
 1 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. För att kunna ta ställning till  
  placeringen behöver du sätta dig in i den mer utförliga informationen i placeringens broschyr. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se. 

 
1Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. För att kunna ta ställning till  

placeringen behöver du sätta dig in i den mer utförliga informationen i placeringens broschyr. Produktbroschyr kan laddas ned på www.garantum.se.

Nya strukturerade placeringar 
TECKNA DIG SENAST 23 NOVEMBER 2017

Aktuell emission
Nya strukturerade placeringar – november 2017

Viktig information 
En investering i en strukturerad place-
ring är som vid alla investeringar för- 
knippad med vissa risker. Investerare 
ska försäkra sig om att de förstår be-
skaffenheten och innebörden av place-
ringen samt omfattningen av den risk 
de tar samt att de beaktar lämpligheten 
av placeringen som en investering med  

anledning av sin egen situation och sina 
ekonomiska omständigheter. 

Innehållet i denna broschyr utgör endast 
reklam och är ej avsett att vara rådgivande 
utan endast informativt. Mer om risker 
förknippade med emittenten och andra 
riskfaktorer finns beskrivet under avsnittet 
Viktigt om risker. 

Ytterligare information om de olika place-
ringarna, dess funktioner, risker, indikati-
va villkor etc finns i respektive placerings 
marknadsföringsmaterial samt i emitten-
tens prospekt/slutliga villkor. Investerare 
uppmanas ta del av denna information 
innan ett investeringsbeslut tas. Allt ma-
terial finns tillgängligt på garantum.se  
eller via telefon 08-522 550 00.
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I vårt nuvarande erbjudande kan du hitta strukturerade placeringar 
med olika inriktningar vad gäller underliggande marknad, riskprofi l 
och löptid. Ett eff ektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj är 
att sprida risker på just detta sätt. Du får inte bara en väldiversifi erad 
portfölj utan också andra fördelar så som till exempel kapitalskydd 
eller löpande kupongutbetalningar. Ge din portfölj slagkraft  med 
strukturerade placeringar. Så tänker vi. Hur tänker du?  

Aktuell emission 
Sista teckningsdag 23 november

INNEHÅLL NOVEMBER 2017

Läs mer om vårt 
aktuella erbjudande 

på garantum.se

Nu är det enklare än någonsin att öppna depå, med BankID, 
och överföra värdepapper till depå hos Garantum. Med 
Garantums flyttjänst kan du öppna depå eller ISK, flytta 
över värdepapper och avsluta depå eller ISK hos ett tidigare 
depåinstitut. 

Med två enkla steg sköter du hela processen:

• Fyll i dina personliga uppgifter.
• Legitimera dig snabbt och smidigt med BankID

Garantums � yttjänst 
– enkelt att öppna depå 
och överföra värdepapper
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MAKROANALYS NOVEMBER 2017

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för 
börsen. Samtidigt har börserna blivit dyra i relation till bolagens 
förväntade vinstutveckling. Det kan tolkas som att investerare gör 
en mer optimistisk bedömning av bolagens framtida vinster. Vår 
bedömning är att de kommande rapportperioderna sannolikt kom-
mer att ge investerare rätt i sin optimism. Inte bara höga utan även 
stigande vinstmarginaler innebär att en fortsatt försäljningsökning 
kommer att sätta stora positiva avtryck i bolagens kommande vin-
ster. En snabbare försäljningsökning för företagen framöver ligger 
också i korten mot bakgrund av en allt robustare global ekonomi. 
En högre världstillväxt innebär även att räntepolitiken gradvis blir 
mindre expansiv, men en fortsatt utmanande ränteinramning för 
en placerare. Sammantaget har vi en miljö som blir gynnsam för 
placeringar mot börsen. Men, bevisbördan för börsbolagen har 

Christer Tallbom,  Chefekonom hos 
Garantum samt prognosmakare 
och omvärldsanalytiker sedan 20 år.

ökat. Investerare vill nu se att företagsvinsterna verkligen lever 
upp till deras uppdragna förväntningar. Flera av våra investerings-
lösningar möjliggör en börsliknande avkastning även vid en sidledes 
eller svagt negativ marknadsutveckling.

Uppdatera dig och läs hela marknadsutblicken 
på garantum.se/analys.

Upp till bevis för börsbolagen 

såsom en uppgradering av systemparken och ett betydande lyft  av de 
gränssnitt som möter rådgivare och kund på webben. Du är välkommen 
att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur Garantums depåplatt-
form kan förenkla tillvaron för dig. Oavsett om du känner oss sedan 
länge eller om vi är en ny bekantskap så är Garantums budskap till dig 
idag: ”Välkommen hit. Välkommen hem!”.

Borta bra men hemma bäst, säger talesättet. Och mycket här i livet 
tycks handla om att just hitta hem. Hur spännande det än är att testa 
nya saker så fi nns det i oss alla en stark längtan eft er en trygg punkt i 
tillvaron, en plats där vi kan känna igen oss, där vi kan bli förstådda 
och där vi kan vara oss själva.

På Garantum Fondkommission har vi alltsedan starten 2004 erb-
judit ett sådant hem, ett hem där individanpassad investeringsråd-
givning stått i främsta rummet. Från första början var inredningen 
kanske något spartansk, men under årens lopp har vi kontinuerligt 
byggt ut, renoverat, fejat och donat för att skapa ett välbonat hem. 
Och det har blivit riktigt bra. Men nog har vi mer att ge. 

Nu bygger vi framtidens hem för Sveriges alla sparare och investerings-
rådgivare. Det närmaste året står vi inför nya förbättringsåtgärder 

Välkommen hit. Välkommen hem!

Mikael Axelsson, 
VD Garantum Fondkommission

Psst! Missa inte
vår nya fl yttjänst
på garantum.se
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Källa: Bloomberg

Sverige 85% Skydd nr 3201

GAP AKTIEOBLIGATION Risknivå  Normal: 4 / Extrem: 3

• Många svenska bolag har en stark ställning på den globala   
 marknaden och kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. 

• Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med 10 svenska aktier gånger en  
 indikativ deltagandegrad på 1,1 som gäller uppgånger över aktiekorgens  
 startvärde. Aktiekorgens utveckling startar på +15%. Tillsammans med det  
 skyddade beloppet ger det ett teoretiskt återbetalningsvärde på 100% 
 (85% + 15%) på förfallodagen.   

• Vid en negativ utveckling är minst 85% av nominellt belopp skyddat av 
 emittenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter ca 5 år.  
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Historisk kursutveckling*

OMXS30 Svensk aktiekorg

2007-09-27 till 2017-09-27

Källa: Bloomberg

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Skyddsnivå   85%
Löptid    ca 5 år
Aktiekorgens startvärde    15%
Indikativ deltagandegrad (gäller över startvärdet) (lägsta möjliga nivå: 0,8)   1,1
Deltagandegrad (gäller under startvärdet)   1,0
Genomsnittsberäkning  1 år (månadsvis)
Inriktning Korg med 10 aktier
ISIN XS1549441332
Obligationsutgivare i kapitalskyddet (S&P/Moody’s): Morgan Stanley (BBB+/A3) & Credit 
Suisse Group Funding Limited (BBB+/Baa2)

Europa 85% Skydd nr 3202

GAP AKTIEOBLIGATION Risknivå  Normal: 4 / Extrem: 3

• Sydeuropa har stabiliserats och återhämtningen i Europa som helhet  
 kommer även fortsättningsvis att stöttas av en expansiv penningpolitik. 

• Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med 10 europeiska aktier gånger  
 en indikativ deltagandegrad på 1,2 som gäller uppgånger över aktiekorgens  
 startvärde. Aktiekorgens utveckling startar på +15%. Tillsammans med det  
 skyddade beloppet ger det ett teoretiskt återbetalningsvärde på 100% 
 (85% + 15%) på förfallodagen.  

• Vid en negativ utveckling är minst 85% av nominellt belopp skyddat av 
 emittenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter ca 5 år.  
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Euro Stoxx 50 Europeisk aktiekorg

2007-09-27 till 2017-09-27

Källa: Bloomberg

Aktiekorg 
• UNILEVER
• VODAFONE
• HSBC
• ZURICH INSURANCE
• NESTLE
• ASTRAZENECA
• MUENCHENER  
 RUECKVER
• NOVARTIS
• TELIA 
• SANOFI

Aktiekorg 
• ICA GRUPPEN
• TELE2 B
• NCC
• NORDEA 
• SEB A
• TELIA
• SWEDBANK A
• ASTRAZENECA
• SKANSKA
• H&M

Källa: Bloomberg

Sverige & Europa  nr 3200

GAP AKTIEOBLIGATION Risknivå  Normal: 1/ Extrem: 1

• Många svenska bolag har en stark ställning på den globala marknaden 
 och kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. Den 
 europeiska tillväxten blir allt bredare, vilket i sin tur skapar ökade  
 förutsättningar för en både högre och uthålligare expansionstakt.

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 10 aktier, en uppgång i korgen  
 multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

• Kapitalskyddet och tillväxtdelen har kreditrisk mot två obligationsutgivare. 
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Euro Stoxx 50 Svensk/Europeisk aktiekorg

2007-09-24 till 2017-09-22

Källa: Bloomberg

Emissionskurs (3% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd    100%
Löptid    ca 8 år
Indikativ deltagandegrad (lägsta möjliga nivå: 0,7)   1,0
Genomsnittsberäkning  2 år (månadsvis)
Inriktning Korg med 10 aktier
ISIN XS1549452370
Obligationsutgivare i kapitalskyddet (S&P/Moody’s): BNP Paribas (A-/Baa2) & Credit Suisse 
Funding Limited (BBB+/Baa2)

Aktiekorg 
• UNILEVER 
• TELE2 B
• NOVARTIS 
• NORDEA 
• SEB A
• TELIA
• SWEDBANK A
• MUENCHENER  
 RUECKVER
• ZURICH INSURANCE
• VODAFONE

 

GARANTUMS 
MODELLPORTFÖLJER 
VÄLBALANSERADE 
PLACERINGSALTERNATIV

Det låga ränteläget har i stor utsträckning raderat 
ränteplaceringar som ett alternativ för investerare som vill 
uppnå någon form av avkastning. Samtidigt har vi sett stora 
fluktuationer på finansmarknaderna. Utmaningen blir 
förstås att hitta investeringsalternativ som kan dra nytta av 
den volatila marknaden, men till en betydligt lägre risk än 
direkta börsinvesteringar. En placeringslösning som kan 
anta denna utmaning är Garantums modellportföljer. 

Genom att kombinera placeringar från Garantum kan man 
bygga en mångfald av portföljer som kan passa olika invester-
ares riskprofi ler. Vi har själva tagit fram ett antal modellport-
följer med olika inriktningar – allihop med möjligheter till god 
avkastning! Läs mer på www.garantum.se.

Modellportfölj Kapitalskydd
Modellportfölj Pension
Modellportfölj Autocall
Modellportfölj Kredit
Modellportfölj Mix

NYHET! NYHET!

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Skyddsnivå   85%
Löptid    ca 5 år
Aktiekorgens startvärde    15%
Indikativ deltagandegrad (gäller över startvärdet) (lägsta möjliga nivå: 0,9)   1,2
Deltagandegrad (gäller under startvärdet)   1,0
Genomsnittsberäkning  1 år (månadsvis)
Inriktning Korg med 10 aktier
ISIN XS1549449822
Obligationsutgivare i kapitalskyddet (S&P/Moody’s): Morgan Stanley (BBB+/A3) & Credit 
Suisse Group Funding Limited (BBB+/Baa2)
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Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ ackumulerande/utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 2,8%)  3,5%/kvartal 
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN                          SE0010441972
Emittent/Garantigivare Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./
Citigroup Global Markets Limited (S&P: A+/Fitch: A)

AUTOCALL Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

VD-byte Nordiska bolag 
Kvartalsvis Plus/Minus nr 3208
• Ledningsförändringarna skapar intressanta förutsättningar för att den nya 
 bolagsledningen tillsammans med sina aktieägare ska kunna öka aktie- 
 ägarvärdet i placeringens ingående bolag.

• Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn  
 årsavkastning.  

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. 
 

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
den sämsta aktien på slutdagen efter 5 år står under 
denna barriär återbetalar emittenten nominellt 
belopp minskat med nedgången i den aktien.

90% av 
startkursen

60% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis från år 1).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då återbetalar emittenten nominellt belopp plus 
kvartalsvis kupong samt ev. ackumulerade kuponger.

Kupongbarriär (kvartalsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
samt ev. ackumulerade kuponger.

80% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• ATLAS COPCO
• RATOS
• SEB A
• NOVO NORDISK 

Svenska bolag   
Optimal Start & KSK nr 3210

AUTOCALL Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 6

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska  
 bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan  
 dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. 

• Möjlighet till årlig kursskyddad kupong eller ackumulerande kupong.  

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Löptid 1– 5 år 
Optimal start (för varje enskild aktie) 5 obs. de 4 första veckorna  
Kursskyddad kupong/Indikativ ack. kupong (min 7%)  5%/12%/år
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär Nej 
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN   SE0010442079
Emittent/Garantigivare                   BNP Paribas Issuance BV/BNP Paribas SA (S&P: A/Moody’s: A1)

90% av 
startkursen Inlösenbarriär (årligen)

Placeringen avslutas genom en automatisk 
inlösen efter 1– 5 år, vilket sker när samtliga aktier 
vid en observationsdag står på eller högre än 
inlösenbarriären. Då erhålls nominellt belopp plus 
den ackumulerande kupongen gånger antalet år 
placeringen varit aktiv.

Riskbarriär (5-årsdagen).
Om placeringen inte löses in i förtid och om den 
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 5 år 
har fallit under riskbarriären återbetalar emit-
tenten nominellt belopp minskat med nedgången 
i den sämst utvecklade aktien samt en sista 
kursskyddad kupong.

60% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• ASTRAZENECA
• ELECTROLUX B
• H&M B
• SSAB A

Autocall Svenska bolag 
Low Trigger nr 3211

AUTOCALL Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1–5 år
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 4%) 6%/halvår
Inlösenbarriär  75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 50%
ISIN   SE0006086765
Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P: AA-/Moody’s: Aa2) 

75% av 
startkursen

Inlösen- och kupongbarriär (halvårsvis från år 1.)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-5 år, vilket sker om underliggande aktier 
på observationsdagen stänger på eller över denna 
barriär. Då återbetalar emittenten nominellt belopp 
plus den ackumulerande kupongen gånger antal 
halvår som placeringen varit aktiv. 

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om 
sämst utvecklad aktie på slutdagen, efter 5 år, 
står under denna barriär återbetalar emittenten 
nominellt belopp minskat med nedgången i 
den aktien. 

50% av 
startkursen

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska  
 bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan  
 dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. 

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning.  

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas  
 nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien. 
 

Ingående aktier 
• ERICSSON B 
• SSAB A
• H&M B
• SKF B

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Löptid 1-5 år 
Indikativ utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 0,8%) 1%/kvartal
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 2,5%)  3,2%/kvartal
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 70%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)  50% 
ISIN   SE0010468371 
Emittent Credit Suisse AG London Branch (S&P: A/Moody’s: A1) 

AUTOCALL Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7 

Svenska bolag Combo  
Kvartalsvis nr 3212
• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska  
 bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och kan  
 dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur.

• Varje kvartal finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande  
 kupong (från år 1). 

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. 
 

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
sämst utvecklad aktie på slutdagen efter 5 år står 
under denna barriär återbetalar emittenten nominellt 
belopp minskat med nedgången i den aktien.

90% av 
startkursen

50% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis från år 1).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då återbetalar emittenten nominellt belopp plus 
kvartalsvis ackumulerad kupong.

Kupongbarriär (kvartalsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
på indikativt 1%. 

70% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• H&M B
• SKF B
• BOLIDEN
• ICA GRUPPEN
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Sverige & Europa nr 3213

AUTOCALL Risknivå  Normal: 5 / Extrem: 6

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1–5 år
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 7%) 10%/år
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklat index) 75%
ISIN   SE0010442335
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1) 

100% av 
startkursen

Inlösen- och kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-5 år, vilket sker om underliggande index 
på observationsdagen stänger på eller över denna 
barriär. Då återbetalar emittenten nominellt belopp 
plus den ackumulerande kupongen gånger antal år 
som placeringen varit aktiv. 

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om 
sämst utvecklat index på slutdagen, efter 5 år, 
står under denna barriär återbetalar emittenten 
nominellt belopp minskat med nedgången i 
det indexet. 

75% av 
startkursen

• Många svenska bolag har en stark ställning på den globala marknaden och  
 kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. Den europeiska  
 tillväxten blir allt bredare, vilket i sin tur skapar ökade förutsättningar för  
 en både högre och uthålligare expansionstakt. 

• En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning.  

• Står sämst utvecklat index under riskbarriären på slutdagen återbetalas  
 nominellt belopp minskat med nedgången i det indexet. 
 

Ingående index 
• OMXS30 
• EURO STOXX 50

Europeiska banker Step Down 
3 år nr 3215

AUTOCALL Risknivå  Normal: 7 / Extrem: 7

• En ökad ekonomisk tillväxt i Europa kan på sikt medföra högre räntor och  
 en successivt gynnsammare inramning för europeiska banker. 

• Halvårsvis sjunkande inlösenbarriär (efter 1,5 år). En ackumulerande  
 kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning. 

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen återbetalas  
 nominellt belopp minskat med nedgången i den aktien.  
 
 

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)   100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1-3 år 
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 5%)  7%/halvår
Inlösen- och kupongbarriär (Från år 1 och halvårsvis sjunkande efter 1,5 år.)

 100%/100%/90%/80%/70%
Riskbarriär efter 3 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60% 
ISIN   SE0010442087 
Emittent/Garantigivare Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./
Citigroup Global Markets Limited (S&P: A+/Fitch: A) 

4 ingående aktier 
• BNP PARIBAS
• SANTANDER
• CREDIT SUISSE 
• INTESA SANPAOLO

100% av 
startkursen år 1-1,5 Inlösen- och kupongbarriär (halvårsvis från år 1)

Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-3 år, inlösenbarriären sänks stegvis med 
10% för varje halvår (efter 1,5 år). Automatisk 
inlösen sker om samtliga aktier på en observations-
dag stänger på eller över denna barriär. Vid inlösen 
utbetalas nominellt belopp + kupong gånger antal 
halvår placeringen varit aktiv. 

60% av 
startkursen Riskbarriär (3-årsdagen) 

Löses placeringen inte in i förtid och om den 
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 3 år 
står under denna barriär återbetalar emittenten 
nominellt belopp minskat med nedgången i den 
sämst utvecklade aktien.

90% av 
startkursen år 2

80% av 
startkursen år 2,5 

70% av 
startkursen år 3

Nordiska bolag Combo  
85% Skydd nr 3217

AUTOCALL Risknivå  Normal: 5 / Extrem: 3

• Låga räntor och starka statsfinanser i kombination med en robustare  
 utveckling även i omvärlden skapar en gynnsam  inramning för de nordiska  
 ekonomierna. 

• Varje år finns möjlighet till utbetalande och ackumulerande kupong.  

• 85% skydd - om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären på  
 slutdagen återbetalas 85% av nominellt belopp.  

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Skyddsnivå 85% 
Löptid 1-5 år 
Indikativ utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 1%) 2%/år 
Indikativ ackumulerande kupong (lägsta möjliga nivå: 8%)  11%/år
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 70% 
ISIN   SE0010442483 
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1) 

85%
SKYDD

100% av 
startkursen

Inlösenbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna bar-
riär. Då erhålls nominellt belopp plus den indikativa 
ackumulerande kupongen på 11% gånger antal år 
som placeringen varit aktiv. 

80% av 
startkursen

Kupongbarriär (årligen)
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger 
på eller över kupongbarriären utbetalas det en 
kupong på indikativt 2%.

4 ingående aktier 
• ASTRAZENECA
• STATOIL
• FORTUM 
• PANDORA

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om sämst 
utvecklad aktie på slutdagen, efter 5 år, står under 
denna barriär återbetalar emittenten 85% av 
nominellt belopp.

70% av 
startkursen

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ ackumulerande/utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 2,5%)  3%/kvartal 
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN                          SE0010442491
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

Skogsbolag Kvartalsvis  
Plus/Minus nr 3218
• Den europeiska tillväxten blir allt bredare vilket skapar förutsättningar  
 för en både högre och uthålligare expansionstakt. Ett ökat byggande  
 i kombination med ökande leveranser av varor gynnar skogsbolagen.

• Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn  
 årsavkastning.  

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. 

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om den 
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 5 år står 
under denna barriär återbetalar emittenten nominellt 
belopp minskat med nedgången i den aktien.

90% av 
startkursen

60% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis från år 1).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då återbetalar emittenten nominellt belopp plus 
kvartalsvis kupong samt ev. ackumulerade kuponger.

Kupongbarriär (kvartalsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
samt ev. ackumulerade kuponger.

80% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• STORA ENSO
• UPM-KYMMENE
• SCA B
• HOLMEN B

NY KORG!
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Problemet för en investerare ligger i att det idag inte finns något 
rimligt räntealternativ. Det har medfört att investerare i sin 
jakt på avkastning har tvingats in i tillgångsslag längre ut på 
riskskalan. Hur kan man få avkastning utan att behöva ta allt-
för stor risk? Kreditobligation Stena Aktiebonus kan erbjuda en 
spännande möjlighet.

Det bästa av två världar 
Kreditobligation Stena Aktiebonus är en kombination av en kredit-
obligation och en autocall där vi plockat ut respektive produkttyps 
främsta egenskaper. Fördelen med kreditobligationer är det höga 
riskjusterade kassafl ödet och avsaknaden av aktierisk. Däremot är 
löptiderna längre vilket gör att kreditrisken i referensbolaget kan 
riskera att öka. En autocall kan ge hög avkastning även i en stil-
lastående marknad, vilket är tacksamt på en svag börs. Dock har au-
tocall en aktierisk, faller en aktie under riskbarriären drabbas hela 
placeringen negativt. Kreditobligation Stena Aktiebonus är helt en-
kelt det bästa av en kreditobligation och en autocall. 

Hur fungerar Kreditobligation Stena Aktiebonus?
• Fast kupong från kreditrisk
• Hög ackumulerande kupong från fyra aktier 
• Ingen riskbarriär 
• Möjlighet till inlösen varje år 

Placeringen ger utöver kreditobligationens årliga ränteavkastning chans 
till en årlig ackumulerande aktiebonus. Vid varje årlig observationsdag 
kan placeringen lösa in i förtid. Det innebär att man kan komma ur den 
längre löptiden som en kreditobligation annars har. Om placeringen 
löser in i förtid erhålls en kupong på 12% (indikativt) och per år istället 
för den sista årliga ränteavkastningen på 4% (indikativt). Detta sker om 
underliggande aktier (AstraZeneca, SKF B, Swedbank A och Volvo B) 
slutar på eller över inlösenbarriären på en observationsdag. 

Placeringen har inte någon riskbarriär som i en vanlig autocall, utan 
risken är knuten till referensbolaget Stena AB (Publ) precis som i en 
kredit-obligation. Fördelen blir, när risken är knuten till ett referens-
bolag, att man undviker att en enskild aktie styr risken i placeringen.

Med andra ord kan investerare ta del av en stigande eller oförändrad 
börs med en hög årlig aktiebonus och möjlighet till inlösen varje 
år. Samtidigt som placeringen i en negativ börsutveckling inte har 
någon aktierisk men ändå ger en avkastning som slår en traditionell 
ränteplacering. 

Lång ränteplacering kan bli kort aktieplacering 
med Kreditobligation Stena Aktiebonus

”En kombination av en 
kreditobligation och en autocall
 

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ ackumulerande/utbetalande kupong (lägsta möjliga nivå: 2,2%)  2,8%/kvartal
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN                          SE0010442798
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå  Normal: 5 / Extrem: 6

Nordiska banker Kvartalsvis 
Plus/Minus nr 3230
• Nordiska banker är väl rustade för att klara av en besvärlig lågräntemiljö.  
 Eftersom nordiska banker redan har anpassat verksamheten till hårdare  
 kapitalkrav har också risken i deras verksamhet minskat. 

• Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn  
 årsavkastning. 

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

Riskbarriär (5-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om den 
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 5 år står 
under denna barriär återbetalar emittenten nominellt 
belopp minskat med nedgången i den aktien.

90% av 
startkursen

60% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis från år 1).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då återbetalar emittenten nominellt belopp plus 
kvartalsvis kupong samt ev. ackumulerade kuponger.

Kupongbarriär (kvartalsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
samt ev. ackumulerade kuponger.

80% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• DNB
• SWEDBANK A
• SEB A
• NORDEA 

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Kreditberoende skydd 100%
Kreditberoende skydd/risk Stena AB (publ) (S&P: B+/Moody’s: B3)
Löptid ca 6 år
Årlig indikativ kupong (lägsta möjliga nivå: 3,5%) 4%/år
Indikativ ackumulerande aktiebonus (lägsta möjliga nivå: 9%) 12%/år
Inlösenbarriär 100%
Ingående bolag kopplat till aktiebonusen AstraZeneca, SKF B, Swedbank A & Volvo B 
ISIN   SE0010468579
Emittent/Garantigivare   BNP Paribas Issuance BV/BNP Paribas SA (S&P: A/Moody’s: A1)

Stena Aktiebonus nr 3216

KREDITOBLIGATION Risknivå  Normal: 5 / Extrem: 6

• Placeringen erbjuder en årlig indikativ kupong på 4% med årsvis 
 utbetalning. Utbetalning av den årliga kupongen samt återbetalning av  
 nominellt belopp är  beroende av att Stena AB (publ) inte drabbas av en  
 kredithändelse.

• Möjlighet till aktiebonus på indikativt 12%/år givet att kursutvecklingen  
 för 4 svenska bolag är oförändrad eller positiv, jämfört med startkursen, 
 vid någon av de årliga observationsdagarna. Den årliga kupongen på  
 indikativt 4% ersätts då av aktiebonusen och placeringen avslutas i förtid.

• För att kunna ta ställning till placeringen behöver du sätta dig in i faktorer  
 som kredithändelser och hur de kan påverka en investering. Det är viktigt  
 att du gör din egen bedömning av ingående referensbolag.

Investerat belopp

Årlig kupongnivå (indikativ nivå angiven), utbetalas årsvis i efterskott . 
Kupongen erhålls inte i samband med eventuell utbetalning av aktiebonus.

Aktiebonus (indikativ nivå angiven), utbetalas endast om kursutvecklingen för ingående 
bolag är oförändrad eller bättre vid en årlig observationsdag. Då blir också placeringen 
inlöst och avslutas i förtid.

Nominellt belopp återbetalas (exkl. eventuella kredithändelser)

4%År
1 2 3 4 50

4% 4% 4%

4%

6

4%

12% 24% 36% 48% 60%

72%

NYHET!
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FOKUS NOVEMBER 2017

Europa har framgångsrikt ridit ut en utdragen period av politisk ovisshet. Även om nya 
politiska orosmoln fortsätter att dra in över den europeiska himlen, så har dess effekt på de 
finansiella marknaderna avtagit. En allt starkare och robustare ekonomisk tillväxt har varit 
en väl fungerande medicin mot politisk osäkerhet. 

Den europeiska tillväxten har breddats vilket har gjort den både 
högre och uthålligare. Europeiska bolag kan kapitalisera inte bara 
på en växande global utan nu även europeisk efterfrågan. En högre 
företagsaktivitet har lett till en ökad efterfrågan på arbetskraft, vilket 
i sin tur har lyft hushållens optimism och vidgat deras konsumtions-
utrymme. Robustare tillväxt betyder i sin tur även förbättrade stats-
finanser och ett ökat utrymme för offentliga satsningar. Trots att den 
penningpolitiska cykeln kommer att vända, väntas räntepolitiken bli 
fortsatt expansiv och därmed ett stöd för tillväxten även framöver. 
Den här allt gynnsammare makroekonomiska inramningen har 
dock ännu inte satt några större avtryck i prognoserna på de euro-
peiska börsbolagens vinster. Kombinationen av alltjämt dämpade 

Europa växlar upp

förväntningar på bolagens framtida vinster, positivare tillväxtutsik-
ter, stigande optimism och en minskad politisk risk skapar ett in-
tressant läge för placeringar mot europeiska aktier. 

I aktuell emission finns Sprinter+ Europa nr 3207 som tack vare sin 
fondliknande kostnadsmodell ger extra fördelaktiga villkor. För dig 
som investerare innebär det en placering med högre avkastningsmöj-
lighet vid större uppgångar än vad som annars hade varit möjlig. Plac-
eringen passar därför dig som tror att Europa har mycket kvar att ge.

Dessutom erbjuds ett flertal placeringar med inriktning mot Europa 
– med eller utan skyddat belopp.   
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Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk Stena AB (publ) (S&P: B+/Moody’s: B3) 
Löptid ca 6 år 
Indikativ årlig kupong (kan som lägst uppgå till 5,5% och betalas ut kvartalsvis i efterskott) 6,8%
ISIN   SE0006086807
Emittent Svenska handelsbanken AB (publ) (S&P: AA-/Moody’s: Aa2)

Stena Kvartalsvis nr 3232

KREDITOBLIGATION Risknivå  Normal: 5 / Extrem: 6

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. Möjligtvis söker du efter ett alternativ till att  
 göra en direktinvestering i en företagsobligation. 

• En årlig kupong fås genom att återbetalningsbeloppet är knutet till bolaget  
 Stena AB (publ). Hela återbetalningen av nominellt belopp riskerar förlo- 
 ras vid en kredithändelse i bolaget. Kupongutbetalningen är beroende av  
 att det inte sker någon kredithändelse i Stena AB (publ).

• För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig  
 in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka en investering.  
 Det är viktigt att du gör din egen bedömning av ingående referensbolag.

Investerat belopp
Årlig kupongnivå, utbetalas kvartalsvis i efterskott (indikativ nivå angiven)
Nominellt belopp återbetalas (exkl. eventuella kredithändelser)

6,8%

År
1 2 3 4 50

6,8% 6,8% 6,8%

6,8%

6

6,8%

High Yield USA 
Kvartalsvis nr 3222

KREDITOBLIGATION Risknivå  Normal: 7 / Extrem: 7

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. Möjligtvis söker du efter ett alternativ till att  
 göra en direktinvestering i företagsobligationer. 

• En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är  
 knutna till ett index som reflekterar 100 High Yield-bolag. Återbetalning av 
 investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bola- 
 gen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

• För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig  
 in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka en investering.  
 Det är viktigt att du gör din egen bedömning av ingående referensbolag.
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Nominellt belopp Total kupong

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk 0-15 kredithändelser (-10%enheter/händelse 16-25) 100% 
Kreditberoende skydd/risk 100 referensbolag i CDX NA HY 29 Index
Löptid  ca 5 år 
Indikativ kupong 8%/år 
Kupongen uttrycks i termer av nomnellt belopp. Ingen kupong utbetalas efter 25 kredithändelser. Utbetalning 
sker kvartalsvis i efterskott och kan som lägst uppgå till 6,5% årligen. 

 ISIN    SE0010049452
Emittent          Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa3)

OBS!
NYA BRYT-
PUNKTER

High Yield USA Rörlig ränta nr 3221

KREDITOBLIGATION Risknivå  Normal: 7 / Extrem: 7

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. Möjligtvis söker du efter ett alternativ till att  
 göra en direktinvestering i företagsobligationer.  

• En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är  
 knutna till ett index som reflekterar 100 High Yield-bolag. Återbetalning av 
 investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bola- 
 gen, givet att de inträffar i tillräckligt antal. Tredje till femte året adderas  
 3M STIBOR till den redan befintliga kupongen sk. rörlig ränta. 

• Som i alla placeringar är det som investerare viktigt att göra sin egen  
 bedömning av den underliggande tillgången inför en investering.

Investerat nominellt belopp

Sammanlagd årlig kupong (indikativ nivå angiven)

Nominellt belopp återbetalas (exkl. eventuella kredithändelser)

5,0%

År

1 2 3 4 50

5,0% 4,0%+Sti3M

Sammanlagd årlig 3M Stibor

4,0%+Sti3M

4,0%+Sti3M

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk 0-15 kredithändelser (-5 %enheter/händelse 16-35) 100% 
Kreditberoende skydd/risk 100 referensbolag i CDX NA HY 29 Index
Löptid  ca 5 år 
Indikativ kupong år 1 och 2 5%/år
Indikativ kupong år 3 till 5  4% + 3M STIBOR/år 
Kupongen uttrycks i termer av nomnellt belopp. Ingen kupong utbetalas efter 35 kredithändelser. 
Kupongen utbetalas kvartalsvis i efterskott och den fasta kan som lägst uppgå till 4% år 1-2 samt 3% år 3-5. 

 ISIN   SE0010049445
Emittent          Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa3)

High Yield Europa 
Kvartalsvis nr 3228

KREDITOBLIGATION Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. Möjligtvis söker du efter ett alternativ till att  
 göra en direktinvestering i företagsobligationer. 

• En kvartalsvis kupong fås genom att återbetalningsbelopp och kupong är  
 knutna till ett index som reflekterar 75 High Yield-bolag. Återbetalning av 
 investerat belopp och kupong påverkas negativt av kredithändelser i bola- 
 gen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i tillräckligt antal.

• För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig  
 in i faktorer som kredithändelser och hur de kan påverka en investering.  
 Det är viktigt att du gör din egen bedömning av ingående referensbolag.
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Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk 0-9 kredithändelser (-11,11 %enheter/händelse 10-18) 100% 
Kreditberoende skydd/risk 75 referensbolag i iTraxx Crossover Index series 28
Löptid  ca 5 år 
Indikativ kupong 6%/år 
Kupongen uttrycks i termer av nomnellt belopp. Ingen kupong utbetalas efter 18 kredithändelser. Utbetalning 
sker kvartalsvis i efterskott och kan som lägst uppgå till 4,5% årligen. 

 ISIN   SE0010414771
Emittent                                                         Danske Bank A/S (S&P: A/Moody’s: A1)

OBS!
NYA BRYT-
PUNKTER
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Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 3 år 
Deltagandegrad 1,0
Indikativ bonuskupong 1 (lägsta möjliga nivå: 30%) 40%
Utbetalas om sämst aktie står på eller över 65% av startkursen.

Indikativ bonuskupong 2 (lägsta möjliga nivå: 30%) 40%
Utbetalas om sämst aktie står på eller över 100% av startkursen.

Riskbarriär efter 3 år 65%  
ISIN   SE0010442343 
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

SPRINTER 

Svenska bolag Recovery  
Smart bonus x2 nr 3214

Risknivå  Normal: 7 / Extrem: 7

• Placeringen passar dig som tror på en möjlig återhämtning för fyra  
 svenska storbolag – eller att kurserna inte fortsätter försämras avsevärt. 

• Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en  
 eller två bonuskuponger på vardera indikativt 40% eller utvecklingen av  
 underliggande aktier. 

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen kan hela  
 eller stora delar av investerat belopp förloras.
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Historisk kursutveckling*

AstraZeneca Ericsson B H&M B Telia

2007-10-02 till 2017-10-02

Källa: Bloomberg

4 Ingående aktier
• H&M B
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• ASTRAZENECA
• TELIA

Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 5 år 
Indikativ deltagandegrad (Min. 1,7 och gäller på utveckling upp till nivå för Platå) 2,0 
Platå 20%
Riskbarriär efter 5 år (mäts från optimal startkurs) 70%
Genomsnittsberäkning (gäller ej om index slutar under riskbarriären) 12 mån
Optimal Start  6 observationer de 5 första veckorna 
Inriktning Svenskt aktieindex (OMXS30) 
ISIN   SE0006086799 
Emittent Svenska handelsbanken AB (publ) (S&P: AA-/Moody’s: Aa2)

SPRINTER 

Sverige Platå Optimal Start nr 3227

Risknivå  Normal: 4 / Extrem: 5

• Svenska företag gynnas av en stabil inhemsk ekonomi. Många svenska  
 bolag har dessutom en stark ställning på den globala marknaden och  
 kan dra nytta av en förbättrad internationell konjunktur. 

• Med Optimal Start startar placeringen på lägsta kursen under de 5 första  
 veckorna för underliggande index. Placeringen har en platå på 20%. Det inne- 
 bär att om index till slutdagen utvecklas positivt beräknas avkastningen som  
 uppgången upp till platå x placeringens indikativa deltagandegrad om 2,0. 

• Står underliggande index under riskbarriären på slutdagen kan hela  
 eller stora delar av investerat belopp förloras. 
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Ingående index 
• OMXS30 

SPRINTER 

Europeiska biltillverkare 
Smart bonus x2 nr 3209

Risknivå  Normal: 7 / Extrem: 7

• Högre global ekonomisk tillväxt i kombination ökad levnadsstandard  
 i de befolkningsrikaste länderna skapar goda förutsättningar för tillverkare  
 av bilar med starka varumärken.  

• Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av en eller två  
 bonuskuponger på vardera indikativt 30% eller utvecklingen av underliggande 
 aktier. 

• Står sämst utvecklade aktie under riskbarriären på slutdagen kan   
 hela eller stora delar av investerat belopp förloras. 

0
100
200
300
400
500
600
700

Historisk kursutveckling*

Volkswagen Renault Peugeot BMW

2007-10-03 till 2017-10-03

Källa: Bloomberg

Ingående 
aktier 
• VOLKSWAGEN
• RENAULT
• PEUGEOT
• BMW

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 3 år 
Deltagandegrad 1,0
Indikativ bonuskupong 1 (lägsta möjliga nivå: 20%) 30%
Utbetalas om sämst aktie står på eller över 70% av startkursen.

Indikativ bonuskupong 2 (lägsta möjliga nivå: 20%) 30%
Utbetalas om sämst aktie står på eller över 100% av startkursen.

Riskbarriär efter 3 år 70%  
ISIN   SE0010442053 
Emittent/Garantigivare Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./
Citigroup Global Markets Limited (S&P: A+/Fitch: A)

Historisk kursutveckling* 

Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 7

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 3 år 
Indikativ deltagandegrad (Kan som lägst uppgå till 1,2) 1,6
Riskbarriär efter 3 år  80%
Genomsnittsberäkning (gäller ej om index slutar under riskbarriären) 6 mån 
Inriktning Europeiskt aktieindex (Euro Stoxx 50) 
ISIN   SE0010468397 
Emittent                                     Credit Suisse AG London Branch (S&P: A/Moody’s: A1)

SPRINTER+ 

Europa nr 3207

Risknivå  Normal: 6 / Extrem: 6

• Sydeuropa har stabiliserats och återhämtningen i Europa som helhet  
 kommer även fortsättningsvis att stöttas av en expansiv penningpolitik.  

• Den positiva avkastningspotentialen är på slutdagen underliggande index- 
 utveckling gånger en indikativ deltagandegrad på 1,6. Fondliknande  
 kostnadsmodell med 1% årligt arvode och 10% vinstdelningsarvode.  

• Står underliggande index under riskbarriären på slutdagen kan hela  
 eller stora delar av investerat belopp förloras. 
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Fondliknande 
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TIDSPLAN OCH BETALNINGSINFORMATION

13 oktober 2017 – Säljperiod startar

23 november 2017 – Sista teckningsdag

28 november 2017 – Avräkningsnotor skickas ut

30 november 2017 – Placeringarnas startdag

11 december 2017 – Sista dag då betalningen måste finnas 
på anvisat bankkonto/bankgiro

19 december 2017 – Leverans av värdepapper. Startdag för 
emissionens kreditplaceringar.

 

Minsta teckningsbelopp och handelsposter
5 handelsposter om nominellt 10 000 kr per post (50 000 kr).
Därutöver i enskilda handelsposter om nominellt 10 000 kr.
 
Anmälan & betalning
Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda senast sista 
teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och 
ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. 

Bankgiro 
5861- 4462, Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan 
anges vilket erhålls på avräkningsnotan).

SEB, klientmedelskonto
5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB Som meddelande på 
inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, person-
nummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-
nummer som finns på avräkningsnotan. 

På vår hemsida kan du själv söka bland alla våra aktiva placeringar. 
Kurser och noteringar uppdateras självklart på daglig basis. Med 
din personliga inloggning kan du följa dina placeringar och därmed 
bli en mer aktiv investerare. Fördjupa dig i aktuellt marknadsläge via 
färska marknadsanalyser, diagram och webb-TV. Och om du väljer att 
öppna en depå hos oss öppnar sig nya vägar till ett modernt sparande. 
Din rådgivare kan berätta mer om dessa möjligheter och våra övriga 
placeringar i aktuellt erbjudande.

...Besök GARANTUM.SE 
och bli en mer aktiv investerare

Vad händer sedan?...

Kommande händelser
KOMMANDE FÖRFALL ISIN LÅNGSIKTIG KURS1 FÖRFALLODAG ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION

MS AO Global Tr 1331 SE0004808830 183,86 2017-11-13 GAP AO Sverige Europa 3200

ING SPR USA Europa SB Smart Bonus 1847 NL0010730628 129,11 2017-11-13 CB SPR Eu biltillv. Bonusx2 3209

MS AO USA Export ÅR 1332 SE0004809010 130,73 2017-11-13 GAP AO Europa 85% Skydd 3202

MS AIO BrasilienKina 1329 SE0004808822 117,08 2017-11-13 GAP AO Europa 85% Skydd 3202

SG AC BRIC Max 1342 SE0004809002 100,00 2017-11-12 GS SPR Sv Recovery Bonusx2 3214

COM SPR Sydeuropa Smart Bonus 1828 SE0005794567 114,00 2017-10-30 CB SPR Eu biltillv. Bonusx2 3209

MS AO Global ÅR 1330 SE0004809184 128,81 2017-11-13 GAP AO Sverige Europa 3200

GS AO USA Konsumtion Ti 1995 SE0006256806 126,07 2017-11-07 GAP AO Europa 85% Skydd 3202

KOMMANDE OBSERVATIONER AUTOCALL ISIN OBSERVATIONSDATUM AUTOCALLBARRIÄR ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION

SHB AC Svenska Banker Kvart PM 2899 SE0006085270 2017-10-12 90 GS AC Nord. Banker Kvart PM 3230
GS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2436 SE0007490651 2017-10-23 100 GS AC Nordiska bo 85% Skydd 3217
GS AC Sverige 2816 SE0008963540 2017-10-20 100 GS AC Sverige Europa 3213

UBS AC Bilindustri Mån PM 2814 SE0008963490 2017-10-20 90 GS AC Skogsbolag Kvart 3218

BNP AC Sv bolag OS KSK 2822 SE0008964555 2017-10-20 90 BNP AC Sv bolag OS KSK 3210

SG AC Sv bolag Low Trigger 2831 SE0008964357 2017-10-20 70 SHB AC Sv bolag Low Trigger 3211

SG KB Sv. Bol. Kvartalsvis 2839 SE0008992671 2017-10-20 90 CS AC Sv bolag Combo Kvart 3212

UBS AC Sverige/Europa 2430 SE0007490834 2017-10-23 100 GS AC Sverige Europa 3213

SG AC VD Svenska bolag 2Max 2455 SE0007499694 2017-10-23 100 CB AC VD byte Norden Kvart 3208

1. Aktuell långsiktig kurs per 2017-10-09. Långsiktig kurs är ett beräknat värde som en strukturerad placering skulle få på återbetalningsdagen, givet den eller de underliggande tillgångarnas värde idag. 

Följ oss på 
Facebook!
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På framsidan av våra produktbroschyrer illustrerar en riskindika-
tor risken på aktuell placering. Indikatorn följer principerna som 
SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) enats om.  Riskindika-
torn är densamma för placeringar vars arrangör eller emittent är 
anslutna till SPIS och grundar sig på en kvantitativ metod. 

En strukturerad placering graderas på sjugradig skala där 1 är den lägsta risken 
och 7 är den högsta risken. Riskindikatorn visar, utöver kreditrisk, två möjliga 
fall av risk i en placering:

• Risknivå normalutfall
• Risknivå extremutfall
• Emittentrisk / Garantigivarrisk

Risknivå normalutfall visar förväntad risk i placeringen givet att den 
hålls till förfallodagen. Måttet väger samman sannolikheten för och stor-
lek av en eventuell förlust i ett och samma mått. Förväntad risk översätts 

sedan till en skala mellan 1 och 7. Riskklass 1 innebär inte att placeringen 
är riskfri. Placeringens riskklass fastställs vid emissionstillfället och kan 
förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen av under-
liggande tillgång, t.ex. aktier, som placeringens utbetalning är baserad 
på. Risknivå normalutfall är det huvudsakliga riskmåttet som används i  
rådgivningsdokumentationen. Vid beräkning av risknivå för normalutfall 
ersätts alla simulerade positiva avkastningar med noll, därefter beräknas 
genomsnittsavkastningen. Måttet visar alltså nedsidesrisken i placeringen. 
Genom en kvantitativ metod klassificeras sedan placeringen in i skalan 1-7. 

Risknivå extremutfall visar risken vid extrema utfall för placeringen förut-
satt att denna hålls till förfallodagen. Indikatorn bygger på en extremfallsbe-
räkning som beskriver den högsta beräknade förlusten vid extremscenarion 
som ej överskrids i 99 fall av 100. Detta mått visar hur robust placeringen 
är vid extrema utfall. Genom den kvantitativa metoden klassificeras sedan 
placeringen in i skalan 1-7. Vid beräkning av risknivå extremutfall beräknas 
initialt värdet vid den 99:onde percentilen i en VaR 99% beräkning. Genom 
en kvantitativ metod klassificeras sedan placeringen in i skalan 1-7. 

Emittentrisk / Garantigivarrisk visar risken för att motparten inte kan 
fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbe-
talning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om emittenten/
garantigivaren skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela 
eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponering-
en har utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos emittenten/ga-
rantigivaren är att titta på kreditvärdighetsbetyget enligt Standard & Poor’s 
och enligt Moody’s. Mer information finns på www.garantum.se

Riskmåtten ”Risknivå normalutfall” och ”Risknivå extremutfall” är fram-
tagna och beräknade enligt principer som medlemsföretagen i SPIS enats om. 
För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida 
www.strukturerade.se

Riskindikator strukturerade placeringar

Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under 
placeringens löptid.

Risknivå extremutfall – Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? []
Emittent []
[Garant] []
[Emittentrisk/Garantrisk] S&P:[]/Moody ś:[]
 

Risknivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?

Högre riskLägre risk

1 2 3 4 5 6 7

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se. Riskmåtten 
gäller under förutsättning att placeringen hålls till förfall. 

Högre riskLägre risk
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Sammanställning över emissionens placeringar och dess riskkategori (normalrisk) samt beräknade volatilitet.
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I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt 
*** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta 
marknadsföringsmaterial.

VIKTIGT OM RISKER
OM BROSCHYREN
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet 
och placeringarna. Mer information finns i respektive placerings broschyr samt i emit-
tenternas grundprospekt och slutliga villkor som innehåller kompletta beskrivningar av 
emittenter, bindande villkor för placeringarna och Garantums erbjudande. Innan beslut 
tas om en investering uppmanas investerare att ta del av denna information som finns 
tillgänglig på garantum.se eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon 
08-522 550 00.

OM RISKER
De flesta investeringar är förenade med olika typer av risker. Så är det också om du gör 
en investering i en strukturerad placering. Här sammanfattar vi de mest framträdande 
riskerna.
 
KREDITRISK
I en strukturerad placering tar investeraren en kreditrisk på placeringens emittent som 
ger ut värdepapperet. Med kreditrisk menas risken att emittenten inte längre klarar av 
sina åtaganden mot dig som investerare. Det kan ske exempelvis vid en konkurs. Med 
åtagande menas återbetalning enligt placeringsvillkoren. Om emittenten hamnar på obe-
stånd riskerar investeraren att förlora hela eller delar av sin investering oavsett hur den 
underliggande exponeringen har utvecklats. För vissa placeringar kan en garantigivare 
träda in och överta emittentens åtaganden gentemot investeraren ifall emittenten ham-
nar på obestånd. Kreditrisken övergår då till garantigivaren. Kreditrisken bedöms bl a 
utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis 
Standard & Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av institutets eller bankens 
långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhål-
las är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. 
Emittentens kreditvärdighet kan förändras i positiv eller negativ riktning. För information 
om eventuella förändringar i kreditbetyg, se vår hemsida garantum.se för aktuell infor-
mation. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte strukturerade placeringar.

AVVIKANDE KREDITRISKER I GAP OCH GAP+
Kreditrisk innebär risken för att någon part i GAP eller GAP+ inte kan möta sina åtaganden 
gentemot dig som investerare. En placering i GAP eller GAP+ innebär en exponering mot 
flera olika kreditrisker. 

GAP och GAP+ är strukturerade placeringar som arrangeras av Garantum. Med hjälp av 
en finansiell paketeringsteknik kallat SPV (Special Purpose Vehicle) står SPV:t som emit-
tent för placeringen. Aktuellt SPV är ett bolag som bildats i syfte att emittera olika serier 
av värdepapper såsom GAP och GAP+. Istället för kreditrisk direkt mot emittenten så är 
investeraren exponerad mot kreditrisken i de tillgångar som finns i SPV:t avseende ak-
tuell GAP eller GAP+. Om SPV:t fallerar kan det dock leda till att emissionen avvecklas i 
förtid, vilket i sig kan ha en negativ inverkan.

Aktuella obligationsutgivare i den skyddade delen
En investerare är exponerad mot kreditrisken i aktuella obligationsutgivare som ingår i 
den skyddade delen i GAP eller GAP+. (GAP Kredithybrid har kreditberoende skydd/risk).
För vidare information se aktuellt prospekt. För varje bank som berörs av en kredithän-
delse kommer en sådan del i SPV:t att förfalla till betalning i förtid. I sådana situationer 
kan du erhålla ett återvinningsvärde (recovery value) som beräknas på det ursprungliga 
grundbeloppet. 

Den skyddade delen kan bestå av direktinvesteringar i redan utgivna obligationer som 
handlas på den internationella obligationsmarknaden eller via kreditförsäkringskontrakt 
(CDS). 

Kreditrisk via kreditförsäkringskontrakt (CDS)
GAP som bygger på ett avtalspaket mellan SPV:t och aktuell motpartsbank. I praktiken 
säljer SPV:t kreditskydd genom CDS-kontrakt (Credit Default Swap) till motpartsbanken. 
Kreditskyddet är knutet till den/de underliggande obligationerna. Motpartsbanken åtar 
sig samtidigt att ställa säkerheter i form av statsobligationer från utvecklade länder av-
seende den kapitalskyddade delen samt även för tillväxtdelen. Risken aktualiseras vid 
en kredithändelse för aktuella obligationsutgivare. Med kredithändelse menas en eller 
flera av följande händelser i förhållande till aktuella obligationsutgivare som ingår i den 
kapitalskyddade delen: (a) Utebliven Betalning (”Failure to pay”), (b) Omläggning av Skul-
der (”Restructuring”), (c) Insolvensförfarande (”Bankruptcy”) eller (d) Statlig inblandning 
(Governmental Intervention).

Kreditrisk via direktinvestering i obligationer 
Den diversifierade skyddet i GAP/GAP+ består av direktinvesteringar i obligationer som 
redan är emitterade (utgivna) och handlas på den internationella obligationsmarknaden. 
Obligationerna löper med ränta till olika nivåer och kan vara denominerade i olika valutor. 
Eftersom GAP/GAP+ ska vara denominerade i svenska kronor så kommer SPV:t ingå ett 
avtal med Credit Suisse för att omvandla räntor och utländsk valuta för obligationerna 
samt för att hantera betalningsflödena vid avveckling av de underliggande obligationerna 
och återbetalning av aktuell GAP/GAP+. Credit Suisse ställer löpande säkerheter för detta 
åtagande. Om Credit Suisse råkar ut för en kreditändelse är avsikten dessutom att flytta 
detta ansvar till en ny motpart som tar på sig motsvarande åtagande så länge som kostna-
den för detta bytesförfarande inte är för stor. Aktuella obligationsutgivare som omfattas 
skyddet har valts ut av Garantum och består av obligationsutgivare där aktuella obliga-
tionsutgivare får lika stor vikt. De utvalda bankerna och deras kreditbetyg finns på sid 3 
i aktuella produktbroschyrer (aktuella kreditbetyg gällde vid tryckning av denna mark-
nadsföringsbroschyr). 

En investerare är exponerad mot kreditrisken för de obligationer som är knutna till ak-
tuella obligationsutgivare som ingår i den skyddade delen i GAP. Med kreditrisk menas 
att aktuella obligationsutgivare inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden, dvs. återbetala 
sin del av det totala nominella beloppet som är knutet till aktuell obligation. Om aktuella 
obligationsutgivare skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora en stor del 
av den kapitalskyddade delen. Får aktuella obligationsutgivare problem kan i sämsta fall 
hela det investerade beloppet förloras givet att inget återvinningsvärde finns. 

Mer om aktuella obligationsutgivare i den skyddade delen
De aktuella obligationsutgivare som ingår i den skyddade delen har valts ut av Garantum 
och består av en eller flera obligationsutgivare. I det fall det är flera obligationsutgivare 
så har dessa obligationsutgivare lika stor vikt av skyddet. Aktuella obligationsutgivare 
i skyddet och deras kreditbetyg finns i respektive broschyr för placeringarna (aktuella 
kreditbetyg gällde vid tryckning av placeringarnas respektive broschyr).

Kreditvärdigheten hos aktuella obligationsutgivare kan förändras i såväl positiv som  
negativ riktning. Eftersom bankerna  ingår i samma sektor är det troligt att deras  
kreditbetyg kommer att förändras i samma riktning. Även om kreditriskerna mot en eller 
flera banker representerar en diversifierad exponering så kan kreditriskerna ha en hög 
samvariation. För information om eventuella förändringar i kreditbetyg, se vår hemsida 
www.garantum.se. GAP och GAP+ omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Motpartsbank i GAP
Motpartsbanken är motpart till SPV:t/emittenten avseende den skyddade delen och till-
växtdelen. En investerare kommer därmed att vara exponerad mot kreditrisken för mot-
partsbanken i dennes egenskap av avtalsmotpart. Motpartsbanken är dock skyldig att 
ställa säkerheter i form av statsobligationer från utvecklade länder. Om motpartsbanken 
råkar ut för en kredithändelse är avsikten att flytta detta ansvar till en ny motpart som 
tar på sig motsvarande åtagande så länge som kostnaden för detta utbytesförfarande 
inte är för stor. Konsekvenserna av att motpartsbanken blir insolvent eller på annat sätt 
misslyckas med att fullgöra sina åtaganden i detta avseende finns utförligare beskrivet i 
placeringarnas respektive broschyr. 

LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)
Placeringarna har fasta löptider på upp till ca 8 år samt i vissa fall maximala löptider upp 
till 8,5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under 
normala marknadsförhållanden är det möjligt att sälja i förtid på NASDAQ Stockholm där 
Garantum ställer dagliga kurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onor-
mala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna 
på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissätt-
ningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmo-
deller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, 
underliggande marknadsutveckling, placeringarnas konstruktion och kursrörligheten 
(volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde 
som investeraren kan sälja till under löptiden. Courtage kan tillkomma vid försäljning 
på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in 
placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än 
det ursprungliga investerade beloppet.

VALUTARISK
Om inget annat anges är placeringarna noterade i svenska kronor. Det betyder att en för-
svagning eller förstärkning av kronan gentemot andra valutor inte kan komma att påverka 
avkastningen från placeringarna. I de fall en valutakoppling finns påverkar det placering-
ens avkastningsdel, positivt eller negativt, och det är viktigt att man tar del av placerings-
villkoren för att förstå vilken effekt en valutakursrörelse kan få för placeringens resultat. 
Eventuellt kan det förekomma placeringar där både kapitalskydd och avkastningsdel är i 
USD. Det nominella belopp som investeras i SEK växlas inför placeringens start automa-
tiskt till motsvarande belopp i USD. Beloppet i USD utgör sedan det kapitalskyddade nomi-
nella beloppet. När placeringen avslutas växlas det kapitalskyddade beloppet i USD plus 
eventuellt avkastningsbelopp i USD till SEK för återbetalning. Därmed har placeringen som 
helhet - även det kapitalskyddade beloppet - en valutarisk eller valutamöjlighet beroende 
på hur valutakursen mellan USD och SEK förändras under löptiden. Notera att kurssväng-
ningarna i valutakurser kan vara av stor betydelse.

EXPONERINGSRISK
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det 
slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utveck-
las är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat 
inkluderar aktiekursrisker, valutakursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker 
och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än 
en direktinvestering i den underliggande tillgången bland annat på grund av att eventuella 
utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens 
specifika konstruktion.

RÄNTERISK
Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringarnas ingående byggstenar vilket 
kan medföra att placeringarnas marknadsvärde förändras, positivt eller negativt. Det 
kan också innebära att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde 
baserat på utvecklingen i de underliggande tillgångarna. 

MARKNADSRISK
Beroende på placeringens konstruktion kan placeringar påverkas av det generella kon-
junkturläget, aktuellt ränteläge, aktuella kreditspreadar, eventuella kredithändelser 
samt prisförändringar i aktier kopplade till placeringen.

KOMPLEXITET I PLACERINGEN
Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som 
kan vara svåra att förstå och som vidare gör det svårt att jämföra placeringen med andra 
placeringsalternativ. Innan du köper en strukturerad placering bör du sätta dig in i hur 
den fungerar samt noga fastställa vilka risker som är förknippade med placeringen.

MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva 
göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en an-
nan. Emittenten får göra sådana ändringar i villkoren som emittenten bedömer nödvän-
diga i samband med de särskilda händelser som anges i emittentens grundprospekt. Med 
marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
• Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation,  
 genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
• Det sker en lagändring eller att emittenten får ökade riskhanteringskostnader.

Om emittenten bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta 
ut den underliggande tillgången får emittenten göra en förtida beräkning av avkastning-
en. Underliggande nominellt belopp kan då vara såväl högre som lägre än investerings-
beloppet.

ICKE KAPITALSKYDDAD
Vissa placeringar är inte kapitalskyddade, vilket framgår i beskrivningen av den specifika 
placeringen. Återbetalning av nominellt investerat belopp kan vara beroende av kursut-
veckling av underliggande tillgångar eller kreditrelaterade händelser. I vissa fall kan hela 
eller stora delar av utestående investerat belopp utraderas även vid en kapitalskyddad 
placering då det är emittenten som står bakom kapitalskyddet.

ALTERNATIVKOSTNADSRISK
Om marknadsutvecklingen är ogynnsam kan du förlora stora delar eller hela ditt insatta 
kapital. Det innebär dessutom att du går miste om den ränta som du skulle ha fått om du 
istället hade valt en räntebärande placering.

ÖVRIGT
Den här broschyren presenterar förenklade versioner av marknadsföringsbroschyr för 
respektive placering samt fullständiga villkor (Grundprospekt och slutgiltiga villkor). I 
slutet av denna broschyr finns även ytterligare information som du bör ta del av innan ett 
eventuellt investeringsbeslut tas.
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ÖVRIGT
Indikativa villkor 
Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som 
anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och 
valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. 
Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger eller 
överstiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av 
att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i 
Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta 
teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet 
om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjlighe-
terna att genomföra erbjudandet.

Historisk eller simulerad historisk utveckling 
Information markerad med * avser historisk information och eventuell infor-
mation markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad 
information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräkningsmo-
deller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, 
data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Faktisk eller simulerad 
historisk utveckling innebär ingen garanti för eller indikation om framtida 
utveckling eller avkastning.   

Räkneexempel 
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta din 
förståelse av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas 
baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningar-
na ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling 
eller avkastning.

Rådgivning 
Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid 
bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden. 
Denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste 
själv bedöma om placeringen är lämplig för denne alternativt rådgöra med en 
professionell rådgivare. Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent 
tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som 
helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtagan-
den avseende det slutliga utfallet av en investering.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR
Courtage: Vid investering i en placering arrangerad av Garantum betalar in-
vesteraren courtage som normalt uppgår till 2% (i vissa fall uppgår courtaget 
till 3%) av tecknat belopp (vid en placering i warranter beräknas courtage på 
placeringens nominella belopp). Därefter tillkommer inga löpande förvalt-
ningsavgifter eller avgifter när placeringen förfaller. Courtage kan däremot 
tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden.

Arrangörsarvode: Garantum får ett arrangörsarvode från placeringens 
emittent. Arrangörsarvodet är inkluderat i placeringens pris. Garantum er-
håller arrangörsarvode som ersättning för det arbete som emittenten upp-
dragit åt Garantum att utföra. Nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt 
pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska 
bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution och 
administration. Av nominellt belopp uppgår arrangörsarvodet till maximalt 
1,2% per löptidsår (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,8 -1,0% per 
löptidsår). Oavsett löptid kan arrangörsarvodet dock ej överstiga 6%. Beräk-
ningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbe-
talningsdagen.

Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Garantum får endast ge eller 
ta emot tredjepartsersättningar under förutsättning att ersättningen höjer 
kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens 
intresse.
 
Garantum har endast begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller 
marknadsförs placeringarna till investerare av olika samarbetspartners till 
Garantum. Av den totala ersättning som Garantum erhåller går en del till den 
samarbetspartner som investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas 
som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken varierar och är 
beroende av ett flertal faktorer. Ytterligare information om ersättningar till 
och från tredje part kan erhållas från Garantum.

Exempel vid ett tecknat belopp på 50 000 kr i någon aktuell placering med 
5 års löptid:

Courtage: 2% på tecknat belopp   1 000 kr. (Betalas utöver tecknat belopp)

Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år   3 000 kr. (Inkluderat i tecknat belopp)

(Beräknas på nominellt belopp)

Totalt   4 000 kr

SPRINTER+: Sprinter+ har en avvikande kostnadsmodell jämfört med övriga 
placeringar. Vid investeringstillfället finns inget arrangörsarvode utan hela 
investeringsbeloppet (exkl. courtage) knyts till de komponenter som ingår i 
placeringens konstruktion. 2% courtage på likvidbeloppet tillkommer. Däref-
ter tas ett arvode på 1% ut årsvis i efterskott. Det finns även ett vinstdelnings-
arvode på 10% på en eventuell positiv värdetillväxt i marknadskursen. Cour-
tage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden.

Exempel
Följande gäller för ett tecknat belopp på 50 000 kr i Sprinter+. Vinstdelnings-
arvodet på 10% av eventuell värdetillväxt i marknadskursen tas endast ut i 
samband med försäljning på andrahandsmarknaden eller vid löptidens slut 
och redovisas därför endast efter löptidens slut i tabellen. 
     
     Ackumulerat, totalt
År Årligt arvode Vinstdelningsarvode arvode, inkl. courtage
0,0     1 000 kr
1,0 515 kr    1 515 kr
2,0 530 kr       2 045 k  
3,0 546 kr  457 kr  2 591 kr

I exemplet antas deltagandegraden (före arvoden) vara 1,6. En redovisning av det maximala 
arvodet uttryckt i kronor kan inte visas. Istället redovisas ett belopp baserat på placeringens 
löptid och en fördefinierad tillväxt på 4% per år i placeringen. Avkastningen räknas upp med 
ränta på ränta och beräkningen är gjord på det exakta antalet dagar i placeringen. I kolumnen 
Ackumulerat totalt arvode ingår courtage på 2% (1 000 kr).

BESKATTNING
För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en struk-
turerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skat-
telagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare 
rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. 
Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på www.ga-
rantum.se. 

MARKNADSNOTERING OCH HANDEL
Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ Stockholm 
kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kom-
mer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i 
förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Garantum 
ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser.

ÅTERBETALNINGSDAG
Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för 
återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller 
utbetalning av kupong framgår av emittentens Grundprospekt och Slutliga vill-
kor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappers-
förvararens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket 
kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.  

SELLING RESTRICTIONS
The securities have not been and will not be registered under the U.S. Se-
curities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to 
certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the 
United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor 
any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the 
United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commen-
cement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any 
dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registra-
tion requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN 
OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU-
MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS 
DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE – BRANSCHKOD
Garantum Fondkommission AB är ansluten till SPIS (Strukturerade place-
ringar i Sverige) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareför-
eningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlin-
jer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Branschkod och tillhörande 
ordlista finns på på www.strukturerade.se.

RISKKLASSIFICERING 
Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat be-
lopp utifrån riskmått som är framtagna och beräknade enligt principer 
som medlemsföretagen i SPIS (Strukturerade Produkter i Sverige) enats 
om. Riskindikatorn visar tre typer av risk, risknivå normalutfall, risknivå  
extremutfall (som båda har en gradering mellan 1-7 där 1 är lägst risk 
och 7 är högst) och emittentrisk/garantigivarrisk. För mer information se  
Garantums hemsida, www. garantum.se
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Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM 
Besöksadress: Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99  

E-post: info@garantum.se, www.garantum.se

Rätt placering vid rätt tillfälle
Garantum Fondkommission har gått från att vara ett litet specialiserat företag till att bli störst 
i Sverige på strukturerade placeringar. Vår framgång grundades i övertygelsen om att vara  
extremt kompetenta inom ett begränsat område. Och med ett mål i sikte: erbjuda marknadens 
bästa kombination av avkastning och risk. Vi har fortfarande samma mål men nu har vi vuxit till en 
hel sparkoncern. Erbjudandet omfattar alla typer av finansiella produkter och tjänster med stöd 
av en modern investeringsplattform. Men även om vi breddat erbjudandet drivs vi fortfarande av 
en stark vilja att tänka i nya banor och snabbt anpassa oss till vad kunder och samarbetspart-
ners efterfrågar utifrån aktuella marknadsförutsättningar. Där andra ser begränsningar ser vi  
istället möjligheter. Vi hittar alltid en väg framåt oavsett investeringsklimat – rätt placering vid 
rätt tillfälle helt enkelt.


