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     2014 års andra Premieobligationslån (14:2) 

Lånespecifikation 
Stockholm den 27 oktober 2014 

  
Lånet riktar sig inte till personer som för att kunna teckna eller förvärva Obligationer förutsätter andra eller 
ytterligare dokument, villkor, registreringar, tillstånd, rapporteringsåtgärder etc., än sådana som följer av 
svensk rätt. Förvärv eller teckningar av obligationer, eller erbjudanden därom, som görs i strid med detta kan 
komma att anses ogiltiga. 

 
Denna Lånespecifikation anger de särskilda villkor som gäller för 2014 års andra Premieobligationslån 
(”Lånet”). Härutöver gäller Riksgäldens allmänna villkor för svenska statens premieobligationslån, version 
oktober 2014 (”Allmänna villkor”), vilka utgör en integrerad del härav.  
 
Försäljningsperiod:   29 oktober – 11 november 2014. 
 
Försäljningspris:   5 000 kr. 
 
Garantivinster: Lottas ut vid vinstutlottningarna i februari. 

 
En äkta 10-följd (ordningsnummer 1001-1010, 1011-1020 osv.) ger 
en garanterad vinst på 150 kr i varje garantivinstutlottning. Detta 
motsvarar en avkastning med 0,30 % på årsbasis.  
 

Nominellt belopp:   5 000 kr. 
 
Maxvolym per köpare:  5 000 000 kr. 
 
Ordningsnummer inom varje 
serie av lånet:   1001 – 2000. 
 
Vinstplaner: För vinstutlottningarna i februari 2015-2021 se Tabellerna 2A, 2B 

och 2C.  
 
För vinstutlottningarna i augusti 2015-2021 se Tabellerna 3A, 3B 
och 3C.  
  

Vinstutlottningar:                                14 stycken. 
 
Vinstutlottningsdagar:  Se Tabell 1. 
 
Vinstutlottningsprocent  
(i förhållande till Lånets volym): 0,60 % på årsbasis.  
     

0,45 % per utlottning vid utlottningarna i februari 2015-2021. 
 
0,15 % per utlottning vid utlottningarna i augusti 2015-2021. 
 
       

Sista likviddag:    26 november 2014. 
 
Återbetalningsdag:   2 december 2021. 
 
Återförsäljare: Bankaktiebolaget Avanza, Danske Bank AB (publ), Erik Penser 

Bankaktiebolag, Länsförsäkringar Bank AB, Nordea Bank Sverige 
AB (publ), Skandiabanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), Sparbanken Öresund (publ), Svenska 
Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ) och sparbanker. 
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Vinstutlottningsdagar 

 
Tabell 1. Vinstutlottningsdagar 

 
2015                2 februari, 3 augusti 
2016                1 februari, 1 augusti 
2017                13 februari, 14 augusti 
2018        12 februari, 13 augusti  
2019        11 februari, 12 augusti  
2020        10 februari, 10 augusti 
2021        15 februari, 16 augusti 
 
Vinstplaner 
 
Lånets volym avrundas uppåt till jämna hundra miljoner kronor. 

 
Vinstplaner för vinstutlottningarna i februari 2015-2021 

              
Tabell 2A. Vinster för den första 1 000 000 000 kr av Lånets volym. 
 
Vinstbelopp, kr Antal vinster  Summa vinstbelopp, kr 
      1 000 000             1                             1 000 000 
             2 000          225                                450 000 
                500          100                   50 000  
                150                    20 000                               3 000 000 
        Summa                              20 326                               4 500 000 
  
 
Tabell 2B. Vinster för varje tillkommande 100 000 000 kr av Lånets volym.    
 
Vinstbelopp, kr Antal vinster  Summa vinstbelopp, kr 

                                            2 000                          22                  44 000 
               500         212                               106 000 
               150                  2 000                                 300 000 
        Summa                                2 234                                450 000 

   
Tabell 2C: Om Lånets volym skulle understiga 1 000 000 000 kr gäller följande vinstplan: Vinstbeloppen är  
1 miljon kronor, 2 000 kronor, 500 kronor och 150 kronor (garantivinst). En (1) vinst på 1 000 000 kronor 
lottas ut. Garantivinst lottas ut enligt fastställd vinstprocent (se Lånespec). Därefter fördelas och lottas övriga 
vinstbelopp (2 000 kr och 500 kr) ut så att summan av samtliga vinstbelopp motsvarar den fastställda 
vinstutlottningsprocenten. 
 
Vinstplaner för vinstutlottningarna i augusti  2015-2021.  

                       
Tabell 3A. Vinster för den första 1 000 000 000 kr av Lånets volym. 
 
Vinstbelopp, kr Antal vinster  Summa vinstbelopp, kr 
      1 000 000             1                           1 000 000 
             2 000         225                              450 000 
                500         100                 50 000   
        Summa                                  326                              1 500 000 
  
 
Tabell 3B. Vinster för varje tillkommande 100 000 000 kr av Lånets volym.    
 
Vinstbelopp, kr Antal vinster  Summa vinstbelopp, kr 

                                            2 000                          22                 44 000 
               500         212                              106 000 

                                        Summa                                  234                              150 000 
   

Tabell 3C: Om Lånets volym skulle understiga 1 000 000 000 kr gäller följande vinstplan: Vinstbeloppen är  
1 miljon kronor, 2 000 kronor och 500 kronor. En (1) vinst på 1 000 000 kronor lottas ut. Övriga vinstbelopp 
(2 000 kr och 500 kr) fördelas och lottas ut så att summan av samtliga vinstbelopp motsvarar den fastställda 
vinstutlottningsprocenten. 
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Allmänna villkor för svenska statens premieobligationslån 

(version oktober 2014) 

 
Dessa allmänna villkor gäller för de premieobligationslån som ges ut av svenska staten genom Riksgälden. Vidare gäller en särskild lånespeci-
fikation för varje enskilt lån. 
 

1 Definitioner 

I dessa Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits 
nedan: 
 
”Avstämningsdag”: 
 
(i) i fråga om betalning av utlottade vinster Bankdagen före respektive 
Vinstutlottningsdag (eller det färre antal Bankdagar som Riksgälden 
bestämmer och meddelar Fordringshavare i enlighet med punkt 10); och 
 
(ii) i fråga om betalning av nominellt belopp den femte Bankdagen före 
Återbetalningsdagen (eller det färre antal Bankdagar som Riksgälden 
bestämmer och meddelar Fordringshavare i enlighet med punkt 10). 
 
”Avstämningsregistret”: Det register för Obligationer som Euroclear 
Sweden för i enlighet med 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 
 
”Bankdag”: En dag som inte är lördag, söndag eller annan svensk allmän 
helgdag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 
 
”Fordringshavare”: Den som är antecknad på Vp-konto som borgenär 
eller berättigad att i andra fall ta emot betalning med anledning av Obli-
gationer som är registrerade på kontot. 
 
”Garantivinster”: Se Lånespecifikationen. 
 
”Kontoförande institut”: Bank eller annan som har medgetts rätt att vara 
kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instru-
ment och hos vilken Fordringshavare öppnat Vp-konto. 
 
”Lånespecifikationen”: Den lånespecifikation som gäller för respektive 
lån. 
 
”Obligation”: Skuldbevis som har registrerats enligt lagen om kontoföring 
av finansiella instrument och som har utfärdats av Riksgälden i enlighet 
med dessa Villkor och Lånespecifikationen. 
 
”Riksgälden”: Svenska staten genom Riksgäldskontoret. 
 

Adress: Riksgälden  
103 74 STOCKHOLM 
 
Organisationsnummer: 202100-2635 
Telefonnummer: 08-613 45 00 

 
Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. 
   

”Tecknare”: Den som själv eller genom Riksgäldens Återförsäljare eller 
underleverantörer tecknat sig för köp av Obligationer enligt Låne- 
specifikationen. 
 
”Villkoren”: Dessa allmänna villkor. 
 
”Vinstbetalningsdag”: Den fjärde Bankdagen efter respektive Vinstutlott-
ningsdag.  
 
”Vinstutlottningsdag”: Se Lånespecifikationen. 
 
”Euroclear Sweden“: Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074 (Central 
värdepappersförvarare). 
 
”Vp-konto”: Ett konto i Avstämningsregistret där respektive Fordrings-
havares innehav av Obligationer är registrerat. Vp-kontot anger bl a den 
som är berättigad att ta emot betalning med anledning av värdepapper 
som registrerats på Vp-konto. 
 
”Återbetalningsdag”: Se Lånespecifikationen. 
 
”Återförsäljare”: Se Lånespecifikationen. 
 
 

2 Behandling av personuppgifter om fysiska personer 

Genom att lämna begärda personuppgifter till Riksgälden samtycker 
Tecknare och Fordringshavare till att personuppgifter behandlas enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) hos Riksgälden samt sådana Återförsäl-
jare, underleverantörer och partners som Riksgälden anlitar för sin verk-
samhet. 
 
Behandlingen avser: 

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

- överföring av Tecknares personuppgifter till Euroclear  
         Sweden. 
 

Behandlingen kan vidare komma att avse: 
- framställning av statistik och analyser för internt bruk inom 

Riksgälden; samt 
- utskick av direktreklam för Riksgäldens produkter. 
  

Om en Tecknare eller Fordringshavare inte önskar direkt marknadsföring 
kan detta anmälas skriftligen till Riksgälden. 
 
Tecknare och Fordringshavare har rätt att efter skriftlig ansökan en gång 
per år gratis få besked om vilka personuppgifter rörande denna som 
behandlas hos Riksgälden. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad 
och ställd till Riksgälden. Om Riksgälden behandlar personuppgifter som 
rör Tecknare eller Fordringshavare har denna bl a rätt att begära rättelse 
om behandlingen inte sker i enlighet med personuppgiftslagen. 
 
3 Betalningsförbindelse, valör och Obligationernas numre-

ring 

Riksgälden förbinder sig att lösa in Obligationerna med nominellt belopp 
på Återbetalningsdagen och att lotta ut vinster i enlighet med dessa 
Villkor och Lånespecifikationen. 
 
Obligationernas valör anges i Lånespecifikationen. 
 
Lånet består av erforderligt antal serier med 1 000 Obligationer per serie. 
Ordningsnumren inom varje serie anges i Lånespecifikationen. Vid teck-
ning av Obligationer kan tilldelning av flera äkta nummerföljder direkt 
efter varandra inte utlovas. 
 
4 Försäljningssätt 

Obligationerna säljs genom teckning hos Återförsäljare eller direkt hos 
Riksgälden. Anmälan om teckning kan göras på särskild blankett eller 
genom Riksgäldens hemsida (www.riksgalden.se). Anmälan skall ha 
kommit in till Återförsäljaren eller Riksgälden senast den sista dagen i 
försäljningsperioden för Lånet enligt Lånespecifikationen. Anmälan är 
bindande för Tecknare. Efter mottagande av teckningsanmälan kommer 
avräkningsnota att sändas till Tecknare.  
 
Utgivaren har rätt att begränsa lånevolymen, begränsa teckningsrätten eller 
avbryta försäljningen och kan därför besluta att teckningsanmälningar, 
som gjorts efter ett visst datum eller som överstiger ett visst belopp, inte 
skall vara bindande för Utgivaren.  
 
5 Likvid 

Försäljningspriset för tecknade Obligationer anges i Lånespecifikationen. 
 
Likvid för Obligationerna skall erläggas senast den dag som anges på den 
avräkningsnota som Tecknare erhåller. Vid senare betalning är teckningen 
av Obligationer inte bindande för Riksgälden. 
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6 Utgivningssätt och inregistrering på börsen  

Obligationer emitteras genom registrering i Avstämningsregistret hos 
Euroclear Sweden. Inga fysiska obligationer kommer att ges ut. Rätten till 
Obligationer överlåts genom anteckning på Vp-konto. 
Om inte annat meddelas av Riksgälden kommer Lånet att inregistreras 
hos NASDAQ OMX Stockholm AB efter det att Lånets volym slutligen 
fastställts av Riksgälden.  
 
 
7 Vinstutlottning 

7.1 Vinstutlottningsdagar 

Vinster lottas ut på de Vinstutlottningsdagar som anges i Låne-
specifikationen.  Om Vinstutlottningsdag infaller på en dag som inte är 
Bankdag, lottas vinsten i stället ut nästkommande Bankdag.  
 
7.2 Vinstplaner 

Vinster lottas ut enligt de Vinstplaner som anges i Lånespecifikationen. I 
vissa lån lottas Garantivinster ut. Garantivinster gäller för en äkta följd av 
ordningsnummer med det antal som anges i Lånespecifikationen.  
 
8 Återbetalning och betalning av utlottade vinster 

(a) Nominellt belopp och utlottade vinster betalas till dem som är Ford-
ringshavare på Avstämningsdagen.  
 
(b) Om Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att 
nominellt belopp och utlottade vinster skall sättas in på ett visst bank-
konto, sker insättning genom Euroclear Swedens försorg på det angivna 
bankkontot. Nominellt belopp sätts i detta fall in på Återbetalningsdagen 
och utlottade vinster på respektive Vinstbetalningsdag. I annat fall till-
ställer Euroclear Sweden på respektive förfallodag (d v s Återbetalnings-
dag och/eller Vinstbetalningsdag) Fordringshavare med svensk adress 
beloppet via utbetalningsavi, och Fordringshavare med utländsk adress 
beloppet via check till den adress som finns registrerad hos Euroclear 
Sweden den aktuella Avstämningsdagen. Om Återbetalningsdag och/eller 
Vinstbetalningsdag infaller på en dag som inte är Bankdag sätts beloppet i 
stället in, respektive översänds, först nästa Bankdag. Ränta utgår inte på 
sådant belopp.  
 
(c) Visar det sig att någon som fått betalning enligt vad som ovan sagts 
inte var berättigad till det, skall Riksgälden trots detta anses ha fullgjort 
sina betalningsförpliktelser. Detta gäller dock inte om Riksgälden var 
medveten om att beloppet kom i orätta händer eller om Riksgälden har 
åsidosatt den aktsamhet som denne efter omständigheterna skäligen 
borde ha iakttagit.  
 
9 Preskription 

Rätten att erhålla betalning för en Obligations nominella belopp upphör 
tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till vinst upphör tre år efter 
respektive Vinstbetalningsdag. 
 
10 Meddelanden 

Meddelanden rörande Obligationerna skall tillställas Fordringshavare till 
den adress som senast registrerats hos Euroclear Sweden. Meddelanden    
skall tillställas Fordringshavare genom Euroclear Sweden eller på annat 
sätt.  
 
 
 
 
 
 

11 Ändring av Villkoren 

Riksgälden förbehåller sig rätten att utan samtycke från Fordringshavare: 
(a) när som helst ändra de Villkor som gäller sättet att betala nominellt 
belopp och utlottade vinster; 
(b) ändra, med verkan från en Vinstbetalningsdag, de Villkor som rör 
definitionen "Bankdag" i överensstämmelse med rådande marknadspraxis; 
och 
(c) när som helst ändra Villkor och/eller Lånespecifikationen, om änd-
ringen är föranledd av (i) felskrivning, (ii) felräkning, eller (iii) ändrade 
förhållanden som inte Riksgälden ansvarar för (t ex ändring av rutiner, 
metoder, krav, anvisningar eller villkor hos sådana Återförsäljare,  
underleverantörer eller partners som Riksgälden använder (t ex NASDAQ 
OMX Stockholm eller Euroclear Sweden), och ändringen inte är oskäligt 
betungande för Fordringshavare. Denna punkt 11 c) ger inte Riksgälden 
rätt att begränsa sin betalningsskyldighet enligt punkt 8 a). 
  
Riksgälden skall minst 30 dagar i förväg lämna Fordringshavarna med-
delande om varje ändring som görs enligt denna punkt 11. 
 
12 Skatter, avgifter eller kostnader 

En Tecknare och Fordringshavare kan komma att påföras skatter, avgifter 
eller kostnader som varken betalas eller påförs av Riksgälden. 
 
13 Ingen ångerrätt vid köp 

Vid köp av Obligationer gäller inte ångerrätt enligt distans- och hemför-
säljningslagen (2005:59). 
 
14 Tillämplig lag m m 

För Obligationerna gäller svensk rätt. Svensk rätt skall gälla vid tillämp-
ningen och tolkningen av dessa Villkor. Tvister skall avgöras av svensk 
allmän domstol. 
 
15 Klagomål utanför domstol 

Den som vill framföra klagomål utanför domstol om dessa Villkor kan 
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 
Stockholm, telefon 08/508 860 00, eller Konsumentverket, Box 48,  
651 02 Karlstad, telefon 0771/42 33 00.  
 
16 Insyn i Avstämningsregistret 

Riksgälden förbehåller sig rätt att få ut uppgifter ur Avstämningsregistret 
samt rätt till insyn i Avstämningsregistret. 
 
17 Förvaltarregistrering 

För Obligationer som är förvaltarregistrerade enligt lagen om kontoföring 
av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa Villkor förvalta-
ren betraktas som Fordringshavare. 
 
18 Begränsning av ansvar m m 

Riksgälden är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt 
lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis 
data-, el- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller 
lockout gäller även om Riksgälden självt är föremål för eller vidtar en 
sådan åtgärd. 
 
Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Riksgälden om 
Riksgälden har varit normalt aktsamt. Föreligger hinder för Riksgälden på 
grund av sådana omständigheter som anges i första stycket att vidta åtgärd 
enligt dessa Villkor, får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 
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