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Skatkammerbeviser har en løbetid på op til 12 måneder. Der åbnes normalt for udstedelse i en ny serie den
næstsidste børsdag i februar, maj, august og november. Andre åbningsdage og løbetider kan forekomme.
Rente og indfrielse
Skatkammerbeviser er nulkuponpapirer og indfries til pari på udløbstidspunktet. Skatkammerbeviser forfalder til betaling den 1. børsdag i forfaldsmåneden. Skatkammerbeviser er uopsigelige fra såvel kreditors som
statens side. Betaling af hovedstol finder sted i danske kroner og kan alene ske gennem VP Securities. Betaling er sket med frigørende virkning for staten, når VP Securities har fordelt hovedstol til de direkte deltagende pengekontoførende institutter i VP Securities.
Emission
Skatkammerbeviser udstedes normalt på auktion i multipla af 20 mio.kr. Udstedelse foregår på det af Statsgældsforvaltningen udpegede auktionssystem. Bud på auktion kan indleveres af primary dealere i danske
skatkammerbeviser. Bud skal indleveres til Danmarks Nationalbank på auktionsdagen. På grundlag af de
indkomne bud fastsættes en skæringsrente. Bud til skæringsrenten eller derunder tilgodeses til skæringsrenten. Der kan ske pro rata-tildeling ved bud på skæringsrenten. En auktion kan afsluttes uden tildeling. Hvis
det skønnes hensigtsmæssigt, kan en auktion helt eller delvist undlades, eller auktionen kan foregå på andre
dage.
Registrering
Skatkammerbeviser registreres i VP Securities. Der udstedes ikke fysiske værdipapirer. Skatkammerbeviser
udstedes til ihændehaveren og er frit omsættelige.
Notering og afvikling
Skatkammerbeviser optages til notering på Nasdaq OMX Copenhagen. Ved handel sker afvikling normalt
efter gældende markedskonvention, der for tiden er to børsdage efter handlens indgåelse.
Lovgrundlag
Skatkammerbeviserne udstedes i henhold til lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, med senere ændringer. Alle tvister vedrørende skatkammerbeviserne er undergivet dansk ret,
ligesom eventuelle søgsmål kun kan anlægges ved danske domstole. Værneting er København.
Force majeure
Staten er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af forsinkelse med betaling af hovedstol på skatkammerbeviserne, der skyldes indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, svigt
i strømforsyning eller telekommunikation eller naturkatastrofer. Ligeledes er staten ikke ansvarlig for skade
eller tab som følge af forsinkelse med betaling af hovedstol på skatkammerbeviserne, der skyldes strejke,
lockout, boykot eller blokade, uanset at staten selv er part i konflikten, også såfremt konflikten kun rammer
dele af dennes funktioner. Betaling af hovedstol på skatkammerbeviserne, som erlægges for sent som følge
af de angivne begivenheder i denne bestemmelse, skal ske til ejerne af skatkammerbeviserne sammen med
påløbne renter af sådanne forsinkede betalinger, når følgerne af begivenheden er ophørt.
Forældelse
Forældelsesfristen er 10 år for forfaldne afdrag.
Skatteforhold
Kursgevinster beskattes i henhold til gældende skattelovgivning.
Renteberegning
Omregning fra pris til rente og omvendt sker efter den gældende pengemarkedskonvention. Ifølge denne
beregnes den effektive rente pr. dag ved at dividere kursgevinsten frem til udløbstidspunktet med restløbetidens faktiske antal kalenderdage. Renten på årsbasis findes ved at gange renten pr. dag med 360:
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Beregning fra rente til pris foregår efter følgende formel:

Kurs =

100
faktiske dage
1 + rente ⋅
360

Ændring af vilkår
Staten kan beslutte, at emission, registrering, notering eller afvikling sker på anden måde.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Statsgældsforvaltningen
Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon 33 63 63 63, telefax 33 63 71 15
E-mail: governmentdebt@nationalbanken.dk
Hjemmeside: www.statsgaeld.dk

