
REALKREDIT DANMARK A/S 
 
Serievilkår - Serie 10D 
 
Inkonverterbare stående obligationer med fast rente 
 
§ 1 Serien åbnes for udstedelse af realkreditobligationer den 15. april 1996 og lukkes efter Realkre-
dit Danmarks senere beslutning. 
 
§ 2 Serien inddeles i årgange. Realkredit Danmark træffer beslutning om årgangenes åbning og 
lukning. Seriens 11 første årgange, der benævnes henholdsvis 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, åbnes den 15. april 1996. 
 
§ 3 Seriens årgange inddeles i rentefodsafdelinger. 
 
Fondskode Årgang Årlig kuponrente   
DK0009260515 2008 2,00 %   
DK0009270902 2008 4,00 %   
DK0009261166 2008 5,00 %   
DK0009267445 2009 2,00 %   
DK0009271041 2009 4,00 %   
DK0009262131 2009 5,00 %   
DK0009267528 2010 2,00 %   
DK0009271124 2010 4,00 %   
DK0009262990 2010 5,00 %   
DK0009271207 2011 2,00 %   
DK0009267601 2011 4,00 %   
DK0009266124 2011 5,00 %   
DK0009267791 2012 4,00 %   
DK0009268252 2013 4,00 %   
DK0009268682 2014 4,00 %   
DK0009269813 2015 4,00 %   
DK0009272445 2016 4,00 %   
DK0009275117 2016 2,00 %   
DK0009274730 2017 4,00 %   
DK0009275547 2018 4,00 %   
  
Ved åbning af øvrige rentefodsafdelinger fastsætter Realkredit Danmark den pålydende rente. 
 
§ 4 Betalingsterminerne er den første bankdag i hvert kalenderår. Rentebetalingen dækker den for-
udgående helårsperiode og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner, pt. på basis af fak-
tiske dage divideret med faktiske dage. Fra og med den 8. februar 2001 har denne konvention erstattet 
den tidligere konvention på basis af 30 dage divideret med 360 dage i medfør af tilpasningen af han-
delsvilkår for danske obligationer. Realkredit Danmark kan ved åbningen af nye årgange eller rente-
fodsafdelinger ændre tidspunktet for og/eller antallet af årlige betalingsterminer.  
 
§ 5 De i en rentefodsafdeling udstedte obligationer indløses til parikurs den 1. januar i afdelingens 
slutår. 
 
§ 6 Nærværende serievilkår udgør sammen med Realkredit Danmarks "Almindelige vilkår for real-
kreditobligationer med fælles seriebetegnelse D" vilkårene for de i serie 10D udstedte realkreditobliga-
tioner. 
 
Lyngby-Tårbæk, januar 2007 
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