Kupongbevis

Avseende: Telia Company AB, SSAB AB serie B, Fortum Oyj och Hennes & Mauritz AB serie B
Emissionsdag: 14 december 2020

Slutliga Villkor - Bevis
Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt förordning (EU) 2017/1129 och ska läsas tillsammans med Grundprospektet
av den 25 mars 2020 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken (”Emittenten”) och erbjudandet kan
endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor.

Värdepappersspecifika risker
Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper:
För Bevis bör uppmärksammas att hela eller delar av det placerade kapitalet kan gå förlorat om vissa villkor uppfylls.
Marknadsrisk
Under löptiden påverkas värdet på ett Bevis av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Bevisets värde. Placerare bör vara medvetna om
att ett Bevis under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan
utbud och efterfrågan.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett Bevis. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.
Barriär
I vissa Bevis finns en eller flera så kallade barriärer. Det innebär att värdet/avkastningen i Beviset påverkas när den underliggande tillgången når barriären. Om barriären nås kan till exempel avkastningen i en placering minska eller utebli.
Ett förenklat exempel är: så länge en barriär, 60 procent av startkurs, inte bryts så utbetalas minst nominellt belopp, annars utbetalas utvecklingen på underliggande. Om underliggande är ner 40 procent utbetalas 100 procent av nominellt
belopp, men om underliggande är ner 41 procent utbetalas 59 procent av nominellt belopp.
Worst-of’struktur
Om underliggande tillgång utgörs av flera komponenter (korg) kan beräkning av Återbetalningsbelopp baseras på den
komponent med sämst värdeutveckling eller så kan den komponent med bäst värdeutveckling räknas bort eller sättas till
ett lägre värde. Det innebär att avkastningen i Beviset kan minska eller utebli trots att den sammanlagda värdeutvecklingen för komponenterna varit positiv.
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Ekonomisk beskrivning
Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande. Om samtliga Underliggande har stigit, varit oförändrade
eller sjunkit maximalt 20 % i värde (d v s Slutkurs är maximalt 20 % lägre än Startkurs för respektive Underliggande) på
någon Fastställelsedag för Slutkurs förfaller Beviset på sådan dag och Återbetalningsbelopp utbetalas bestående av Teckningsbelopp samt Kupong.
Kupong utbetalas varje år som samtliga Underliggande sjunkit maximalt 40 % i värde i relation till Startkurs. Kupong som
inte utbetalas sparas till kommande utbetalningstillfälle.
Om, på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs, ingen Underliggande har sjunkit med mer än 50 % i värde i relation till
Startkurs blir Återbetalningsbeloppet, förutsatt att Beviset ej redan har förfallit enligt ovan, lika med Teckningsbelopp plus
(Kupong x 5) minus tidigare utbetalda Kuponger.
Om, på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs, någon Underliggande har sjunkit med mer än 50 % i värde i relation till
Startkurs blir Återbetalningsbeloppet, förutsatt att Beviset ej redan förfallit enligt ovan, Teckningsbelopp multiplicerat med
Slutkurs för den Underliggande med sämst procentuell utveckling under hela löptiden dividerat med Startkurs för sådan
Underliggande.
Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.

Produktspecifika villkor
Värdepappersnamn:

SHBC TK AS95K

Underliggande:

Telia Company AB, SSAB AB serie B, Fortum Oyj och Hennes & Mauritz AB serie B

ISIN-kod:

SE0013380805

Fastställelsedag för
Startkurs:
Fastställelsedag för
Slutkurs:

30 november 2020
30 november 2021

(”Fastställelsedag 1”)

30 november 2022

(”Fastställelsedag 2”)

30 november 2023

(”Fastställelsedag 3”)

29 november 2024

(”Fastställelsedag 4”)

28 november 2025

(”Fastställelsedag 5”)

Återbetalningsdag:

Den 14:e december efter respektive Fastställelsedag, senast 14 december 2025.

Lösenförfarande:

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Metod för Referenskursbestämning:
Slutdag:

Officiell Stängning

Startkurs (”ST”):

För respektive Underliggande: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs.

Slutkurs (”SL”):

För respektive Underliggande på respektive Fastställelsedag för Slutkurs: Referenskurs gällande sådan dag.

Slutdag infaller första Fastställelsedag för Slutkurs då Slutkurs för respektive Underliggande är lika med eller över respektive Startkurs multiplicerat med Barriärförfall för
samtliga Underliggande. Om Slutkurs för samtliga Underliggande inte är lika med eller över respektive Startkurs multiplicerat med Barriärförfall på någon Fastställelsedag
för Slutkurs skall Slutdag vara sista Fastställelsedag för Slutkurs.
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Återbetalningsbelopp:

På vardera Fastställelsedag för Slutkurs fastställs följande belopp för utbetalning
på respektive Återbetalningsdag:
Fastställelsedag 1 till och med 4:
-

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag n är lika
med eller överstiger respektive Startkurs x Barriärförfall:
Teckningsbelopp + (Teckningsbelopp x Kupong x n) – (summan av utbetalda Kuponger på samtliga föregående Fastställelsedagar)
(Beviset förfaller), eller;

−

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag n är lika
med eller överstiger respektive Startkurs x Barriärkupong och Slutkurs för
minst en Underliggande understiger Startkurs x Barriärförfall:
(Teckningsbelopp x Kupong x n) – (summan av utbetalda Kuponger på
samtliga föregående Fastställelsedagar)
(Beviset förfaller ej), eller;

−

Om Slutkurs för minst en Underliggande på Fastställelsedag n understiger Startkurs x Barriärkupong:
Inget Återbetalningsbelopp utbetalas (Beviset förfaller ej)

Fastställelsedag 5:
−

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika
med eller överstiger Startkurs x Barriärkupong:
Teckningsbelopp + (Teckningsbelopp x Kupong x 5) – (summan av utbetalda Kuponger på samtliga föregående Fastställelsedagar)
(Beviset förfaller), eller;

-

Om Slutkurs för minst en Underliggande på Fastställelsedag 5 understiger Startkurs x Skyddsnivå: Teckningsbelopp x (SLy / STy).
(Beviset förfaller)

Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.
Med ”n” avses antal fastställelsedagar från och med Fastställelsedag 1 till och
med aktuell Fastställelsedag. I respektive formel representerar n ett numeriskt
värde för respektive Fastställelsedag (tex för Fastställelsedag 3 blir n lika med
”3”).
Kupong:

Preliminärt 12 %, fastställs av Handelsbanken 30 november 2020.

Skyddsnivå:

50%

Barriärkupong:

60 %

Barriärförfall:

80 %

Information om Underliggande
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen.
Kostnadsfri ytterligare information om

Underliggande

ISIN

Bloomberg-kod

Telia Company AB

SE0000667925

TELIA SS Equity

www.telia.com

SSAB AB serie B

SE0000171100

SSABB SS Equity

www.ssab.com

Fortum Oyj

FI0009007132

FORTUM FH Equity

www.fortum.com

Hennes & Mauritz AB serie B

SE0000106270

HMB Equity

www.hm.com

Underliggande
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Erbjudandets former och villkor
Kostnader & Avgifter:

Handelsbanken kalkylerar med Kostnader & Avgifter för det första året motsvarande maximalt 3,9 % (varav 1,5% tillfaller emittenten) och 0,9 % per år för eventuella efterföljande år
(varav 0% tillfaller emittenten) av placeringens nominella belopp för riskhantering, produktion och distribution, vilket är inkluderat i placeringens pris.

Finansiell mellanhand:

Betalningsombud:

Consensus Asset Management AB (publ)
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal
Svenska Handelsbanken AB (publ)

Registerhållare:

Euroclear Sweden AB

Courtage:

Vid teckning tillkommer ett courtage om 2,0 % av Teckningsbeloppet.

Emissionsdag:

14 december 2020

Information om teckning:

Anmälan om deltagande i erbjudandet sker genom inlämning av anmälningssedel till Consensus Asset Management AB (publ) eller via distributör utsedd av Consensus Asset Management AB (publ).

Information om
tilldelning:

Tilldelning bestäms av Consensus Asset Management AB (publ) och Handelsbanken. Kan
tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt,
förbehåller sig Consensus Asset Management AB (publ) och Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på
avräkningsnota som sänds ut snarast möjligt efter teckning. Ingen garanti för tilldelning kan
lämnas.

Information om fastställda villkor:

Fastställd Kupong meddelas av Consensus Asset Mangement AB (publ).

Betalningsdag:

10 december 2020

Minsta teckningspost:

Nominellt SEK 100 000, därefter i poster om SEK 10 000.

Teckningsperiod:

Från och med den 13 november 2020 till och med den 27 november 2020, Handelsbanken
förbehåller sig dock rätten att meddela annan period.

Teckningskurs:

100 %

Teckningsbelopp:

Poster om nominellt SEK 10 000.

Totalbelopp för
erbjudandet:

Bevisets totalbelopp fastställs den 30 november 2020. Handelsbanken förbehåller sig dock
rätten att utöka eller begränsa beloppet om banken så önskar.

Villkor för
erbjudandet:

Handelsbanken och Consensus Asset Management AB (publ) förbehåller sig rätten att
ställa in erbjudandet om det totala Teckningsbeloppet blir lägre än SEK 10 000 000 eller om
Kupongen inte kan fastställas till lägst 10 procent. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken
rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt
Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet
ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Consensus Asset Management AB (publ) debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Placerat belopp
kommer att användas i den löpande rörelsen.
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Upptagande till handel och handelssystem
Notering:

Ansökan om notering av Bevis kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats.

Noteringsdag:

14 december 2020

Noteringsvaluta:

SEK

Market making:

Bevis kan vara noterat på Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market
maker för Bevis. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och, i förekommande fall, säljkurser för det antal handelsposter
som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Bevis vars köpkurs enligt Handelsbanken bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör
uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Bevis kan förändras
löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller
omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Bevis vilket medför att det
kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Bevis. Ovanstående kan till exempel inträffa
vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan
medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda
marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.

Minsta handelspost:

SEK 10 000

Sista handelsdag:

28 november 2025

Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa Bevis tillsammans med Allmänna Villkor för
Handelsbankenens Warrant- och Certifikatprogram daterade 25 mars 2020 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga
Återbetalningbelopp.

Stockholm den 11 november 2020
Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Sammanfattning
Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm
LEI: 549300W3XRC9ECBROD23
Grundprospekt godkänt av Finansinspektionen i Sverige (adr: Box 7821, 103 97 Stockholm): 2020-03-25
Erbjudare: Consensus Asset Management AB (publ) Värdepappersnamn: SHBC TK AS95K ISIN-kod: SE0013380805

Varningar
Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras
på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt
fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena
inleds. Placerare bör uppmärksamma att hela eller delar av det placerade beloppet kan förloras.

Vem är emittent av värdepapperen ?
Svenska Handelsbanken AB (publ) bildades i Sverige och är ett publikt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs enligt svensk banklagsstiftning. Koncernledningen består av följande personer: Carina Åkerström VD, Martin Wasteson chefsjurist, Per Beckman kreditchef, Magnus Ericson Chief Human Resources Officer Mattias Forsberg
CIO, Jan Larsson Chief Communications Officer och Carl Cederschiöld CFO. Lagstadgade revisorer är Ernst & Young
AB, Jesper Nilsson och PricewaterhouseCoopers AB, Johan Rippe.
Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, största ägarna per den 29 februari 2020 är: Industrivärden 10,3 % och Stiftelsen Oktogonen 10,2 %.

Finansiell nyckelinformation för emittenten
mkr

Resultaträkning

År 2019

År 2018

Jan – sep
2020

Jan – sep
2019

Nettoränteintäkter (eller motsvarande)

32 135

31 286 23 745

24 045

Avgifts- och provisionsintäkter netto

10 697

10 247 7 902

7 931

Nedskrivningsförluster på finansiella tillgångar

-1 045

-881 -684

-915

1 299

908 897

886

21 796
16 925

22 013 14 423
17 357 11 218

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Rörelseresultat
Nettoresultat
mkr

Balansräkning

År 2019

År 2018

16 101
12 544

september
2020

september
2019

Totala tillgångar

3 069 667

2 978 174 3 337 863

3 188 270

Prioriterade skulder

2 874 289

2 784 828 3 126 363

2 995 374

Efterställda skulder

35 546

Insättningar från kunder

1 117 825

51 085 44 005

37 303

1 008 487 1 317 718

1 157 242

Totalt eget kapital

159 832

142 261 167 495

155 589

Kärnprimärkapital

132 731

118 810 135 465

128 439

23,2 %

21,0 % 24,2 %

22,1 %

Total kapitalrelation
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Specifika nyckelrisker för emittenten
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer
en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i
Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande:
Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan
fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser.
Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller
misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.
Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna.
Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att
banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller
förluster.
Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot
kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital.
Legal risk/Compliancerisk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse.
Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket
kan påverka bankens verksamhet negativt.
Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen.

Värdepapperens viktigaste egenskaper
Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande. Om samtliga Underliggande har stigit, varit oförändrade
eller sjunkit maximalt 20 % i värde (d v s Slutkurs är maximalt 20 % lägre än Startkurs för respektive Underliggande) på
någon Fastställelsedag för Slutkurs förfaller Beviset på sådan dag och Återbetalningsbelopp utbetalas bestående av Teckningsbelopp samt Kupong.
Kupong utbetalas varje år som samtliga Underliggande sjunkit maximalt 40 % i värde i relation till Startkurs. Kupong som
inte utbetalas sparas till kommande utbetalningstillfälle.
Om, på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs, ingen Underliggande har sjunkit med mer än 50 % i värde i relation till
Startkurs blir Återbetalningsbeloppet, förutsatt att Beviset ej redan har förfallit enligt ovan, lika med Teckningsbelopp plus
(Kupong x 5) minus tidigare utbetalda Kuponger.
Om, på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs, någon Underliggande har sjunkit med mer än 50 % i värde i relation till
Startkurs blir Återbetalningsbeloppet, förutsatt att Beviset ej redan förfallit enligt ovan, Teckningsbelopp multiplicerat med
Slutkurs för den Underliggande med sämst procentuell utveckling under hela löptiden dividerat med Startkurs för sådan
Underliggande.
Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.
I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall värdepapret medföra rätt till betalning ur Handelsbankens
tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. I händelse av resolution kan värdet av värdepapperen
skrivas ner helt eller delvis enligt krishanteringsdirektivet 2014/59/EU.
Typ: Bevis

Värdepappersnamn: SHBC TK AS95K

ISIN-kod: SE0013380805 Valuta: SEK

Löptid: 5 år

Var kommer värdepapperen handlas
Ansökan om notering av värdepapperen kommer att inlämnas till Nasdaq Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig
dock rätten att byta notering till annan Handelsplats.
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Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen ?
För Bevis bör uppmärksammas att hela eller delar av det placerade kapitalet kan gå förlorat om vissa villkor uppfylls.
Marknadsrisk
Under löptiden påverkas värdet på ett Bevis av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Bevisets värde. Placerare bör vara medvetna om
att ett Bevis under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan
utbud och efterfrågan.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett Bevis. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.
Barriär
I vissa Bevis finns en eller flera så kallade barriärer. Det innebär att värdet/avkastningen i Beviset påverkas när den underliggande tillgången når barriären. Om barriären nås kan till exempel avkastningen i en placering minska eller utebli.
Ett förenklat exempel är: så länge en barriär, 60 procent av startkurs, inte bryts så utbetalas minst nominellt belopp, annars utbetalas utvecklingen på underliggande. Om underliggande är ner 40 procent utbetalas 100 procent av nominellt
belopp, men om underliggande är ner 41 procent utbetalas 59 procent av nominellt belopp.
Worst-of’struktur
Om underliggande tillgång utgörs av flera komponenter (korg) kan beräkning av Återbetalningsbelopp baseras på den
komponent med sämst värdeutveckling eller så kan den komponent med bäst värdeutveckling räknas bort eller sättas till
ett lägre värde. Det innebär att avkastningen i Beviset kan minska eller utebli trots att den sammanlagda värdeutvecklingen för komponenterna varit positiv.

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper ?
Teckningsperiod är från och med den 13 november 2020 till och med den 27 november 2020. Anmälan om deltagande i
erbjudandet sker genom inlämning av anmälningssedel till Consensus Asset Management AB (publ) eller via distributör
utsedd av Consensus Asset Management AB (publ). Teckningsbelopp är i poster om nominellt SEK 10 000. Ansökan om
notering kommer att inlämnas till Nasdaq Stockholm AB, noteringsdag är 14 december 2020.
Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset. Handelsbanken kalkylerar med Kostnader & Avgifter för det första året motsvarande maximalt 3,9 % (varav 1,5 % tillfaller emittenten) av placeringens nominella belopp
och 0,9 % (varav 0% tillfaller emittenten) per år för eventuella efterföljande år för riskhantering, produktion och distribution, vilket är inkluderat i placeringens pris.

Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel ?
Erbjudare är Consensus Asset Management AB (publ) som är bildat i Sverige och driver sin verksamhet under svensk
lag. Adress/hemvist: Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal.
Ansökan om upptagande till handel görs av Svenska Handelsbanken AB (publ) som är bildat i Sverige och driver sin
verksamhet under svensk lag. Adress/hemvist: Svenska Handelsbanken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70
Stockholm.

Varför upprättas detta prospekt ?

Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen.
Erbjudandet omfattas ej av garantiavtal.
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