Resumé

RESUMÉ
Dette resumé er baseret på de informationskrav, der er opstillet i nedenstående punkter. Disse er nummeret som afsnit A-E (A.1E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i et resumé for den aktuelle type af værdipapir og udsteder. Da visse
punkter ikke er relevante for den aktuelle type af værdipapir og udsteder, springes der visse steder i nummereringen. Selv om
det er et krav at medtage et punkt i et resumé for den aktuelle type af værdipapir og udsteder, kan det være tilfældet, at der
ikke kan gives nogen relevant information vedrørende dette punkt. I dette tilfælde er informationen udskiftet med en kort
beskrivelse af det pågældende informationskrav og betegnelsen ”ikke relevant.”

AFSNIT A – INDLEDNING OG ADVARSLER
A.1

Dette resumé bør læses som en indledning til dette basisprospekt (Basisprospektet). Enhver
beslutning om investering i et certifikat eller andre værdipapirer, som udstedes i henhold til dette
Basisprospekt, bør træffes på baggrund af investorens vurdering af Basisprospektet som helhed. Hvis
en sag vedrørende oplysninger i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i
henhold til national lovgivning i EU's medlemsstater være forpligtet til at betale omkostningerne i
forbindelse med oversættelse af Basisprospektet inden sagen indledes. Kun de personer, som har
indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt ansvar, men kun
såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med øvrige dele af
Basisprospektet, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet, eller ikke, når det
læses sammen med Basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at
investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i certifikater eller andre værdipapirer, som
udstedes i henhold til dette Basisprospekt.

A.2

SEB er ansvarlig for indholdet i dette Basisprospekt. Ansvaret omfatter også situationer, når/hvis
finansielle formidlere videresælger eller endeligt placerer værdipapirer og har samtykket til at anvende
Basisprospektet.

Finansielle
formidlere

SEB har aftaler med en række finansielle formidlere, og investorer gøres hermed opmærksomme på,
at anvendelsen af dette Basisprospekt sker i overensstemmelse med de respektive aftaler.
I løbet af dette Basisprospekts udbudsperiode må de finansielle formidlere anvende Basisprospektet i
forbindelse med videresalg eller endelig placering af værdipapirer i Sverige og øvrige lande, hvortil der
er foretaget passporting af Basisprospektet.
Vi [indsæt navn på finansiel formidler] bekræfter, at SEB har givet os tilladelse til at anvende dette
Basisprospekt i forbindelse med udbud af værdipapirer i henhold til dette program, og vores
anvendelse heraf sker i overensstemmelse med dette tilsagn og de tilknyttede vilkår.

SEB godkender samtidig, at ovennævnte godkendelse gælder i tegningsperioden for udbuddet, dvs.
[indsæt dato].
En investor, der har til hensigt at erhverve, eller som erhverver, værdipapirer i henhold til
dette Basisprospekt, foretager denne erhvervelse i overensstemmelse med de vilkår og andre
arrangementer, som er blevet aftalt mellem en sådan erhverver og den relevante finansielle
formidler. Investorer skal tage kontakt til den relevante finansielle formidler for alle

væsentlige oplysninger vedrørende udbuddet.

AFSNIT B – UDSTEDER
B.1

Juridisk navn og binavne:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (organisationsnr. 502032-9081)

B.2

Domicil, retlig form og
lovgivning:

SEB er et offentligt bankaktieselskab med hjemsted i Stockholm, som drives i
henhold til den gældende aktieselskabslovgivning og banklovgivning i Sverige.

B.4b

Kendte tendenser:

Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, forpligtelser eller
begivenheder, der forventes at have en væsentlig indflydelse på SEB’s
Basisprospekt.

B.5

Koncernbeskrivelse:

SEB er en nordeuropæisk finansiel koncern for virksomheder, institutioner og
privatpersoner primært i Norden, Tyskland og de baltiske lande.
I Sverige og de baltiske lande tilbyder SEB-koncernen rådgivning og en bred
vifte af finansielle tjenesteydelser. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er
virksomheden kraftigt orienteret mod at levere full service-ydelser til
erhvervskunder og institutioner. SEB-koncernen har et langsigtet perspektiv i
alle vores foretagender og bidrager til udvikling af markeder og virksomheder.
SEB-koncernen servicerer ca. 2.900 store virksomheder og institutioner,
400.000 små og mellemstore virksomheder og mere end 4 mio. privatpersoner.
Pr. 30. september 2014 androg SEB-koncernens samlede aktiver 2.840 mia.
SEK, og pr. 30. september 2015 udgjorde SEB-koncernens samlede aktiver
2.742 mia. SEK.
Pr. 30. september 2014 udgjorde SEB’s nettoårsresultat 5,473 mia. SEK, og pr.
30. september 2015 udgjorde det 3,403 mia. SEK.

B.9

Resultatprognose:

Ikke relevant. SEB har ikke indgivet nogen resultatprognose.

B.10

Eventuelle forbehold i
revisionspåtegningen:

Ikke relevant. Revisionspåtegningen er afgivet uden forbehold.

B.12

Historiske
regnskabsoplysninger og
beskrivelse samt
erklæring om, at der ikke
er sket væsentlige
forværringer siden den
seneste beskrivelse
heraf:

Historiske regnskabsoplysninger
Nedenfor angives resultatopgørelse og balance som et
sammendrag fra Bankens årsregnskaber for 2013 og 2014.
Bankens årsregnskaber for 2013 og 2014 giver et fuldstændigt
billede af Bankens aktiver, passiver og finansielle stilling.
SEB’s resultatopgørelse og balance for 2013 og 2014 i
sammendrag, angivet i mio. SEK.
Resultatopgørelse

Nettorenteindtægter

2014

2013

19.943

18.827

Provisionsindtægter, netto

16.306

14.664

Nettoresultat af finansielle
transaktioner

2.921

4.052

Livsforsikringsindtægter, netto

3.345

3.255

Øvrige indtægter, netto

4.421

755

Indtægter

46.936

41.553

Personaleudgifter

-13.760

-14.029

Øvrige omkostninger

-6.310

-6.299

Af- og nedskrivninger på materielle
og immaterielle aktiver

-2.073

-1.959

Udgifter

-22.143

-22.287

Resultat før nedskrivninger på
kreditter

24.793

19.266

Kapitalgevinster og –tab på
materielle og immaterielle aktiver

-121

16

-1.324

-1.155

Virksomhedsresultat

23.348

18.127

Skat

-4.129

-3.338

Årets resultat for fortsættende
aktiviteter

19.219

14.789

Nedskrivninger på kreditter

Ikke-fortsættende aktiviteter
Årets resultat

0

-11

19.219

14.778

Balance
2014
Udlån til offentligheden

2013

1.355.680

1.302.568

16.817

9.661

103.098

173.950

90.945

102.623

Finansielle aktiver til dagsværdi

936.844

776.624

Finansielle aktiver disponible for
salg

46.014

48.903

Finansielle aktiver, der holdes til
udløb

91

85

62.141

40.222

2.641.246

2.484.834

Ind- og udlån fra offentligheden

943.114

849.475

Gæld til kreditinstitutter

115.186

176.191

Udstedte værdipapirer

689.863

713.990

Øvrige udlån til centralbanker
Kassebeholdning og
tilgodehavender hos centralbanker
Udlån til kreditinstitutter

Andre aktiver
Aktiver i alt

Andre passiver
Gæld i alt
Nøgletal

70.257

68.106

2.506.670

2.484.834

2014

2013

15,25

13,11

Nettoresultat pr. aktie før
udvanding, SEK

8,79

6,74

Cost/income ratio

0,47

0,54

Tabs- og nedskrivningsprocent, %

0,09

0,09

Samlet hensættelsesprocent for
individuelt vurderede usikre
fordringer

62,2

86,9

Andel af usikre fordringer, brutto,
%

0,49

0,35

Egentlig kernekapitalprocent i
henhold til Basel III, %

16,3

15,0

Kernekapitalprocent i henhold til
Basel III, %

19,5

17,1

Samlet kapitalprocent i henhold til
Basel III, %

22,2

18,1

Afkast på egenkapitalen, %

SEB’s resultatopgørelse og balance i sammendrag, mio. SEK
for 3. kvartal 2015.

Årsregnskabsdokumentationen for regnskabsårene 2013-2014 er revideret af
SEB’s revisorer.
SEB’s revisorer har foretaget en overordnet granskning af delårsrapporten for
perioden januar-september 2015.
SEB’s regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial
Reporting Standards (”IFRS”) med tilhørende fortolkningsbidrag fra
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som er
godkendt af EU-Kommissionen til anvendelse inden for EU.
Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i SEB’s fremtidsudsigter, finansielle
situation eller stilling på markedet siden offentliggørelsen af den seneste
reviderede finansielle rapport.
B.13

Begivenheder, der
påvirker solvensen:

Ikke relevant. Der er ikke identificeret nogen kendte begivenheder, der
forventes at påvirke bedømmelsen af SEB’s solvens, siden den seneste
finansielle rapport.

B.14

Koncernafhængighed:

Ikke relevant. SEB er ikke afhængig af andre enheder i koncernen.

B.15

Hovedvirksomhed:

I Sverige og de baltiske lande tilbyder SEB-koncernen rådgivning og en bred
vifte af finansielle tjenesteydelser. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er
virksomheden kraftigt orienteret mod at levere full service-ydelser til

erhvervskunder og institutioner. SEB-koncernen har et langsigtet perspektiv i
alle vores foretagender og bidrager til udvikling af markeder og virksomheder.
SEB-koncernen servicerer 2.700 store virksomheder og institutioner, 400.000
små og mellemstore virksomheder og mere end 4 mio. privatpersoner.
B.16

Direkte eller indirekte
ejerskab/kontrol:

Ikke relevant. SEB har ikke kendskab til, at nogen aktionærer eller gruppe af
aktionærer har direkte eller indirekte kontrol over SEB.

B.17

Kreditvurdering:

SEB har på datoen for godkendelsen af dette Basisprospekt følgende
kreditvurderinger:
Standard & Poor´s; A+
Moody´s; Aa3
Fitch: A+
[Hvis det er relevant, tilføjes kreditvurderinger for specifikke værdipapirer]

AFSNIT C - VÆRDIPAPIRER
C.1

Type af værdipapirer:

Værdipapirer, der udstedes i henhold til dette Basisprospekt, udstedes i
dematerialiseret form hos Euroclear Sweden, Euroclear Finland, Euroclear
Danmark samt Euroclear Norge, hvilket betyder, at der ikke udfærdiges fysiske
værdipapirer.
ISIN; [ ]

C.2

Valuta:

Valuta; [svenske kroner (”SEK”), danske kroner (”DKK”), norske kroner (”NOK”)
eller euro (EUR).]

C.5

Eventuelle
indskrænkninger i
omsætteligheden:

Distributionen af dette Basisprospekt og salg af værdipapirer kan være
genstand for lovgivningsmæssige begrænsninger i visse lande. Basisprospektet
og/eller værdipapirer er frit omsættelige for indehaveren i henhold til vilkårene
herfor.

C.8

Rettigheder knyttet til
værdipapirerne,
herunder rangorden og
begrænsninger i disse
rettigheder:

Værdipapirer udstedes som ikke-efterstillede værdipapirer og vil i tilfælde af
SEB’s konkurs give ret til betaling ud af SEB's aktiver på lige vilkår med SEB's
øvrige usikrede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige
betalingsforpligtelser, i det omfang intet andet er foreskrevet af lovgivningen.
Værdipapirerne er underlagt svensk lovgivning og jurisdiktion.

C.9

Rettigheder knyttet til
værdipapirerne,
herunder den nominelle
rente, dato for
forrentningens
påbegyndelse samt
forfaldsdage, eventuelt
beregningsgrundlag,
forfaldsdato, afkast:

Værdipapirer, som udstedes i henhold til dette Basisprospekt er
gældsinstrumenter, hvis tilbagebetaling er knyttet til en eller flere
referenceenheder eller underliggende aktiver. Udstedelsesdag [ ]
Underliggende aktiv [ ]
Referenceaktiv [ ]
Slutdag [ ]

Betalingsdag for indfrielsesbeløb [ ]
Tilbagebetalingskonstruktion [ ]
[Ikke relevant]
C.10

C.11

Oplysninger om
rentebetalinger, der er
baseret på
derivatkomponenter:

[Her indsættes oplysninger om rentebetalinger, der er baseret på
derivatkomponenter]

Optagelse til handel:

Værdipapirerne [kan blive / bliver] optaget på et reguleret marked på NASDAQ
Stockholm eller NASDAQ Helsinki eller et andet reguleret marked eller en anden
markedsplads.

[Ikke relevant. Der er ingen derivatkomponenter i Certifikaterne eller andre
værdipapirer, som udstedes i henhold til dette Basisprospekt.]

[Ikke relevant]
C.15

Beskrivelse af
investeringen

Den nedenstående tabel viser tilbagebetalingen af værdipapiret pr. [Slutdagen]
[anden relevant dato].
[Med det værst tænkelige udfald kan tilbagebetalingen blive nul.]

C.16

Udløbs- eller
forfaldsdato

Forfaldsdagen er [ ] med forbehold for justeringer.

C.17

Beskrivelse af afregning
mv.

[Med forbehold for førtidig indfrielse eller tilbagekøb vil hvert værdipapir blive
tilbagebetalt på Slutdagen.] [Ikke relevant]

C.18

Beskrivelse af afkast

[Beskrivelse af afkast indsættes her.]
[Ikke relevant]

C.19

Indfrielsespris mv.

[ ]
[Ikke relevant]

C.20

Beskrivelse af de
underliggende
værdipapirer

[Indsæt relevant underliggende aktiv eller referenceenhed, samt hvor der kan
findes information om disse]/[Ikke relevant]

AFSNIT D – RISICI
D.2

De vigtigste risici i
forhold til SEB:

Ved køb af værdipapir, som udstedes i henhold til dette Basisprospekt, er
risikoen for investorer, at SEB kan blive insolvent eller på anden måde ikke være
i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til værdipapirerne. Der er en
række faktorer, som hver for sig eller tilsammen kan medføre, at SEB ikke vil
være i stand til at foretage betalinger vedrørende værdipapirerne. Det er ikke

muligt at identificere alle sådanne faktorer eller at afgøre, hvilke faktorer der har
højest sandsynlighed for at indtræffe, da SEB ikke kan have kendskab til alle
relevante omstændigheder. Visse faktorer, som i øjeblikket ikke anses for at
være væsentlige, kan blive afgørende som følge af hændelser uden for SEB’s
kontrol. SEB har identificeret en række faktorer, som kan påvirke selskabets
aktiviteter og evne til at foretage betalinger vedrørende værdipapirerne. Disse
faktorer omfatter:
• SEB’s aktiviteter og resultat påvirkes i væsentlig grad af forholdene på de
globale finansmarkeder og af globale økonomiske omstændigheder;
• SEB er eksponeret mod risikoen for øgede tab på udlån;
• SEB er eksponeret mod faldende ejendomsværdier, og for at sikkerheden for
boliger og erhvervsejendomme falder; og
• markedsudsving og volatilitet kan have en negativ påvirkning på værdien af
SEB’s værdipapirportefølje, reducere SEB’s aktiviteter og forringe vurderingen
af dagsværdien af visse af selskabets aktiver.
Der er en risiko for, at disse og andre begivenheder, som kan medføre
yderligere negative effekter på den økonomiske genopretning eller øgede
statsrisici, har en negativ påvirkning på SEB’s vurdering af sine aktiver.

• SEB er udsat for en risiko for, at likviditet ikke altid er let tilgængelig. SEB’s

låneomkostninger og adgang til kapitalmarkederne afhænger i høj grad af
SEB’s kreditvurdering, og SEB kan blive påvirket negativt af en dårligere
kreditkvalitet hos andre finansielle institutioner og modparter. Dette kan føre
til en reduktion af SEB’s likviditet og have en negativ indflydelse på
selskabets ordinære resultat og den økonomiske stilling:
• SEB kan blive underlagt forhøjede kapitalkrav på grund af regelændringer og
kan på grund af forringede økonomiske forhold derfor få brug for yderligere
kapital i fremtiden, hvilket kan være svært at opnå;
• en effektiv håndtering af SEB’s kapital er afgørende for selskabets evne til at
udøve og øge sine aktiviteter. En forkert og mangelfuld håndtering heraf kan
gøre stor skade på SEB og påvirke SEB's mulighed for at udøve sine
aktiviteter på en effektiv måde og bringe tilbagebetalingen af værdipapirerne
i fare;
• rentevolatilitet har påvirket og vil fortsat påvirke SEB's aktiviteter;
• SEB er eksponeret mod valutarisici, og en devaluering af en valuta kan have
en negativ effekt på SEB’s aktiver, herunder låneporteføljen, og resultatet;
• SEB er reguleret af en lang række bank-, forsikrings- og finansielle love og
forordninger, hvilket kan have en negativ effekt på SEB’s aktiviteter;
• SEB agerer på konkurrenceprægede markeder, der kan blive konsolideret
yderligere, hvilket vil påvirke selskabets økonomiske stilling og resultat
negativt;
• interessekonflikter og svig kan have en negativ påvirkning på SEB og
medfører dermed en risiko for, at SEB lider skade;
• SEB’s livsforsikringsaktiviteter er udsat for risici, hvilket medfører faldende
markedsværdier på aktiver, der er relateret til unit-linked forsikring og
traditionel forsikringsvirksomhed;
• svig, tab på udlån og forsømmelser, samt regulatoriske ændringer påvirker
SEB’s kortaktivititeter;
• IT-systemer og andre systemer, som SEB er afhængig af, kan blive
uanvendelige af forskellige årsager, som kan være uden for SEB’s kontrol.
SEB er også udsat for forstyrrelser af sådanne systemer, hvilket kan medføre,
at SEB skal anvende betydelige ekstra ressourcer på at ændre sine
beskyttelsesforanstaltninger eller på at undersøge og afhjælpe svagheder.

SEB kan også blive udsat for tvistigheder og økonomiske tab, som SEB enten
ikke er forsikret mod, eller som kun dækkes delvist af SEB’s forsikring.
• For at kunne konkurrere er SEB afhængig af at kunne fastholde
nøglepersoner. SEB kan muligvis ikke fastholde eller rekruttere
nøglepersoner, hvilket medfører, at SEB’s fortsatte muligheder for at være
konkurrencedygtig og udvikle sig på nye områder afhænger af SEB’s evne til
at tiltrække nye medarbejdere og at beholde og motivere sine eksisterende
ansatte.
• SEB kan blive genstand for arbejdskonflikter fra sine ansattes side i
forbindelse med overenskomstforhandlinger, hvilket betyder, at SEB’s
konkurrenceevne kan blive påvirket af omkostninger i forbindelse med
forhandlinger om arbejdsmarkedsspørgsmål.
• ændringer i SEB’s regnskabspraksis eller regnskabsstandarder kan påvirke
den finansielle stilling og resultatet eller den måde, som SEB fremlægger sin
finansielle stilling og sit resultat på:
• SEB kan have en pligt til at foretage hensættelser til sine
pensionsforpligtelser, hvis værdien af aktiverne i pensionsfondene ikke er
tilstrækkelig til at dække eventuelle forpligtelser, hvilket kan have en negativ
effekt på selskabets resultat og finansielle stilling;
• SEB er udsat for en risiko for ændringer i skattelovgivningen. Ændringer i
nuværende love og regler kan påvirke den måde, som SEB driver virksomhed
på, med negative konsekvenser for de produkter og tjenester, som SEB
tilbyder, samt værdien af SEB’s aktiver;
• SEB er udsat for risici i relation til hvidvask, særligt i sine aktiviteter på
vækstmarkeder, hvilket kan medføre at SEB bliver ramt af juridiske og
økonomiske konsekvenser;
• Force Majeure-begivenheder kan påvirke SEB’s aktiviteter negativt; og
• eventuelle behov for nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver
kan få en negativ effekt på SEB’s finansielle stilling og resultat.
D.3

De vigtigste risici i
forhold til
værdipapirerne:

Nedenfor beskrives de risikofaktorer, som er knyttet til værdipapirer, som
udstedes i henhold til dette Basisprospekt. De nævnte risici er ikke
udtømmende eller opstillet efter betydning.
• markederne og priserne kan være meget volatile;
• tilbagebetaling kan ske på et andet tidspunkt eller i en anden valuta end
ventet;
• investorer kan miste hele eller en væsentlig del af deres investering.
• tidspunktet for ændringer i prisen eller niveauet for et underliggende aktiv kan
påvirke det faktiske afkast for investorerne, selvom den gennemsnitlige pris
svarer til deres forventninger.
• Betaling af Instrumentet og/eller afkast kan ske på et andet tidspunkt eller i en
anden valuta end ventet
• Gearingseffekter kan få et uventet resultat i forhold til en placering uden
gearing. Fordringshavere har ikke sikkerhed i SEB’s aktiver i løbetiden (i tilfælde
af SEB’s konkurs vil Fordringshavere være simple kreditorer).
• tidspunktet for ændringer i prisen eller niveauet for et underliggende aktiv kan
påvirke det faktiske afkast for investorerne, selvom den gennemsnitlige pris
svarer til deres forventninger;
• Indehaverne har ikke sikkerhed i SEB’s aktiver i løbetiden (i tilfælde af SEB’s
konkurs vil Indehaverne være simple kreditorer).
Nogle risici skyldes forhold, der ligger uden for SEB’s kontrol, såsom soliditeten i
systemet for clearing og afvikling samt den økonomiske situation og udvikling i

Sverige eller resten af verden.
Ansvaret for vurdering og afkast af en investering i værdipapirer, som udstedes i
henhold til dette Basisprospekt, påhviler investoren. Alle investorer skal under
hensyntagen til deres egen finansielle situation bedømme, om det er
hensigtsmæssigt at investere.

D.6

Advarsel om, at
investorerne helt eller
delvist kan miste det
investerede beløb

[Ikke relevant]
[Tilbagebetalingen af det investerede beløb afhænger af udviklingen i
det Underliggende Aktiv [eller Referenceenheder.]]
Indehavere risikerer dermed at miste hele eller dele af det investerede
beløb.]

AFSNIT E – UDBUD
E.2b

Tiltænkt anvendelse af
provenuet, når der ikke
er tale om at fremskaffe
overskud eller afdække
visse risici:

Certifikat- og Warrantprogrammet udgør en del af SEB’s løbende drift.

E.3

Udbuddets vilkår og
betingelser:

Programmet giver mulighed for at tilbyde værdipapirerne til offentligheden i
Sverige, Finland og Norge samt yderligere lande, hvortil der er foretaget
passporting af prospektet.
Eftersom værdipapirer, som udstedes under dette Basisprospekt, kan udstedes
løbende gennem længere tid, er det ikke muligt at angive en overordnet
salgskurs eller en anden fast pris for gældsinstrumenterne. Prisen fastsættes for
hver transaktion ved aftale mellem køber og sælger.
Udstedelsesspecifikt resumé:
[Denne værdipapirudstedelse udbydes i [ ]]. [Ikke relevant]
Værdipapirernes udstedelsespris er; [ ] [Ikke relevant]
Udbudspris: [ ] [Ikke relevant]
Betingelser for udbuddet: [ ] [Ikke relevant]
Oplysninger om tegningsprocessen: [ ] [Ikke relevant]
Mindste og højeste tegningsbeløb: [ ] [Ikke relevant]
Metoder og tidsfrist for betaling
og levering af værdipapirerne: [ ] [Ikke relevant]
Tidspunkt for offentliggørelse af
resultatet af udbuddet: [ ] [Ikke relevant]

Fremgangsmåde for meddelelse til investorerne
om det tildelte beløb
og oplysning om, hvorvidt handlen
kan indledes, inden meddelelse herom er givet: [ ] [Ikke relevant]
Navn og adresse(r), i det omfang Banken kender disse, på formidlere i de
forskellige lande, hvor udbuddet gælder; [ ] [Ikke relevant]
E.4

Interesser og
interessekonflikter:

[Distributører kan modtage honorarer i forhold til udstedelse af værdipapir
inden for programmets rammer.]
[Ikke relevant]

E.7

Udgifter for investor:

[ ]
[Ikke relevant]

