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Aktuell emission
Nya strukturerade placeringar – november 2019 

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 rådgi-
vande utan endast informativt. Mer om 
risker förknippade med producenten dvs. 
emittenten och andra riskfaktorer finns 
beskrivet under avsnittet Viktigt om risker. 

Ytterligare information om de olika place-
ringarna, dess funktioner, risker, indika-
tiva villkor etc finns i respektive placerings 
informationsbroschyr samt i producentens 
faktablad, prospekt och slutliga villkor.  
Investerare ska ta del av denna informa-
tion innan ett investeringsbeslut tas. Allt 
material finns tillgängligt på Garantum.se 
eller via telefon 08-522 550 00.
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I vår nuvarande emission 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 21 november

INNEHÅLL NOVEMBER 2019

Läs mer om vår 
aktuella emission 
på garantum.se

Garantum 
– en trygg partner
Privatägda Garantum Fondkommission AB är en av de största 
arrangörerna av strukturerade placeringar i Norden. Sedan starten 
2004 har vi arrangerat över 3 500 unika placeringslösningar för när-
mare 80 miljarder svenska kronor. Idag är vi cirka 150 medarbetare 
som arbetar i hela koncernen. 

Trots en snabb tillväxt under åren har vår ambition alltid varit att 
verka som en liten organisation med stora idéer. Resultatutveckling-
en har lett till att vi kunnat höja vårt egna kapital rejält vilket ger oss 
en stark kapitalbas och en god soliditet. Med det vill vi egentligen 
bara säga en sak; Garantum står på en stabil grund och du kan känna 
dig trygg i att investera i våra placeringar.

Din rådgivare – vår samarbetspartner
Det kan vara svårt att välja hur ens kapital ska investeras. Garantum 
samarbetar därför med allt från stora banker till enskilda rådgivare 
över hela landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi sätter stor 
vikt vid ett nära och professionellt samarbete med rådgivarna som 
förmedlar våra placeringar. Att stödja dem och dig som investerare 
med bästa tänkbara service är en naturlig del av vårt erbjudande. 
Din förtjänst är att du får en fristående rådgivare som genom sitt 
kunnande kan vägleda dig till de val som är bäst lämpade för just dina 
behov. 

Diagrammet visar de 10 största arrangörerna i Sverige i förhållande till den totala 
marknaden. Siffrorna avser perioden 1/1 – 1/8 2019. Källa: Structured Retail Products

Garantum  33,11%

Non-public 8,05%

Swedbank 14,96%

Strukturinvest 18,27%

Nordea 13,67%

Exceed 3,66%

Danske Bank 1,62%
Handelsbanken 2,63%

Consensus Asset Management 2,03%

SIP Nordic Fondkommission 0,47%

Övriga 1,52%
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Engagemanget fortsätter växa bland investerare som vill hållbarhetsgranska sitt sparande. 
Många gånger kan det dock vara svårt att jämföra hållbarheten hos bolag. Vi har därför 
inlett ett samarbete med hållbarhetsspecialisten Sustainalytics som utvärderar bolag uti-
från ett hållbarhetsperspektiv. Från och med denna emission kommer alla underliggande 
bolag i våra placeringar tilldelas Sustainalytics hållbarhetsbetyg.

Nu tilldelas 
alla bolag i våra 
placeringar ett 
hållbarhetsbetyg

Sustainalytics är en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering. 
ESG står för Environmental (E), Social (S) och Governance (G). ESG-
utvärderingen är utformad för att hjälpa investerare att identifi era och 
förstå viktiga ESG-relaterade risker i bolag. Bolagen som utvärderas 
delas in i fem olika risknivåer inom sin branschgrupp; försumbar, låg, 
medium, hög och allvarlig på en skala 0-100, där 100 är allvarlig och 1 
är försumbar. Om verksamheten i bolaget har svårt att hantera ESG-
relaterade risker, får alltså bolaget en högre siff ra. 

För att förstå ESG-riskerna i bolagen baseras utvärderingen på en 
”ohanterlig risk” och en ”hanterlig risk”. En ohanterlig risk innebär 
den risk som ett bolag kommer ha oavsett hur verksamheten styrs. Ex-
empelvis tobaksbolag, det går inte helt att ta bort hälsorisken eft ersom 
bolagets produkt i sig utgör en hälsorisk. En hanterlig risk är istäl-
let den risken som ett bolag kan påverka genom policys och program. 
Vilket ESG-betyg ett företag tilldelas baseras på en bedömning av hur 
mycket ett företag exponeras mot ESG-risker som kan hanteras och 
inte kan hanteras. Ett bolag som har stor ”ohanterlig risk” kommer 
dock alltid få ett högre ESG-betyg än ett bolag med låga risker som 
inte går att hantera.  

Tanken är att ESG-betyget ska hjälpa dig som vill spara lite mer håll-
bart och är intresserad av att titta närmare på hur bolag förhåller sig 
till miljö- och socialt ansvar. Vill du veta mer om ESG och Sustaina-
lytics besök vår hemsida www.garantum.se/esg

NYHET!

Försumbar
Bolaget har väldigt liten 
negativ påverkan på miljö och 
samhälle där ESG-riskerna är 
försumbara. 

Låg
Bolaget har en liten negativ 
påverkan på miljö och samhälle 
där ESG-riskerna är minimala. 

Medium
Bolaget har en betydande 
negativ påverkan på miljö och 
samhälle där ESG-riskerna är 
av betydande storlek. 

Hög
Bolaget har stor negativ påver-
kan på miljö och samhälle där 
ESG-risker är av betydande 
storlek. Denna kategori åter-
speglar i många fall struktu-
rella problem i bolaget. 

Allvarlig
Bolaget har en allvarlig negativ 
påverkan på miljö och samhälle 
där ESG-riskerna är mycket 
allvarliga. Denna kategori 
representerar bolag med stora 
problem att hantera miljö- och 
sociala risker. 

ESG KATEGORIER

i samarbete med
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Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1-5 år
Indikativ utbetalande kupong (Lägst: 7%) 10%/år
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 7%)  10%/år
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)  60%
Optimal Start  5 observationer de 4 första veckorna
ISIN   SE0013233517
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå : 6

Svenska bolag Top Pick 
Combo Optimal Start nr 3770
• Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga  
 fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser  
 har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong. 

• 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 producenten 
nominellt belopp minskat med nedgången i den 
aktien.

90% 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 barriär. 
Då erhålls nominellt belopp plus den ackumulerande 
kupongen på indikativt 10% gånger antal år som 
placeringen varit aktiv. 

Kupongbarriär (årligen).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
på indikativt 10%.60% av 

startkursen

4 ingående aktier
• STORA ENSO
• SKANSKA B
• BILLERUDKORSNÄS
• VOLVO B

Nu med 
Optimal 

start!

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ ackumulerande/utbetalande kupong (Lägst: 2,5%)  3%/kvartal
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN  SE0013236130
Emittent/Garantigivare Crédit Agricole CIB Financial Solutions
/Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (S&P: A/Moody´s: A1)

AUTOCALL Risknivå: 6

Svenska banker Kvartalsvis 
Plus/Minus nr 3765
• Ett grönt investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen:  
 placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade  
 beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt. 

• 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 producenten nomi-
nellt 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 producenten 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
• HANDELSBANKEN A
• SWEDBANK A
• SEB A
• NORDEA 

ETT LITE GRÖNARE ALTER
N

ATIV

MAKROANALYS NOVEMBER 2019

Det är en ovanligt hög grad av politisk osäkerhet som styr marknaden. 
En osäkerhet som även har börjat manifestera sig i form av en mer 
dämpad global tillväxt. Framför allt skapar USA:s och Kinas han-
delskonfl ikt en inramning som minskar överblickbarheten. Men, 
även friktionerna i den transatlantiska handeln har tilltagit. Det är 
främst den globala industriaktiviteten som påverkas negativt av den 
handelspolitiska osäkerheten, eft ersom industrivaror har stor expon-
ering mot den globala handeln. Ovissheten har gjort industriföreta-
gen försiktiga, vilket kanske syns tydligast i deras investeringsplaner. 
En fortsatt hög aktivitetshöjning i den mer inhemskt inriktade tjän-
stesektorn har dock än så länge varit en klar motvikt till industrins 
dysterhet. De stora ekonomiska regionerna har karaktäriserats av en 
tydlig tudelning med en tveksam industrisektor, men en robust in-
hemsk eft erfrågan. Här fi nns den största risken i dagsläget. Ju längre 
en handelsöverenskommelse dröjer, desto större risk att inbromsnin-
gen i industrin ska dra med sig andra delar av ekonomin nedåt. Vår 
uppfattning är dock att någon form av handelsavtal är fortsatt det 
mest sannolika.

Det ligger i såväl USA:s som Kinas intresse att hitta en lösning på de-
ras tvist. Kina drabbas hårdast av tullhöjningarna som gör det svårare 
för den kinesiska ledningens ansträngningar att orkestrera en mjuk-

Christer Tallbom, Chefekonom hos 
Garantum samt prognosmakare 
och omvärldsanalytiker sedan 25 år.

landning av ekonomin. Det fi nns en form av ”socialt kontrakt” i Kina 
som ger kommunistpartiet mandat att styra landet utan några större 
krav på demokrati. Detta i utbyte mot att de styrande säkerställer att 
välståndet fortsätter att öka för landets invånare. Ett handelskrig med 
lägre tillväxt som följd skulle göra det svårare för Kinas regering att 
hålla sin del av ”kontraktet”. Då riskerar landets högste ledare Xi att 
även fastlands-Kina ska drabbas av protester liknande de han i skri-
vande stund brottas med i Hongkong. För USA:s president Trump 
är det övergripande målet att bli omvald nästa höst. För att lyckas 
med det kan han inte kosta på sig en inbromsning i USA:s ekonomi. 
Speciellt inte om den blir mest kännbar i de jordbruksdominerade 
delstater som brukar bli tungan på vågen i de amerikanska valen.

Läs hela krönikan på garantum.se/analys

I händerna på politikerna
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Nordiska bolag Månadsvis 
Kursskyddad kupong nr 3764

AUTOCALL 

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för  
 investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur  
 handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken  
 är den kursskyddade kupongen i placeringen.  

• Varje månad utbetalas en kupong oberoende av de underliggande  
 aktiernas kursutveckling. 

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

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Löptid 1,5– 5 år 
Indikativ kursskyddad kupong (Lägst: 0,6%)  0,7%/månad
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär Nej 
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN   SE0013233319
Emittent Investec Bank plc (Fitch: BBB+/Moody´s: A1)

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 producenten nomi-
nellt belopp minskat med nedgången i den aktien 
samt en sista kursskyddad kupong.

100% av 
startkursen

Inlösenbarriär (månadsvis efter 1,5 år).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1,5-5 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då erhålls nominellt belopp plus den kursskyddade 
kupongen för innevarande månad.

60% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• H&M B
• SSAB A
• NOKIA
• VOLVO B

Risknivå : 4

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd (Placeringen blir kapitalskyddad om Lock & Secure aktiveras) Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ utbetalande kupong (Lägst: 3%) 4%/år
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 10%)  12,5%/år 
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 50%
ISIN  SE0013236056 
Emittent/Garantigivare  BNP Paribas Issuance BV/BNP Paribas (S&P: A+/
Moody’s: Aa3)

AUTOCALL Risknivå: 6

Svenska bolag Top Pick 
Combo Lock & Secure nr 3780
• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.  

• Lock & Secure – om värdet av den underliggande aktiekorgen är högre  
 eller lika med startvärdet på någon av observationsdagarna elimineras risk- 
 barriären och placeringen blir kapitalskyddad.  

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen, och Lock  
 & Secure inte har aktivierats, minskas återbetalning av nominellt belopp  
 med nedgången i den aktien.

Kan bli
kapital-

skyddad!

90% 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 12,5% gånger antal år 
som placeringen varit aktiv. 

Kupongbarriär (årligen)
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger 
på eller över kupongbarriären utbetalas det en 
kupong på indikativt 4%.

4 ingående aktier 
• SKANSKA B
• STORA ENSO
• HUSQVARNA B
• VOLVO B

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 producenten nomi-
nellt belopp minskat med nedgången i den aktien.
Riskbarriären elimineras om Lock & Secure har 
aktiverats under placeringens löptid.

50% av 
startkursen

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1– 5 år
Indikativ ackumulerande/utbetalande kupong (Lägst: 1,5%)  2%/kvartal 
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 40%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 40%
ISIN  SE0010949339 
Emittent Goldman Sachs International, London, GB (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå: 5

Svenska bolag Low Barrier 
Kvartalsvis Plus/Minus nr 3767
• Underliggande aktier kan gå ned 60% och placeringen kvalificerar sig ändå  
 för en kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong. 

• En lägre riskbarriär ökar möjligheterna att få nominellt belopp tillbaka på  
 slutdagen om någon underliggande aktie skulle ha starkt negativ utveckling. 

• 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 producenten nomi-
nellt belopp minskat med nedgången i den aktien.

90% av 
startkursen

40% 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 producenten 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.

40% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• STORA ENSO
• JM
• NORDEA
• BILLERUDKORSNÄS

Låg risk 
-/kupong-

barriär!

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Löptid 0,25-2 år 
Indikativ utbetalande kupong (Lägst: 1%) 2%/kvartal
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 8%)  10%/kvartal
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär efter 2 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)  60%
ISIN   SE0013233574 
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå : 6

Svenska bolag Combo 
Kvartalsvis 2 år nr 3766
• Varje kvartal finns det möjlighet till en utbetalande kupong eller en  
 ackumulerande kupong.  

• Möjlighet till förtida inlösen redan efter första kvartalet om aktierna ligger  
 på eller över inlösenbarriären. Vid förtida inlösen utbetalas en kupong på 
 indikativt 10% gånger antal kvartal placeringen varit aktiv.  

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

Riskbarriär (2-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om
sämst utvecklad aktie på slutdagen efter 2 år står  
under denna barriär återbetalar producenten  
nominellt belopp minskat med nedgången i den 
aktien.

100% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis).
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 0,25-2 år, vilket sker om samtliga aktier på en 
observationsdag stänger på eller över denna barriär. 
Då erhålls nominellt belopp plus den ackumulerande 
kupongen på indikativt 10% gånger antal kvartal som 
placeringen varit aktiv. 
Kupongbarriär (kvartalsvis).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger på 
eller över kupongbarriären utbetalas det en kupong 
på indikativt 2%.

60% av 
startkursen

4 ingående aktier 
• ERICSSON B
• JM
• FORTUM
• STORA ENSO

Kort
Löptid!

80% av 
startkursen

60% av 
startkursen



 6 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 och faktablad. Allt material kan laddas ned på www.garantum.se. 

Svenska bolag 
90% skydd nr 3769

AUTOCALL Risknivå: 2   

• Placeringen passar den som har en positiv syn på den svenska ekonomin  
 men inte vill ta för stor risk.

• Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen-  
 och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och  
 kan erhållas vid ett senare tillfälle. 

• Om sämst utvecklad aktie står under riskbarriären på slutdagen  
 återbetalas 90% av nominellt belopp.  

Emissionskurs (3% courtage tillkommer)  100%
Skyddsnivå 90% 
Löptid 1-6 år 
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 6%)  10%/år
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär efter 6 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 70% 
ISIN   SE0013233608 
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1) 

4 ingående aktier 
• HANDELSBANKEN A
• FORTUM
• TELE2
• ICA GRUPPEN

Riskbarriär (6-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om sämst 
utvecklad aktie på slutdagen, efter 6 år, står under 
denna barriär återbetalar producenten 90% av 
nominellt belopp.

70% av 
startkursen

100% av 
startkursen

Inlösen- och kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-6 år, vilket sker om underliggande aktier på 
observationsdagen stänger på eller över denna bar-
riär. Då återbetalar producenten nominellt belopp 
plus den ackumulerande kupongen gånger antal år 
som placeringen varit aktiv. 

90%
SKYDD

Svenska bolag Kvartalsvis  
Kursskyddad kupong nr 3781

AUTOCALL Risknivå: 4   

• Till följd av den ökade handelsoron har flera aktiekurser pressats, för  
 investerare innebär det möjligheter men också risker beroende hur  
 handelskonflikten kommer att utvecklas. Ett sätt att balansera risken  
 är den kursskyddade kupongen i placeringen. 

• Varje kvartal utbetalas en kupong oberoende av de underliggande  
 aktiernas kursutveckling. 

• Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas  
 återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. 
 
Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd   Nej 
Löptid 1,5-5 år 
Indikativ kursskyddad kupong (Lägst: 1,6%)  2%/kvartal
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär Nej
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60% 
ISIN   GB00B8SVVN09  
Emittent Barclays Bank PLC (S&P: A/Moody’s: A2)

90% av 
startkursen

Inlösenbarriär (kvartalsvis)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 1,5-5 år, vilket sker om samtliga aktier på 
en observationsdag stänger på eller över denna 
barriär. Då återbetalar producenten nominellt 
belopp samt den kursskyddade kupongen för 
innevarande kvartal.

4 ingående aktier 
• ELECTROLUX B
• SKF B
• BOLIDEN 
• TELE2 B

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 producenten nominellt  
belopp minskat med nedgången i den sämst utveck-
lade aktien samt en sista kursskyddad kupong. 

60% av 
startkursen

Svenska bolag Kvartalsvis 
Smart Bonus 2 år  nr 3768

AUTOCALL  Risknivå: 6

Emissionskurs (2% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 0,25–2 år
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 5%) 7%/kvartal
Indikativ bonuskupong (Lägst: 20%) 28%
Inlösenbarriär  100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär efter 2 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 60%
ISIN   SE0013233590
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

100% av 
startkursen

Inlösen- och kupongbarriär (kvartalsvis)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen 
efter 0,25-2 år, vilket sker om underliggande aktier 
på observationsdagen stänger på eller över denna 
barriär. Då återbetalar producenten nominellt 
belopp + den ackumulerande kupongen gånger 
antal kvartal som placeringen varit aktiv. 
Bonuskupong erhålls ej vid förtida inlösen.

Riskbarriär (2-årsdagen)
Om placeringen inte löses in i förtid och om den 
sämst utvecklade aktien på slutdagen efter 2 
år står på eller över denna barriär återbetalar 
producenten nominellt belopp + en bonuskupong 
på indikativt 28%. Om sämst utvecklad aktie 
däremot på slutdagen efter 2 år står under denna 
barriär återbetalar producenten nominellt belopp 
minskat med nedgången i den aktien och ingen 
bonuskupong erhålls. 

60% av 
startkursen

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

• Chans till extra avkastningsmöjlighet tack vare funktionen Smart Bonus.  
 Bonuskupongen på indikativt 28% betalas ut så länge sämst utvecklad  
 aktie slutar på eller över riskbarriären på slutdagen efter 2 år.   

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

4 ingående aktier
• H&M B 
• AUTOLIV
• FORTUM
• SSAB A

Kort 
löptid!

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Löptid 1-5 år 
Utbetalande kupong 7%/år
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 10%)  14%/år
Inlösenbarriär  90%
Kupongbarriär 50%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie)  50%
ISIN   SE0013233582 
Emittent Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A+/Moody’s: A1)

AUTOCALL Risknivå : 6

Hållbar utveckling 
Combo nr 3775
• Underliggande bolag bidrar till en mer hållbar utveckling genom  
 exempelvis vindkraft och biomaterial. Men också bolag vars framgång  
 bygger på smarta lösningar för att göra bland annat industri, offentlig  
 verksamhet och bostäder mer effektiva.

• Varje år finns möjlighet till en utbetalande eller en ackumulerande kupong.  

• 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 producenten  
nominellt belopp minskat med nedgången i den 
aktien.

90% 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 barriär. 
Då erhålls nominellt belopp plus den ackumulerande 
kupongen på indikativt 14% gånger antal år som 
placeringen varit aktiv. 

Kupongbarriär (årligen).
Om samtliga aktier på en observationsdag stänger 
på eller över kupongbarriären utbetalas det en 
kupong på 7%.50% av 

startkursen

4 ingående aktier 
• JOHNSON CONTROLS
• VESTAS
• STORA ENSO
• VEOLIA

 
Kupong-
barriär
på 50%



 6 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 och faktablad. Allt material kan laddas ned på www.garantum.se. 
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Sverige Top Pick Select 
Fixed Best 90% skydd nr 3772

AKTIEOBLIGATION

• Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik  
 Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, anser har spännande framtids- 
 utsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagande- 
 grad på 1,5. 

• De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30%  
 per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. 

• 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen  
 vid löptidens slut efter 5 år.    

Historisk kursutveckling*
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Korg med Top pick aktier OMXS30 Index
Källa: Reuters Datastream

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100% 
Skyddsnivå    90%
Löptid    5 år
Deltagandegrad (Lägst: 1,2)  1,5
Fixed Best (fast utveckling för de 3 bästa aktierna)  30%
Genomsnittsberäkning  1 år (månadsvis) 
Inriktning Korg med 8 aktier 
ISIN SE0013235579 
Emittent Credit Suisse AG London Branch (S&P: A+/Moody´s: A1) 

Aktiekorg 
• ELECTROLUX B
• VOLVO B
• BILLERUDKORS- 
 NÄS
• HUSQVARNA B
• SKANSKA B
• STORA ENSO
• SWEDBANK A
• ABB

Risknivå : 2

NYHET!

Nordiska bolag Low Trigger 
nr 3774

AUTOCALL  Risknivå: 6

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej
Löptid 1–5 år
Indikativ ackumulerande kupong (Lägst: 14%) 17,5%/år
Inlösenbarriär  75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär efter 5 år (barriärberoende skydd/risk på sämst utvecklad aktie) 50%
ISIN   SE0011897826
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa2)

75% av 
startkursen

Inlösen- och kupongbarriär (årligen)
Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen
efter 1-5 år, vilket sker om underliggande aktier på 
observationsdagen stänger på eller över denna bar-
riär. Då återbetalar producenten 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 utvecklad aktie på slutdagen, efter 5 år, 
står under denna barriär återbetalar producenten 
nominellt belopp minskat med nedgången i 
den aktien. 

50% av 
startkursen

• Möjlighet till en ackumulerande kupong på indikativt 17,5% per år gånger  
 antal år som placeringen är aktiv.  

• Ackumulerande kupong – noteras sämst utvecklad aktie under inlösen-  
 och kupongbarriären på en observationsdag ackumuleras kupongen och  
 kan erhållas vid ett senare tillfälle.  

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

4 ingående aktier
• NOKIA 
• JM
• FORTUM
• AUTOLIV

Global Triple Impact 
Östersjölaxen nr 3779

AKTIEOBLIGATION

• Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade  
 beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt.   

• Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med bolag som bidrar till att upp- 
 fylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En  
 uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3.  
 De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30%  
 per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best. 

• 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen  
 vid löptidens slut efter 5 år.    

Historisk kursutveckling*
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Aktiekorg Stoxx 600 Europe
Källa: Reuters Datastream

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100% 
Skyddsnivå    90%
Löptid    5 år
Deltagandegrad (Lägst: 1,0)  1,3
Fixed Best (fast utveckling för de 3 bästa aktierna)  30%
Genomsnittsberäkning  1 år (månadsvis) 
Inriktning Korg med 8 aktier 
ISIN SE0013234267 
Emittent BNP Paribas SA (S&P: A+/Moody´s: Aa3) 

Aktiekorg 
• KION GROUP AG
• SIEMENS
• GECINA
• VONOVIA
• DANONE
• SKANSKA B
• STORA ENSO
• NOKIA

Risknivå : 2

NYHET!

ETT LITE GRÖNARE ALTER
N

ATIV

Målet med Garantum har aldrig varit att vinna många 
priser eller ha störst marknadsandel. Men nu är vi 
trots allt där och alternativet är naturligtvis inte lika 

angenämt. 

Utmärkelser 2019
Vid konferensen SRP Europe i London i februari 2019 

fick Garantum de prestigefyllda priserna Best 
Performance och Best Distributor i Sverige och Norge. 

Under SRP Nordics 2019 i oktober 2019 tog vi hem 
priserna som bästa arrangör både i Norden och i Sverige 

samt bästa placeringen i Norge. 

Priser i all ära men det är 
kundernas avkastning 
som är det viktigaste!

A W A R D S  2 0 1 9

Best Distributor, Sweden 

G A R A N T U M  
F O N D K O M M I S S I O N

A W A R D S  2 0 1 9

Best Performance, Sweden

G A R A N T U M  
F O N D K O M M I S S I O N



 8 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 och faktablad. Allt material kan laddas ned på www.garantum.se. 

En grönare investering 
som inte gör avkall 

på avkastningen
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Vi är störst i Sverige på strukturerade placeringar. Det innebär ett stort ansvar att vara 
ledande inom sin bransch men det medför också stora möjligheter att påverka. Integrera 
hållbarhet i ett investeringsbeslut tror vi inte bara bidrar till en bättre framtid för kom-
mande generationer, även om argumentet är skäl nog, utan också till en långsiktig ekono-
misk tillväxt. Vår ambition är att alltid sondera terrängen bland hållbara placeringsalter-
nativ för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart. I aktuell emission har 
vi nyheten Aktieobligation Global Triple Impact Östersjölaxen nr 3779. Placeringen fungerar 
precis som en vanlig aktieobligation men investerare är även med och bidrar till en hållbar 
utveckling på tre olika sätt, vi kallar den Triple Impact: 

ETT LITE GRÖNARE ALTER
N

ATIV

1 2 3En grön obligation

Placeringen baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen 
har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obli-
gation utgiven av samma producent. Investerare har därmed möjlig-
het att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den 
delen göra avkall på avkastningspotentialen. Producenten, BNP Pa-
ribas, följer principerna för gröna obligationer. Det innebär att peng-
arna som BNP Paribas lånar inom ramen för den gröna obligationen 
går till tydligt definierade miljöprojekt inom exempelvis förnybar 
energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, 
vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk 
och rening av luft. 

1 2 3Stiftelsen för Östersjölaxen

Garantum donerar en del av sin intäkt, minst 1% av nominellt belopp, 
i placeringen till Stiftelsen för Östersjölaxen. Stiftelsen för Östersjö-
laxen är en oberoende stiftelse med initativtagare från SLU, WWF, 
Sportfiskarna och Östersjölaxälvar i Samverkan. Stiftelsens ända-
mål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och 
öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Stiftelsen tillgodoser 
sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar 
med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag 
samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stär-
ker de vilda lax- och öringbestånden.

1 2 3Avkastningsmöjlighet från en hållbar aktiekorg

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och 
regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Samtliga underliggande bolag är med och bidrar till att 
uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Bolagen kan i sin verksamhet hjälpa till att bevara miljön genom 
exempelvis utsläppsbegränsningar, bidra med "smarta" lösningar 
till världens klimat- och samhällsutmaningar eller vara verksamma 
inom områden som hållbar matindustri och hållbara städer.

För mer information, se produktbroschyr Aktieobligation Global Triple Impact Östersjölaxen nr 3779.
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High Yield Europa Kvartalsvis nr 3784

KREDITCERTIFIKAT Risknivå: 6

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. 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 kredit- 
 händelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i  
 tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredit- 
 händelser och hur de kan påverka investeringen. 
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Nominellt belopp Total kupong

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk 0-9 kredithändelser (-11,11 %enheter/händelse 10-18) 100% 
Kreditberoende skydd/risk  iTraxx Crossover Index series 32
Löptid  ca 5 år 
Indikativ kupong 6%/år 
Kupongen uttrycks i termer av nominellt belopp. Ingen kupong utbetalas efter 18 kredithändelser. Utbetalning 
sker kvartalsvis i efterskott och kan som lägst uppgå till 4,5% årligen. 

 ISIN   SE0013101466
Emittent          Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa2)

High Yield USA Kvartalsvis nr 3782

KREDITCERTIFIKAT Risknivå : 5

• Placeringen passar dig som söker högre ränta än vad traditionella  
 ränteplaceringar erbjuder. 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 kredit- 
 händelser i bolagen, givet att kredithändelser sker och att de inträffar i  
 tillräckligt antal. Därför är det viktigt att sätta dig in i faktorer som kredit- 
 händelser och hur de kan påverka investeringen.  
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Nominellt belopp Total kupong

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Kapitalskydd Nej 
Kreditberoende skydd/risk 0-15 kredithändelser (-10%enheter/händelse 16-25) 100% 
Kreditberoende skydd/risk  CDX NA HY 33 Index
Löptid  ca 5 år 
Indikativ kupong 9%/år 
Kupongen uttrycks i termer av nominellt belopp. Ingen kupong utbetalas efter 25 kredithändelser. Utbetalning 
sker kvartalsvis i efterskott och kan som lägst uppgå till 6% årligen. 

 ISIN    SE0013101441
Emittent          Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa2)

Emissionskurs (3% 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 4% och betalas ut kvartalsvis i efterskott) 6%
ISIN   SE0013101458
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (S&P: A+/Moody’s: Aa2)

Stena Kvartalsvis nr 3783

KREDITCERTIFIKAT 

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

• En årlig kupong fås genom att återbetalningsbeloppet är knutet till bolaget  
 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 Stena AB (Publ).

Investerat belopp

Årlig kupongnivå, utbetalas kvartalsvis i efterskott (indikativ nivå angiven)

Nominellt belopp återbetalas (exkl. eventuella kredithändelser)

6%

År
1 2 3 4 50

6% 6% 6%

6%

6

6%

Risknivå: 4

Fond
• AKTIE-ANSVAR  
 SAXXUM AKTIV

Emissionskurs (2,5% courtage tillkommer)  100%
Skyddsnivå 20%
Löptid 5 år 
Indikativ kupong (Lägst: 6,5%) betalas ut oavsett valutornas utveckling 8%
Genomsnittsberäkning 5 månader (6 obs.)
Inriktning Brasiliansk real (BRL), indisk rupie (INR), sydafrikansk rand (ZAR)
ISIN   SE0013234358 
Emittent/Garantigivare  BNP Paribas Issuance BV/BNP Paribas (S&P: A+/
Moody’s: Aa3)

KUPONGCERTIFIKAT 

Tillväxtvalutor 20% Skydd nr 3771

Risknivå: 4

• Placeringen följer en tillväxtdriven valutakorgs rörelse gentemot  
 euron (EUR). Stärks valutakorgen mot euron påverkas din investering  
 positivt, och tvärtom om valutakorgen försvagas mot euron. 

•  Årlig kupong på indikativt 8% per år oavsett valutakorgens utveckling.  

• Om valutakorgen skulle drabbas av ett kraftigt kursfall på 80% eller mer  
 är 20% av ditt nominella belopp alltid skyddat av producenten på slutdagen.
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Historisk utveckling för valutorna mot euron
2009-09-25 – 2019-09-25

BRL mot EUR ZAR mot EUR INR mot EUR
Källa: Reuters Datastream

Historisk kursutveckling* 3 ingående valutor
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KAPITALFÖRVALTNING

Har du svårt att få tiden eller lusten att räcka till när det gäller att sätta dina pengar i arbete? 
Tänker du ibland att du borde ägna mer kraft åt att få din ekonomi att växa? I så fall är du i gott 
sällskap. De flesta av våra kunder upplever att de får ut mer av livet om de fokuserar på sådant 
som inspirerar dem. Varför inte överlåta förvaltning av ditt kapital till en engagerad specialist? 
Garantums diskretionära kapitalförvaltning är lösningen för dig. Vi anpassar oss efter vem du 
är och vad du behöver. Så att du slipper prioritera bort det som är ovärderligt för dig.

Vår förvaltningsmodell
Att förvalta kapital kräver ansvar. Det unika med Garantums förvaltningsmodell är att ansvaret fördelas 
på två roller: förvaltare och rådgivare. För själva förvaltningen ansvarar vårt förvaltningsråd som samman-
lagt har många decenniers relevant erfarenhet. Förvaltningsrådet beslutar om de övergripande frågorna 
gällande marknadsallokering och avkastningsprofi l.

För att säkerställa att förvaltningen fyller sitt syft e bör alla kunder också ta hjälp från en licensierad råd-
givare. Rådgivarens uppgift  är bland annat att bevaka kundens intressen och att bistå i kravställning 
på förvaltningen och i löpande uppföljning av densamma.

Vissa saker är ovärderliga

Strukturerade placeringar

PROTECT 
– fokus på trygghet
Investeringar görs huvud-
sakligen i placeringar med 
kapitalskydd eller en minsta 
återbetalningsnivå. Målsätt-
ningen är att bevara kapitalet 
samtidigt som avkastningspo-
tentialen ska vara högre än i en 
traditionell ränteplacering.

PROTECT 80 
– trygghet med hög potential
Investeringar görs huvud-
sakligen i placeringar med 
kapitalskydd eller en minsta 
återbetalningsnivå. Placeringar 
med villkorad risk (till exempel 
barriärberoende skydd) tillåts 
dock i viss mån. Förvaltaren 
kan öka avkastningspotentialen 
genom att använda obligationer 
som emitteras till överkurs.

FLEX 
– fl exibilitet, potential 
och balanserat risktagande
Här kombineras kapitalskyd-
dade placeringar, placeringar 
med en lägsta återbetalnings-
nivå och placeringar som har 
villkorad risk. Både avkast-
ningspotential och risk ligger 
högre än i Protect-portföljerna.

Fonder

SELECT BALANSERAD 
– lagom potential och mindre 
svängningar
Investeringar görs huvudsak-
ligen i dagligt handlade fonder 
med risknivå låg eller medel. 
Exponering mot aktiefonder 
får uppgå till maximalt 50% 
av portföljvärdet.

SELECT OFFENSIV 
– stor potential och större 
svängningar
Investeringar görs huvudsak-
ligen i dagligt handlade fonder 
med risknivå medel eller hög. 
Exponering mot aktiefonder 
får uppgå till 100% av port-
följvärdet och ska aldrig vara 
lägre än 50%.

Hållbart alternativ

SELECT HÅLLBAR
– lagom potential och hållbar 
profi l
Investeringar görs enbart i 
dagligt handlade fonder med 
en utpräglat hållbar profi l. 
Fondernas risknivå kan vara 
låg, medel eller hög. Exponering 
mot aktiefonder får uppgå till 
maximalt 75% av portföljvärdet. 
Som investerare har vi möjlighet 
att styra kapitalet mot projekt 
och bolag som verkar för en 
hållbar och klimat-smart fram-
tid. I Select Hållbar görs enbart 
investeringar i fonder med 
fokus på samhälle och miljö. 
Detta kan exempelvis innebära 
nischade fonder som investerar 
i gröna obligationer, vatten-
produktion eller klimatsmart 
teknologi, men det kan också 
röra sig om breda fonder som 
bland annat exkluderar verk-
samheter som framställning 
och försäljning av krigsmate-
rial, alkohol, tobak och fossila 
bränslen.

Finansmarknaden har 
en viktig roll att spela 
när ansvarsfulla och 
medvetna placeringsval 
blir allt viktigare för 
investerare. Efterfrågan 
på hållbara investe-
ringsalternativ har 
ökat explosionsartat 
samtidigt som utbudet 
har haft svårt att hänga 
med. Alternativen finns, 
men de är inte helt enkla 
att hitta. 

Med Select Hållbar får 
investerare möjlighet 
att bidra till klimat- 
och samhällspositiva 
projekt utan att för den 
delen göra avkall på 
avkastningspotentialen.

Hur kan 
vi fr ämja 
hållbar 
utveckling? 

Våra förvaltningsmandat
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TIDSPLAN OCH BETALNINGSINFORMATION

11 oktober 2019 – Säljperiod startar

21 november 2019 – Sista teckningsdag

28 november 2019 – Placeringarnas startdag

9 december 2019 – Sista dag då betalningen måste finnas 
på anvisat bankkonto/bankgiro

17 december 2019 – 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?...

Förslag på återinvesteringar i aktuell emission
KOMMANDE FÖRFALL ISIN LÅNGSIKTIG KURS1 FÖRFALLODAG ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION

CS AO Råvarubo SFB 90% 3 år USD 2824 SE0008964902  109,72 2019-11-04 CS AO Top Pick SFB 90% skydd 3772

CS AO USA SFB 90% 3 år USD 2823 SE0008964910  119,39 2019-11-04 CS AO Top Pick SFB 90% skydd 3772

ING AO Global ÅR 1628 SE0005363363  100,00 2019-11-11 CS AO Top Pick SFB 90% skydd 3772

SHB SPR H&M Platå 2 år 3174 SE0006086534  90,85 2019-11-07 BNP KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3771

GS SPR Sv bolag Smart Bonus x2 2819 SE0008963532  194,00 2019-11-08 BNP KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3771

SHB SPR Sverige 2020 SE0006081410  127,96 2019-11-11 BNP KC Tillväxtvalutor 20% Skydd 3771
SG AC Global Combo 2002 SE0006256582  104,00 2019-11-11 GS AC Hållbar utveckling Combo 3775
SG AC Svenska bolag 2Max 2033 SE0006341764  100,00 2019-11-27 GS AC Sv bolag Top Pick Combo OS 3770

KOMMANDE OBSERVATIONER AUTOCALL ISIN OBSERVATIONSDATUM AUTOCALLBARRIÄR ALTERNATIV I AKTUELL EMISSION

CS AC Läkemedel Mån 3021 SE0009779267 2019-10-22 90% GS AC Sv bolag Top Pick Combo OS 3770

CACIB AC Grön Sverige Europa 3462 SE0011614353 2019-10-18 100% BNP AO Global Triple Impact 3779

GS AC Sverige Europa 3171 SE0010296616 2019-10-21 100% GS AC Svenska bolag 90% skydd 3769

1. Aktuell långsiktig kurs per 2019-10-04. Långsiktig kurs är ett beräknat värde som en strukturerad placering skulle få på återbetalningsdagen, givet den eller de underliggande tillgångarnas värde idag. 

Aktuell emission! Teckna senast den 17 januari
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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.

OM BROSCHYREN
Denna informationsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte 
en komplett bild av erbjudandet och placeringarna. Mer information 
finns i det av producenten upprättade faktabladet (KID) och prospektet 
som innehåller en komplett beskrivning, de bindande placeringsvillko-
ren och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering ska 
investerare förses med faktabladet, det fullständiga prospektet och, i 
förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på 
www.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 sam-
manfattar vi de mest framträdande riskerna.
 
KREDITRISK
I en strukturerad placering tar investeraren en kreditrisk på placering-
ens 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 återbe-
talning enligt placeringsvillkoren. Om emittenten hamnar på obestånd 
riskerar investeraren att förlora hela eller delar av sin investering oav-
sett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. För vissa pla-
ceringar kan en garantigivare träda in och överta emittentens åtaganden 
gentemot investeraren ifall emittenten hamnar på obestånd. Kreditris-
ken övergår då till garantigivaren. Kreditrisken bedöms bl a utifrån det 
kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom ex-
empelvis Standard & Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av 
institutets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningså-
taganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta 
banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Emitten-
tens kreditvärdighet kan förändras i positiv eller negativ riktning. För 
information om eventuella förändringar i kreditbetyg, se vår hemsida 
garantum.se för aktuell information. Den statliga insättningsgarantin 
omfattar inte strukturerade placeringar.

LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)
Investerare ska planera för att behålla placeringen under hela löptiden. 
Under normala marknadsförhållanden är det dock möjligt att i förtid 
sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm eller annan utfö-
randeplats. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala 
marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, 
vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. 
Kurserna på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre 
än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden beror 
bland annat på återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kredit-
betyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volati-
liteten) i marknaden. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andra-
handsmarknaden. Producenten 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 försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra 
valutor inte kan komma att påverka avkastningen från placeringarna. I de 
fall en valutakoppling finns påverkar det placeringens avkastningsdel, po-
sitivt eller negativt, och det är viktigt att man tar del av placeringsvillkoren 
för att förstå vilken effekt en valutakursrörelse kan få för placeringens 
resultat. Notera att kurssvängningarna i valutakurser kan vara av stor 
betydelse.

EXPONERINGSRISK
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för be-
räkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande 
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer 
och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursris-
ker, valutakursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller 

politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkast-
ning 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 för-
ändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvär-
det avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utveck-
lingen i de underliggande tillgångarna. 

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

KOMPLEXITET I PLACERINGEN
Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplice-
rade 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 pro-
ducenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den 
underliggande tillgången mot en annan. Producenten får göra sådana 
ändringar i villkoren som producenten bedömer nödvändiga i samband 
med de särskilda händelser som anges i producentens grundprospekt. 
Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland an-
nat 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 producenten får ökade riskhanterings- 
 kostnader.

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

ICKE KAPITALSKYDDAD
Vissa placeringar är inte kapitalskyddade, vilket framgår i beskrivning-
en av den specifika placeringen. Återbetalning av nominellt investerat 
belopp kan vara beroende av kursutveckling 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 producenten som står bakom kapitalskyddet.

ALTERNATIVKOSTNADSRISK
Om marknadsutvecklingen är ogynnsam kan du förlora stora delar el-
ler 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 marknadsfö-
ringsbroschyr för respektive placering samt fullständiga villkor (Grund-
prospekt och slutgiltiga villkor). I slutet av denna broschyr finns även 
ytterligare information som du bör ta del av innan ett eventuellt inves-
teringsbeslut tas.

Viktigt om risker
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VÅRA TJÄNSTER – DIN KUNDNYTTA
Din rådgivare – vår samarbetspartner
Vi tror på relationsbaserad och individanpassad rådgivning – oavsett om 
det gäller att ge råd för hela portföljen eller i samband med val av enskilda 
produkter. Med kompetenta och engagerade rådgivare får du som kund 
fl er alternativ och tydlig information om konsekvenser av olika val. Distri-
butionen av Garantums produkter och tjänster sker via utvalda samarbets-
partners. Våra samarbetspartners kan erbjuda dig mervärden som får en 
omedelbar kvalitetspåverkan för de produkter och tjänster du investerar i 
hos oss. Personlig rådgivning nära dig, utökat produktutbud, behovs- och 
portföljanalys, lämplighetsbedömning, skräddarsydda investeringsförslag 
och kvalitetssäkring av givna råd är bara en del av allt du får. Högsta möjliga 
kundnytta utifrån just dina unika behov helt enkelt. 

Garantum – specialist på strukturerade placeringar
Garantums roll handlar inte bara om att utifrån kundbehov och aktuella 
marknadsförutsättningar skapa bra placeringar. Den omfattar även gedigna 
processer kring framtagning, godkännande och målgruppsbestämning av 
produkter. Därtill säkrar Garantum konkurrenskraft iga villkor i sina struk-
turerade placeringar genom upphandling från ett fl ertal producenter (emit-
tenter) och optionsmotparter. Vidare ingår det i vårt uppdrag att hantera 
risker, administrera emissioner, prissätta produkter, bevaka och rapportera 
kring vinstsäkring, omstrukturering, kuponger, förtida inlösen och förfall.

Kostnader och ersättningar – ditt val!
Courtage Vid investering i en strukturerad placering arrangerad av Garan-
tum kan courtage tillkomma. Courtaget bestäms av det fi nansiella institut 
som distribuerar produkten till kunden. Enligt Garantums prislista uppgår 
courtaget för närvarande till 2,0% av nominellt belopp för placeringar kor-
tare än fem år; 2,5% för femåriga placeringar och 3,0% för placeringar längre 
än 5 år. Lägre courtage för kortare löptider återspeglar det faktum att to-
tal avkastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Courtage 
tillfaller normalt den rådgivarfi rma som förmedlat aff ären och Garantum 
uppbär då betalningen för rådgivarfi rmans räkning. Courtage som tas ut i 
samband med försäljning på andrahandsmarknaden eller diskretionär port-
följförvaltning tillfaller dock Garantum.

Arrangörsarvode En strukturerad placering har alltid en framtagningskost-
nad, oberoende av konstruktion. För det arbete Garantum utför erhåller Ga-
rantum ett arvode från placeringens emittent.  Arvodet är inkluderat i pla-
ceringens pris och ska bland annat täcka kostnader för produktframtagning, 
distribution, marknadsföring, administration och rapportering. Arvodet 
uppgår till maximalt 1,2% av nominellt belopp per löptidsår. För de place-
ringar som gavs ut 2018 låg det genomsnittliga arvodet på 0,96% per löptidsår.  

Emittentarvode, även emittenten av en strukturerad placering tar ut ett arvode 
för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och distribution av place-
ringen. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och kan variera och defi nieras 
olika av olika emittenter. För komplett beskrivning av den specifi ka placering-
ens emittentarvode, se placeringens Slutliga Villkor/Final Terms.

Totalkostnaden är courtage plus arrangörsarvode (exkl. emittentarvode). För 
en 5-årig placering blir det maximalt 2,5% + 6,0% = 8,5% av nominellt belopp. 

Av detta går 4,5% (2,0% + 2,5% courtage) oavkortat till den rådgivarfi rma som 
förmedlat aff ären. Garantum kan behålla maximalt 4% men över tid har den 
verkliga siff ran legat lägre. Den faktiska totalkostnaden fastställs när placering-
en handlats upp och publiceras på Garantums hemsida eft er emissionsdagen.

Ersättning Traditionell modell I den traditionella modellen får rådgivarfi r-
man ersättning för mervärdeskapande tjänster i samband med investerings-
rådgivningen via produktrelaterad tredjepartsersättning (provision). Sådan 
ersättning får endast tas emot under förutsättning att ersättningen står i pro-
portion till den kvalitetshöjning som tillförs samt att den inte hindrar tillva-
ratagandet av kundens intresse. För förmedling av Garantums strukturerade 
placeringar utgår i normalfallet engångsersättning, eft ersom huvuddelen 
av rådgivningsarbetet sker i samband med investeringstillfället. Garantum 
bedömer att värdet av den kvalitetshöjning och de extratjänster som tillförs 
genom en rådgivarfi rma kan uppgå till maximalt 2,0% av nominellt belopp. 
För löptider kortare än fem år är dock ersättningen lägre eft ersom total av-
kastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Engångsersätt-
ningen uppgår till 1,5% av nominellt belopp för treåriga placeringar, 1,75% 
för fyraåriga och 2,0% för placeringar som är fem år eller längre. 

Exempel på maximal kostnad (exkl. emittentarvode) över tid vid ett nomi-
nellt belopp på 50 000 kr i en placering med 5 års löptid med traditionell 
modell:

Scenarier Om du säljer
efter 1 år

Om du säljer
efter 3 år

Vid förfall 
efter 5 år

Courtage 1250 kr 1250 kr 1250 kr 
Tredjepartsersättning till rådgivarfirma 1000 kr 1000 kr 1000 kr 
Max ersättning till Garantum 2000 kr (1000 kr) 2000 kr (1000 kr) 2000 kr (1000 kr)

Totalt (inkl. courtage), kr 4250 kr 4250 kr 4250 kr 
Totalt (inkl. courtage), % 8,5% 8,5% 8,5%
Kostnad över tid, % -8,5% -2,8% -1,6% 

Ersättning Nettomodell I nettomodellen har kunden ett alternativ till det 
traditionella. I denna modell kommer den tredjepartsersättning, dvs. den del 
av arrangörsarvodet som Garantum skulle ha betalat ut till rådgivarfi rman, 
istället att inbetalas till kundens depå som en rabatt. I utbyte betalar kunden 
en årlig rådgivningsavgift  till rådgivarfi rman. Betalningen dras direkt från de-
pån och administreras av Garantum. Storleken på rådgivningsavgift en uppgår 
maximalt till 1,25% (inkl moms). Vid ett fördjupat samarbete mellan kund 
och rådgivare fi nns möjlighet att komma överens om vissa extra tjänster där 
ytterligare rådgivningsavgift  kan tillkomma på maximalt 1,25% (inkl moms). 
Den totala rådgivningsavgift en kan uppgå till maximalt 2,5% (inkl moms).  

Exempel på kostnad över tid (exkl. emittentarvode) vid ett nominellt belopp på 
50 000 kr i en placering med 5 års löptid med nettomodell: 

Scenarier Om du säljer
efter 1 år

Om du säljer
efter 3 år

Vid förfall 
efter 5 år

Courtage 1250 kr 1250 kr 1250 kr 

Tredjepartsersättning till rådgivarfirma 0 kr 0 kr 0 kr

Max ersättning till Garantum 2000 kr 2000 kr 2000 kr 

Rådgivningsavgift (inkl moms)  1250 kr 3750 kr 6250 kr 
Totalt (inkl. courtage), kr 4500 kr 7000 kr 9500 kr
Totalt (inkl. courtage), % 9,0% 14,0% 19,0%
Kostnad över tid, % -9,0% -4,5% -3,5%

Framtidens investeringsrådgivning – Individanpassat förstås! 
Utbudet av produkter och tjänster på Garantums investeringsplattform är skapat för 
att hjälpa dig som kund att få en bra överblick över hela din portfölj. Nyckeln för att 
komma åt hela investeringsplattformen och nyttja vårt premiumutbud av placeringser-
bjudanden är individanpassad rådgivning. Det innebär också att plattformen är skapad 
för att ge stöd åt din rådgivare så att denne kan göra ett så bra jobb som möjligt för dig 
som kund. När du investerar i vårt produkt- och tjänsteutbud via den individanpassade 
rådgivningen får du även:

• Tillgång till personlig licensierad rådgivare 
• Tillgång till lokalt kontor 
• Löpande lämplighetsbedömning   
• Granskning och kvalitetssäkring av givna råd 
• Löpande investeringsrekommendationer och omallokeringsförslag 
• Löpande portföljanalyser och portföljförslag 
• Tillgång till kvalitetssäkrat och brett sortiment av placeringar samt tjänster 
• Utbildning i sparande, investeringar och olika produkter

+Tilläggstjänster
Vid ett fördjupat samarbete mellan kund och rådgivare finns möjlighet att komma över-
ens om vissa extra tjänster och ökade mervärden genom unika, kundanpassade lös-
ningar. För detta kan din rådgivare ta ut en extra rådgivningsavgift på maximalt 1,25% 
(inkl moms), utöver den ersättning som utgår enligt traditionell eller nettomodell. 

• ...föredrar att rådgivarens ersättning
 betalas separat

• ...föredrar att få rabatt inbetalt till din
 depå 

• ...köper och säljer värdepapper ofta

• ...föredrar att rådgivarens ersättning
 finns inbyggd i produktens pris

• ...uppskattar tydliga villkor (jag vet vad
 jag har betalat och vad jag får vid förfall
 givet villkoren) 

• ...köper och säljer värdepapper sällan

Nettomodell passar dig som...Traditionell modell passar dig som...

Våra kostnads- och ersättningsmodeller 
Många av Garantums produkter och tjänster tillhandahålls endast i samband med in-
vesteringsrådgivning via utvalda rådgivarfirmor. Rådgivarfirman kan få ersättning för 
sitt arbete antingen via en produktrelaterad tredjepartsersättning som är inkluderad i 
produktens pris (traditionell modell) eller via en rådgivningsavgift som betalas direkt 
från kund (nettomodell).

+Tilläggs-
tjänster

+Tilläggs-
tjänster
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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 en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är 
 villkorat av att det inte enligt Garantums eller producentens bedömning 
helt eller  delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, 
myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.  Garantum 
eller producenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa 
 erbjudandets  omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedö-
mer att  marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genom-
föra  erbjudandet.

Historisk eller simulerad historisk utveckling 
Information markerad med * avser historisk information och  eventuell 
information markerad med ** avser simulerad historisk information. 
 Simulerad information är baserad på Garantums eller producentens
egna  beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som 
 använder  andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda re-
sultat.  Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad histo-
risk  utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling 
eller  avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidspe-
rioder som använts i broschyren. 

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

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

BESKATTNING
För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en 
strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk 
 gällande skattelagstiftning, 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 pro-
spektet som finns tillgängligt på www.garantum.se. 

ÅTERBETALNINGSDAG
Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag 
för återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbe-
talning eller utbetalning av kupong framgår av producentens faktablad, 
grundprospekt och slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är be-
roende av den centrala värdepappersförvararens 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. 
 Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Sub-
ject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delive-
red within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed 
that neither  itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deli-
ver any  securities within the United States or to U.S. persons. In addition, 
until 40 days  after the commencement of the offering, an offer or sale 
of notes within the  United States by any dealer (whether or not partici-
pating in the offering) may violate the registration 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  DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE 
DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY 
BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

SPIS – BRANSCHKOD OCH ORDLISTA
Garantum Fondkommission AB är ansluten till SPIS (Strukturerade pla-
ceringar i Sverige) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fond-
handlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. 
Branschkod och tillhörande ordlista finns på på www.strukturerade.se.

MÅLGRUPPSBESTÄMNING
På framsidan av denna informationsbro-
schyr finns en beskrivning av placeringens 
målgrupp. En strukturerad placering ska i 
första hand distribueras inom den målgrupp 
som definieras som positiv. För det fall pla-
ceringen distribueras inom ramen för inves-
teringsrådgivning eller portföljförvaltning, 
och har ett diversifierande syfte, kan place-
ringen distribueras till en neutral målgrupp. 
Investerare som inte fångas upp av vare sig 
positiv eller neutral målgrupp befinner sig i 
praktiken i en negativ  målgrupp vilket inne-
bär att en investering inte är lämplig. För 
mer information kring olika placeringstypers 
målgruppsbestämning, kontakta Garantum. 
Målgruppsbestämningen fastställs utifrån 
följande kriterier:

Investeringsmål
• Kapitalbevarande – Kapitalet ska vara
 skyddat mot nedgång.
• Tillväxt – Kapitalet ska ha potential att
 växa.
• Kassaflöde – Kapitalet ska generera kon-
 tinuerliga utbetalningar.
• Hedge – Kapitalet ska kunna växa oberoende
 av marknadsutvecklingen.
• Hävstång – Kapitalet ska ge en hög av-
 kastning i förhållande till investerat 
 belopp.

Investerartyp
• Icke-professionell 
• Professionell
• Jämbördig motpart
Garantum kategoriserar samtliga kunder 
som ”Icke-professionella”, ”Professionella” 
eller ”Jämbördiga motparter”. Som ”Icke-
professionell” kund omfattas du av det högsta 
kundskyddet. Som kund finns möjlighet att 
ansöka om att byta kundkategori till ”Profes-
sionell”. Som ”Professionell” kund förloras 
det högre kundskyddet.

Kunskap och erfarenhet
• Grundläggande – Ingen kunskap om, eller
 erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
• Informerad – Kunskap om, och erfarenhet
 av, investeringar i värdepapper.
• Avancerad – Hög kunskap om, och stor er-
 farenhet av, investeringar i värdepapper.

Förmåga att bära förlust
• 0% – Investeraren har ingen förmåga att 
 bära förlust. 
• 0%-X% – Investeraren har begränsad för-
 måga att bära förlust.
• 0%-100% – Investeraren har förmåga att
 bära förlust. 

Risktolerans
Investerare vars skattade risktolerans över-
ensstämmer med produktens SRI ingår i po-
sitiv målgrupp. Är SRI lägre än kundens skat-
tade risktolerans kategoriseras kunden som 

neutral målgrupp och är SRI högre kategori-
seras kunden som negativ målgrupp. Detta 
gäller för investeringsrådgivning avseende 
en enskild produkt. I det fall rådgivningen 
avser en portfölj är det portföljens samman-
vägda SRI som styr målgruppsbestämningen.

Distributionsstrategi
• Orderutförande med passandeprövning 
• Investeringsrådgivning
• Portföljförvaltning
Distribution sker via utvalda samarbetspart-
ners genom investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning.

Placeringshorisont
• Mycket kort (<1 år)
• Kort (<3 år)
• Medel (<5 år)
• Lång (>5 år)

RISKKLASSIFICERING (SRI)
Riskindikatorn på framsidan syftar till att il-
lustrera risk på investerat belopp utifrån 
PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based 
Investment Products). Riskmåttet gäller för 
alla strukturerade placeringar i EU och be-
nämns som SRI (Summary Risk Indicator). 
Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) 
beräknas SRI utifrån två underliggande mått: 
emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk 
Measure) och volatiliteten i underliggande 
marknad (MRM – Market Risk Measure). 
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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 fortfa-
rande av en stark vilja att tänka i nya banor och snabbt anpassa oss till vad kunder och samarbets-
partners 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.
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