestående transaktioner, äger Emittenten göra sådana justeringar
i beräkningen av Värdeutveckling och/eller sammansättningen av
Referenstillgångar, eller ersätta Påverkad Referenstillgången med
en Ersättande Referenstillgång, som Emittenten därmed anser
nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av Värdeutveckling
som avspeglar och är grundad på hur denna tidigare beräknats.

(b)

Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat
att ersätta Påverkad Referenstillgången eller justera tillämplig
beräkning eller sammansättningen av Referenstillgångar, får
Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet
och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller
avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller
avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om
Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken
räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på
Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta.
Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på
Återbetalningsdagen.

(c)

Ändring i Lag:

Ökade
Riskhanteringskostnader
:

Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara nödvändiga i
samband med Särskilda Händelser.

Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.1 i Allmänna Villkor,
gäller för denna MTN
(a)

För det fall det enligt ändring i lag, förordning, föreskrift eller
liknande eller myndighetsbeslut, eller förändring i tillämpningen
av desamma, eller för det fall påbud om moratorium,
valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av central bank,
Svenska eller Finska staten eller överstatlig sammanslutning som
Förenta Nationerna eller Europeiska Unionen, enligt Emittentens
bedömning, skulle bli olagligt, väsentligt svårare eller avsevärt
skada Emittentens anseende att emittera och inneha strukturerade
MTN, eller om det skulle bli olagligt eller väsentligt svårare för
Emittenten eller annan eller avsevärt skada Emittentens anseende
att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång, eller ingå
derivatinstrument med avseende på Referenstillgång, som kan
förvärvas för att säkra Emittentens exponering under Lånet
(såsom t.ex. aktie som utgör en del av Referenstillgången), får
Emittenten bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas
av Ersättande Referenstillgång, eller alternativt justera
beräkningen av Tilläggsbeloppet.

(b)

Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat
att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig
beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten fastställt
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall Emittenten
informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppet och/eller
avkastningen storlek och till vilken räntesats Lånet
fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet
erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte
upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.

(c)

Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer
vara nödvändiga i samband med Ändring av Lag.

Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.2 i Allmänna Villkor,
gäller för denna MTN.
(a)

För det fall en ändring i lag, förordning, föreskrift eller liknande
eller myndighets beslut, eller förändring i tillämpningen av
desamma, eller någon annan händelse eller omständighet som
inte är direkt hänförlig till Emittentens försämrade kreditbetyg
enligt Emittentens bedömning medför att, kostnaderna för
Emittenten att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgång
eller ingå, bibehålla eller avsluta derivatinstrument med
avseende på Referenstillgång i syfte att säkra Emittentens
exponering under Lånet skulle öka på ett för Emittenten inte
oväsentligt sätt eller för det fall kostnaderna, av annan orsak än
som angivits ovan, för Emittentens riskhantering skulle öka på

ett inte oväsentligt sätt, enligt Emittentens bedömning, får
Emittenten bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas
av Ersättande Referenstillgång eller alternativt att justera
beräkningen av Tilläggsbeloppet.

Avbrott i Riskhantering

(b)

Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat
att ersätta Referenstillgången eller justera tillämplig beräkning,
får Emittenten göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet
och/eller avkastningen och fastställa Tilläggsbeloppet och/eller
avkastningen. Då Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet och/eller
avkastningen skall Emittenten informera Fordringshavarna om
Tilläggsbeloppets och/eller avkastningens storlek och till vilken
räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Emittenten skall på
Kapitalbeloppet erlägga marknadsmässig ränta.
Återbetalningsbeloppet jämte upplupen ränta återbetalas på
Återbetalningsdagen.

(c)

Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Allmänna och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara
nödvändiga i samband med Ökade Riskhanteringskostnader.

Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.3 i Allmänna Villkor,
gäller för denna MTN.

(a) For det fall det, enligt Emittentens bedömning efter att ha
vidtagit rimliga åtgärder, skulle bli väsentligt svårare eller
omöjligt, att inneha, förvärva, återupprätta, byta ut, lösa upp
eller avyttra Referenstillgång, eller ingå transaktioner eller
upphandla instrument i riskhanteringssyfte, med avseende på
Referenstillgång, som förvärvas för att säkra Emittentens
exponering/leveransskyldighet under Lånet (såsom t.ex. aktie
som utgör en del av Referenstillgången), får Emittenten
bestämma att Påverkad Referenstillgång skall ersättas av
Ersättande Referenstillgång, eller alternativt justera beräkningen
av Tilläggsbeloppet.

(b) Om Emittenten bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat
att ersätta Påverkad Referenstillgång eller justera tillämplig
beräkning, får Emittenten göra en förtida beräkning av
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen och fastställa
Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen. Då Emittenten
fastställt Tilläggsbeloppet och/eller avkastningen skall
Emittenten informera Fordringshavarna om Tilläggsbeloppet
och/eller avkastningen storlek och till vilken räntesats Lånet
fortsättningsvis löper. Emittenten skall på Kapitalbeloppet
erlägga marknadsmässig ränta. Återbetalningsbeloppet jämte
upplupen ränta återbetalas på Återbetalningsdagen.
(c) Emittenten äger göra samtliga de tillägg och justeringar till
Allmänna och Slutliga Villkor som Emittenten bedömer vara
nödvändiga i samband med Avbrott i Riskhantering.
Ersättande referenstillgång:

Tillgång som Emittenten bestämmer. Ersätter Referenstillgång under
vissa i dessa villkor angivna förutsättningar. Ersättande Referenstillgång

skall ersätta Referenstillgång från och med det datum Emittenten
bestämmer.

Generella Villkor
relaterade till MTN
Administrerande Institut:

Nordea Bank AB (publ)

Clearing:

Euroclear Sweden AB (publ)

Börsregistrering:

Nasdaq OMXS Stockholms Obligationslista

Bankdag:

Bankdag Sverige

Bankdagskonvention:

Efterföljande Bankdag

Tillämplig lag:

Svensk

ANSVAR
Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans
med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning.

den 14 mars 2012
Nordea Bank Finland Abp

Bilaga A
STOXX och dess licensgivare (”Licensgivarna”) har ingen anknytning till Nordea annat än
licensgivningen av Euro STOXX Banks® och de relaterade varumärkena för användning i samband
med TwinWin Banker.
STOXX och dess Licensgivare
 varken sponsrar, godkänner, säljer eller marknadsför TwinWin Banker
 rekommenderar ingen att investera i TwinWin Banker eller andra värdepapper,
 har inget ansvar eller skyldighet och fattar inga beslut avseende tajmning, belopp eller prissättning
av TwinWin Banker
 har inget ansvar eller skyldighet för administrationen, förvaltningen eller marknadsföringen av
TwinWin Banker,
 tar ingen hänsyn till TwinWin Banker eller ägarnas till TwinWin Banker behov när man
fastställer, sätter samman eller beräknar Euro STOXX Banks och har heller ingen skyldighet att
göra det.

STOXX och dess Licensgivare har inget ansvar för TwinWin Banker. Framför allt gäller
följande:


STOXX och dess Licensgivare lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller
underförstådda, och frånsäger sig allt ansvar för


de resultat som kan uppnås av Twinwin Banker, ägaren av Twinwin Banker eller annan
person genom användningen av Euro STOXX Banks och de uppgifter som ingår i Euro
STOXX Banks ®,



riktigheten eller fullständigheten för Euro STOXX Banks ® och uppgifterna i det,



säljbarheten, ändamålsenligheten och användbarheten för Euro STOXX Banks ® och
uppgifterna i det.



STOXX och dess Licensgivare ansvarar inte för eventuella fel, försummelser eller avbrott i
Euro STOXX Banks ® och uppgifterna i det.



Under inga omständigheter kan STOXX eller dess Licensgivare hållas ansvariga för uteblivna
vinster, indirekta skador eller förluster, följdskador eller skador och förluster som kan
medföra skadestånd, även om STOXX eller och dess Licensgivare känner till att de kan
uppkomma.

Licensavtalet mellan Nordea och STOXX gäller enbart dessa parter och är inte avsett att gynna
ägarna till TwinWin Banker eller annan tredje part.

