
SLUTLIGA VILLKOR

för Lån nr 106

under Svensk FastighetsFinansiering AB:s (publ)t ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor ftir ovan nämnda MTN-program for säkerställda MTN av

den 9 februan 2075,jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren ftir Bolagets

MTN-program återges i Bolagets Prospekt vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 $ lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument och som har godkänts och registrerats av

Finansinspektionen den 10 februari 2016, jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som

upprättats for MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003l7llBG (illsammans med

relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess

nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 20l0l73lBU i den mån implementerat i den

relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") für MTN-programmet. Definitioner som

används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i
Prospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren ftir Lån nr 106 under Bolagets MTN-program, vilka
har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast Ës genom Prospekfet, dess

tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kornbination, varftir investerare som överväger att

investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Prospektet och dess

tilläggsprospekt. Prospektet och vid var tid publicerade tilläggsprospekt finns att ti[gå på

www. svenskfastighetsfi nansiering. se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2l november 2016, varvid

Lånebelopper höjts med sEK 170 000 000 från sEK 912 000 000 till sEK 1 082 000 000.

t Namnbyte från Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) tilt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
registrerat den l5 decernber 2016.

I Lånenummer: 106

(Ð Tranchbenämning 3

2. Lånebelopp:

(Ð ftir Lån: sEK 1 082 000 000

(iÐ ftir tranch 3 sEK 170 000 000

(iiÐ ftir tranch 2: sEK 800 000 000

(iiÐ ftir tranch 1: sEK I 12 000 000

3 Pris per
MTN:



(r) fortranch I 100 % av Nomrnellt Belopp

(Ð fibr tranch 2 101,457 o/o av Nomrnellt Belopp

(ur) for tranch 3 101,181 o/o av Nomlnellt Belopp

4. Valuta: SEK

5 Nominellt Belopp: sEK 1 000 000

6. Startdag för ränteberäkning: 20 apnl 2015

7 Likviddag: 3l prluanå0l7

8 Äterbetalningsdag: 20 apnl2020

9 Räntekonstruktion: Fast ¡?rnta

10. Fast Ränta: Tillämphgt

(Ð Rlintesats: 1,420 o/o århg ranta berÍ¡knat på Nomrnellt
Belopp.

(u) Rinteperiod: Trden från den 20 apnl 2015 ttll och med den 20

apnl 2016 (den ftirsta RÊintepenoden) och
därefter vage trdspenod om ca 12 månader med

slutdag på en RântefÌirfallodag

(ut) Ränteforfal lo dag/ - ar : Ärhgen den 20 april, forsta gången den 20 april
2016 och sista gången den 20 apnl2020, dock att

om sådan dag rnte åir en Bankdag ska som

Rrintefürfallodag anses närmast påfäþande

Bankdag

(rv) Dagberdkningsmetod 301360

(v) Riskfaktorer I enhghet med vad som anges under avsmttet
*MTN med fast ränta" r Grundprospektet

11 Rörlig Rãnta (X'RN): El hllåunphet

t2. Nollkuponglån: El trllâmphgt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

l3 Belopp titl vilket MTN ska

återbetalas vid den slutliga
Äterbetalningsdagen:

100 o/o av Nomrnellt Belopp

Årnnnnr¿,r,NING



t4. MTN med färtida
Iösenmöjligheter för Bolaget

E¡ trllämpltgt

övmc TNFoRMATToN

15 Upptagande till handel på Reglerad
Marknad:

(r) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm

(n) Uppskattmng av sammanlagda

kostnader i samband med

upptagandet till handel:

sEK 90 000

(rri) Totalt antal värdepapper som

tas upp trll handel'

I 082

(rv) Tiúgaste dagen for
upptagande trll handel:

(r) förtranch l: 20 apnl 2015

(ri) fiirtranch 2 I december20l6

(ut) För tranch 3: 3l 1anum20l7

16. Emissionslikvidens användnin g: I enhghet med Grundprospektet

17 Intressen: E¡ trltåimphgt

18. Kreditbetyg för Lån: E¡ tillåirrplryt

19. Beslut till grund fdr upprättandet av

emissionen:

(t) für tranch 1 19 februan 2015

(u) forfranch2 l0 november2016

(ur) for üanch 3. l7 ¡aman20l7

2r. Utgivande Instltut: SwedbankAB þubl)

22. Administrerande Institut: SwedbankAB (publ)

23 ISIN: sE0006993622

24. Rådgivare E¡ trllämphgt

INFORMATION OM T'ASTIGHETERNA I SAKERHETSPOOLEN



lnformation om Fastigheterna (fastighetsbeteckning, marknadsvärde och LTV) i säkerhetspoolen

finns att tillgå på www.hansan.se.

Bolaget bekräftar härmed att samtliga relevanta Koncernintema låneavtal med vidhängande

säkerhet har lämnats till Säkerhetsagenten samt att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är

gällande ftir Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed

erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga
händelser som inträffat efter Prospektets offentliggörande och som skulle kunna påverka

marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 20 januarí 2017

SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB (publ)

Bergström

d


