
Modellportfölj Kredit

Produkter Andel av totalt 
nominellt belopp

Marknad

SEB KO High Yield Europa Kvart 3381 50%         Europa

SEB KO High Yield USA Kvart 3380 50%         USA

Marknadsallokering

Produkt Nominellt belopp Investerat belopp Kreditberoende kupong* Kupong om över inlösenbarriär Brytpunkt risk

3381 150 000 SEK 153 750 SEK 7,5%/11 250 SEK 7,5%/11 250 SEK 10 kredithändelser

3380 150 000 SEK 153 750 SEK 8%/12 000 SEK 8%/12 000 SEK 16 kredithändelser

Placerat 300 000 SEK 307 750 SEK 23 250 SEK 23 250 SEK

% 7,6% 7,6%

Risktyp Andel av totalt investerat belopp Investerat belopp

       Kreditberoende 97,5% 300 000 SEK

       Courtage 2,5% 7 500 SEK

Riskallokering
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Kreditmotpart
Andel av totalt 

nominellt belopp
Nominellt 

belopp
Rating S&P/

Moody’s

       Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 100% 300 000 SEK A+/Aa3

Emittentfördelning
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Modellportfölj Kredit
TECKNA DIG SENAST 14 MAJ 2018

Modellportfölj kredit vänder sig mot investerare som trots dagens låga ränta vill ha en 
löpande kupongutbetalning. Genom att kombinera olika kreditberoende strukturer får investeraren 
en väldiversifierad portfölj med ränteliknande avkastning till en medelhög till hög risk. 

För detaljerad information angående placeringarnas funktioner, vänligen se respektive informationsbroschyr.

En investering i en strukturerad placering är liksom andra investeringar förknippad med vissa risker. Ytterligare information om erbjudandet och gällande villkor för 
produkterna återfinns i informationsbroschyrer samt i producentens slutgiltiga villkor/prospekt, som finns tillgängliga på www.garantum.se.

Risknivå (SRI) 

Högre riskLägre risk

1 2 3 4 5 6 7

*Med kreditmotpart menas producenten, dvs. emittenten som investeraren exponeras mot i placeringen. Vänligen notera att en investering i strukturerade placeringar 
medför en kreditexponering vilket är kopplat till värdet i placeringen. Den kursskyddade kupongen är garanterad så länge kreditmotparten inte hamnar på obestånd. I en 
sådan situation riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering samt kupong oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Mer 
information återfinns i respektive produktbroschyr under “Kreditrisk”.

Risknivån fastställs inför teckningsperioden och gäller under förutsättning att du behåller placeringen till 
förfall. Förändringar i placeringens marknadsvärde under löptiden kan bli större än vad som reflekteras 
av den ovan angivna risknivån. Det kan få betydelse om du väljer att sälja placeringen i förtid. I vissa fall är 
förtida försäljning ej möjlig. En förtida försäljning kan medföra extra kostnader.


