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STATSOBLIGATIONER 
0,00 pct. stående lån 2031 



Januar 2021 

20. januar 2021 åbnes en ny serie statsobligationer med en pålydende rente på 0,00 pct. og udløb den 15. november 

2031, ISIN-kode: DK0009924102 ("obligationerne"). 
 

1. Rente og indfrielse 

Obligationerne forrentes med en fast pålydende rente på 0,00 pct. Renten betales årligt bagud den 15. november. 

Første kupon forfalder den 15. november 2021. Kuponen dækker – ligesom alle de senere kuponer – en renteperiode 

på et år, idet der ved salg foretages regulering for vedhængende rente efter sædvanlig praksis på det danske obli-

gationsmarked. 

Obligationerne er stående lån, der indløses til pari den 15. november 2031. Obligationerne er uopsigelige fra såvel 

den danske stats som ejerne af obligationernes side. 
 

2. Betaling 

(a) Betaling med frigørende virkning 

Betaling af rente og hovedstol sker i danske kroner og kan alene ske gennem VP SECURITIES A/S. Betaling er sket 

med frigørende virkning for staten, når renter og hovedstol er betalt til VP-deltagernes konti i Danmarks National-

bank, som VP SECURITIES A/S har anvist betaling til. 
 

(b) Betaling på bankdage 

Hvis den dag, hvor renter eller hovedstol forfalder til betaling, ikke er en bankdag i København, finder betaling sted 

den førstkommende bankdag herefter i København. Rentebeløb reguleres ikke for at afspejle en sådan forsinkelse.  

 
3. Emission 

Obligationerne sælges til markedskurs af Danmarks Nationalbank på den danske stats vegne. Information om pro-

ceduren ved salg af statspapirer kan findes på Nationalbankens hjemmeside (www.Nationalbanken.dk) under Stats-

gæld.   
 

4. Registrering 

Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S. Der udstedes ikke fysiske værdipapirer. Obligationerne udstedes til 

ihændehaveren, og de er frit omsættelige. 
 

5. Notering og afvikling 

Obligationerne optages til notering på NASDAQ København. Afvikling sker efter gældende dansk markedskonvention, 

der for tiden er to børsdage efter handlens indgåelse.  
 

6. Lovgrundlag 

Obligationerne udstedes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010 med senere ændringer om bemyndi-

gelse til at optage statslån. Alle tvister vedrørende obligationerne er undergivet dansk ret, og eventuelle søgsmål kan 

kun anlægges ved danske domstole. Værneting er København. 
 

7. Force majeure 

Den danske stat er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af forsinkelse med betaling af hovedstol eller rente 

på obligationerne, der skyldes indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terrorisme, sabotage, 

naturkatastrofer, eller svigt i strømforsyning, telekommunikation eller it-systemer, herunder betalings-, afviklings- og 

clearingsystemer. Ligeledes er staten ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af forsinkelse med betaling af ho-

vedstol eller rente på obligationerne, der skyldes strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om staten selv er 

part i konflikten, også såfremt konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Betaling af hovedstol eller rente på 

obligationerne, som erlægges for sent som følge af de angivne begivenheder i denne bestemmelse, skal ske til ejer-

ne af obligationerne, når følgerne af begivenheden er ophørt. 
 

8. Ændring af vilkår 

Den danske stat kan beslutte, at emission, registrering, notering eller afvikling af obligationerne sker på anden må-

de. 
 

9. Forældelse 

Forældelsesfristen er 3 år for forfaldne renter og 10 år for forfalden hovedstol. 
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10. Skatteforhold  

Rentebetalinger og kursgevinst beskattes i henhold til enhver tid gældende skattelovgivning, og der indeholdes for 

tiden ikke kuponskat af rentebetalinger. 
 

 

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

 

Statsgældssektionen 

Danmarks Nationalbank 

Langelinie Allé 47 

2100 København Ø 

Telefon 33 63 63 63 

E-mail: governmentdebt@nationalbanken.dk 

Hjemmeside: www.statsgaeld.dk 


