
Danske Bank A/S, aktieindekserede obligationer 2008/2010 
Relateret til kursudviklingen i Dow Jones EURO STOXX 50® Indeks 

Tegningsblanket Danske Dow Jones EURO STOXX® 50 Multi - 2010 
 

 

Tegningsperiode: 18. februar 2008 – 29. februar 2008 (begge dage inklusive) 
Tegning I henhold til Preliminary Final Terms, som sammen med det af Danske Bank A/S 

tidligere offentliggjorte basisprospekt af 20. april 2007 (inklusive supplementer of-
fentliggjort 7. maj 2007, 10. august 2007, 7. november 2007 og 4. februar 2008) og 
resume udgør prospektet for denne udstedelse, tegner jeg/vi aktieindekserede obliga-
tioner 2008/2010 udstedt af Danske Bank til en emissionskurs på 105 %. Nominelt 
beløb skal være deleligt med DKK 10.000. 
 
Angiv nominelt tegningsbeløb DKK:___________________________ 
                                                            (Deleligt med DKK 10.000) 
 
Udstederen forbeholder sig retten til at aflyse udstedelsen. En sådan aflysning skal 
dog ske senest den 6. marts 2008 kl.16.00. Danske Bank kan annullere udstedelsen 
såfremt, der tegnes under DKK 25 mio. eller såfremt loftet for afkastet i Dow Jones 
EURO STOXX 50 ® indekset ikke kan fastsættes til det niveau, som er nærmere 
beskrevet i Preliminary Final Terms. 
 

Fondskode DK0030089164 
 

Emissions-
kurs  
 

105 franko kurtage.  
 

Obligatio-
nerne 

       Registreres i eksisterende depot 

 

Depot nr. 

CD ident: 

Betaling        Hæves på min/vor konto  
       10. marts 2008 
       Navn på pengeinstitut: 
 

Konto nr. 
 

Navn og 
Adresse 
(med blok-
bogstaver) 

CPR-/CVR-nr._____________________________ 
Navn:____________________________________ 
Adresse:__________________________________ 
 
Postnr.: ______________ By:_______________________ 
 

Underskrift Dato:               
                          
            /           -  2008 

Underskrift: 
 

Tegningssted Danske Bank A/S, Corporate Actions            Telefon nr. 43 39 49 69 
Holmens Kanal 2-12                                       Telefax 43 39 49 54 
1092 København K 
 
Tegningsordrer indleveres til ordregivers eget kontoførende pengeinstitut (el-
ler fondsmæglerselskab) i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det 
kontoførende pingeinstitutet (eller fondsmæglerselskab) har mulighed for at 
behandle og videresende ordren, således at den er Danske Bank, Corporate 
Action i hænde seneste den 29. februar 2008 kl. 16.00. 
 

Bemærk: 
1) Investor erklærer med sin underskrift, at være bekendt med at investeringen er forbundet med risiko for tab. Investor hen-
vises til at søge rådgivning om skattemæssige konsekvenser af investeringen. 
 
2) Tegning kan ikke ske alene på baggrund af oplysningerne i denne blanket, men skal ske på baggrund af oplysningerne i 
Preliminary Final Terms, basisprospekt af 20. april 2007 samt resume. 


	Tegning

