Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
Produktens namn:
PRIIP-produktutvecklarens namn:
Kontakt information:
Behörig myndighet:
Produktionsdatum:

Structured Note - Booster - SE0014782520
Danske Bank A/S - www.danskebank.se
Ring 0752-48 00 00 för mer information
Den danska finansinspektionen
Datum för faktabladet är 14. april 2021

Varning: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Type
Aktierelaterade värdepapper emitterade i papperslös och dematerialiserad kontoförd form clearade via Euroclear Sweden..
Mål
Målet med denna produkt är att erbjuda möjligheten att ta del av prisuppgång i de underliggande tillgångar med en deltagandegrad om 250%,
samtidigt är du exponerad mot prisnedgångar i den sämst utvecklade underliggande tillgången. Det Slutliga Inlösenbeloppet beror på den
procentuella förändringen i den underliggande tillgången mellan initial värderingsdag och slutlig värderingsdag.
De olika utfallen summeras nedan:
Om den Relevanta Utvecklingen Nedsida understiger 80% av startvärde samt Relevant Utveckling Uppsida understiger 100% av startvärde,
återbetalas nominellt belopp minus prisnedgången för sämst utvecklad aktie multiplicerat med en fastställd deltagandegrad på 100%.
Om den Relevanta Utvecklingen Nedsida understiger 80% av startvärde samt Relevant Utveckling Uppsida överstiger 100% av startvärde,
återbetalas nominellt belopp plus Relevant Utveckling Uppsida multiplicerat med en deltagandegrad på 250% minus prisnedgången för
sämst utvecklad aktie multiplicerat med en fastställd deltagandegrad på 100%,
Om den Relevanta Utvecklingen Nedsida överstiger 80% av startvärde samt Relevant Utveckling Uppsida överstiger 100% av startvärde,
återbetalas nominellt belopp plus prisuppgången multiplicerat med en deltagandegrad på 250%.
Relevant Utveckling Uppsida definieras som den procentuella genomsnittliga förändringen i alla underliggande tillgångar mellan initial
värderingsdag och slutgiltig värderingsdag, uttryckt som slutkurs dividerad med startkurs, uttryckt i procent.
·

Initial värderingsdag:

4 juni 2021

Valuta

SEK

Slutlig värderingsdag

4 juni 2024

Underliggande
TIllgångar:

Swedbank AB A, Nordea Bank Abp (SE)
SEK

Emissionsdag:

23 juni 2021

Deltagandegrad
Uppsida:

250%

Förfallodag:

23 juni 2024

Målgrupp
Den här produkten är avsedd för investerare som önskar ta del av stigande kurser i de underliggande tillgångarna, som förstår riskerna med
fallande aktiekurser och att deras investerade kapital är föremål för risker. Den här produkten är avsedd för investerare som har en kortast
investeringshorisont överensstämmande med produktens löptid.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfall. Om den anses illikvid kan det hända
att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnadar för
förtida inlösen. Om den anses ha en väsentlig likviditetsrisk kan du kanske inte enkelt sälja din produkt
eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det
är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat
produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför
förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

1 år

2 år

23 juni 2024

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnadar

SEK 20.276,13

SEK 17.921,38

SEK 10.467,94

Genomsnittlig avkastning per år

-79,72%

-41,04%

-29,84%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnadar

SEK 49.327,16

SEK 41.167,23

SEK 32.176,22

Genomsnittlig avkastning per år

-50,67%

-29,42%

-22,61%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnadar

SEK 91.059,85

SEK 74.471,21

SEK 62.800,22

Genomsnittlig avkastning per år

-8,94%

-12,76%

-12,40%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnadar

SEK 154.790,72

SEK 179.999,88

SEK 213.238,72

Genomsnittlig avkastning per år

54,79%

40,00%

37,75%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 3 år enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 100.000,00.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna
investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten.
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra
utbetalningar till dig.
Denna produkt kan inte lätt lösas in. Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du löser in den före
förfallodagen. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande kostnader alternativt förluster.
Köp av denna produkt innebär att du tror att det underliggande priset kommer att öka.
Din maximala förlust skulle vara att du förlorar hela din investering.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna
tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Danske Bank inte kan göra några utbetalningar?
Denna produkt är inte skyddad av den danska garantifonden eller genom någon annan ersättning till investerare eller annan garanti. Det innebär
att om Danske Bank inte kan betala, kan du förlora alla dina förväntade betalningar.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna
omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna
förutsätter att du investerar SEK 100.000,00. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnad över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa
kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
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Scenarier

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 2 år

Om du löser in den 23 juni 2024

Totala kostnader

SEK 5.600,00

SEK 5.600,00

SEK 5.600,00

Effekt på avkastning

5,60%

2,80%

1,87%

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar
inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden,
vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader

Teckningskostnader 1,87%

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.

Inlösenkostnader

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Löpande kostnader

Ingen

Bikostnader

Ingen

0,00%

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 23 juni 2024
Den här produkten är avsedd att behållas till slutet av den rekommenderade innehavsperioden.
Den rekommenderade innehavstiden är vald för att sammanfalla med produktens ordinarie förfallodag. Vänligen notera att det inte är garanterat
att du kan sälja produkten före förfallodagen. Om du säljer produkten före dess ordinarie förfallodag kan detta medföra kostnader och du kan
förlora delar av eller hela din investering.

Hur kan jag klaga?
Klagomål på den här produkten, Danske Bank agerande och/eller på den person som ger råd om eller säljer produkten till dig, bör riktas till
Danske Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (klageservice@danskebank.dk).

Övrig relevant information
De risker som beskrivs i detta dokument beskriver vissa risker, men inte alla, med att investera i denna produkt. Innan du fattar beslut om en
investering bör du förvissa dig om att du helt förstår de risker som finns med denna produkt och söka professionell hjälp om du behöver det.
De fullständiga villkoren för produkten anges i de allmänna villkoren för handel med produkten och i bekräftelsen för den handlade specifika
produkten, kompletterad och ändrat från tid till annan.
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