SEB Finland Aktie Kupong
aktieindexlån

Söker du alternativa avkastningskällor i en omgivning av låga räntor?
Tror du att aktiekursen för de sex aktier som bildar den underliggande variabeln förblir på minst nuvarande nivå?

Möjlighet till hög kupongavkastning från den finska
aktiemarknaden

Den finska aktiemarknaden erbjöd en bra avkastning år 2016 ( + 9,55 %
HEX25 prisindex). Då vi går in i år 2017 är den finska aktiemarknadens
prissättning utmanande och de exportdrivna företagen skuggas av speciellt
politiska osäkerhetsfaktorer i de stora västerländska ekonomierna såsom
Storbritannien och USA. I Europa har man långt publicerat förväntad
ekonomisk statistik men helhetsproduktionens tillväxt är fortsatt svag.
Inköpschefsindexen ligger på en bra nivå och ur dem kan man skönja en
förväntning om att den ekonomiska aktiviteten förstärks. Den Europeiska
centralbankens stimulerande penningpolitik stöder fortsättningsvis ekonomin
och aktier ses som en attraktiv tillgångsklass i en omgivning av låga räntor.
SEB Finland Aktie Kupong erbjuder en konkurrenskraftig avkastningsnivå
då värdet på den aktiekorg som ligger som underliggande variabel bibehålls
på sin nuvarande nivå eller sjunker med maximalt 10% under de följande
fem åren.* Indexlånet är maximalt cirka femårigt och det förfaller i förtid ifall
marknaden utvecklas fördelaktigt. Indexlånet saknar kapitalgaranti, vilket
innebär att placeraren riskerar att förlora placerat kapital. Indexlånet är
förknippat med emittentrisk, d.v.s. återbetalningen är beroende av emittenten
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):s solvens.

•

Cirka femårigt aktieindexlån utan
kapitalgaranti

•

Avkastningspotential från den finska
aktiemarknaden

•

Avkastning halvårsvis, preliminärt
3,10 % (6,20 % p.a.)*

•

Indexlånet ger avkastning om
aktiekorgens värde hålls på
nuvarande nivå eller sjunker
maximalt 10 % från utgångsvärdet

•

Teckningsperiod 30.1 - 10.2.2017
*Avkastningsprocenten fastställs på emissionsdagen
och kan inte understiga 2,10 %

Aktiekorgens utveckling 2011-2017
160%

Underliggande variabel
SEB Finland Aktie Kupong indexlånets underliggande variabel en balanserad
(1/6) aktiekorg som består av sex börslistade aktier i Finland. Aktierna i
aktiekorgen är Nordea Bank AB, Kone Abp, Fortum Abp, Nokia Abp, UPMKymmene Abp och Stora-Enso Abp. Värdet på aktiekorgen kontrolleras på
noteringsdagarna som infaller halvårsvis. Aktiekorgens utveckling under
placeringstiden inverkar eventuellt på utbetalning av avkastning och kapitalet
som återbetalas. Placeringen är inte kapitalgaranterad och placeraren kan
förlora placerat kapital och avkastning helt eller delvis. Ifall värdet på den
underliggande variabeln underskrider 70% av utgångsvärdet den sista
noteringsdagen kommer värdet på det återbetalade lånet att underskrida
det placerade beloppet. Vid noteringarna av den underliggande variabelns
utveckling tas inte utbetalda dividender i beaktande.
*Utgångsvärdet för aktiekorgen baseras på den officiella slutkursen 13.2.2017
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Aktiekorgens utveckling 20.1.2011-20.1.2017 indexerat
(20.1.2011=100). Den blå linjen belyser 90%:s utdelningsgräns och
den röda linjen 70%:s risknivå jämfört med nivån 20.1.2017.
Källa: Bloomberg
Historisk utveckling är aldrig en garanti för framtida utveckling.

Utbetalning av avkastning
Aktiekorgens utveckling jämförs under lånetiden halvårsvis mot aktiekorgens utgångsvärde. Ifall aktiekorgens värde på
någon av de halvårsvis infallande noteringsdagarna är minst 90% av utgångsvärdet betalar indexlånet en avkastning på
preliminärt 3,10 % på det nominella beloppet. Därtill, ifall aktien på någon av noteringsdagarna är samma som utgångsvärdet eller högre förfaller indexlånet i förtid. Ifall aktiekorgens värde på någon av noteringsdagarna är lägre än 90 % av
utgångsvärdet och ingen avkastning utbetalas för noteringsperioden finns det en möjlighet att erhålla denna obetalda kupong i samband med följande kupongutbetalningar förutsatt att aktiekorgens värde är minst 90% av utgångsvärdet någon
av de följande noteringsdagarna (den obetalda kupongen blir kvar i minnet).
Till exempel ifall den underliggande variabeln för första gången den tredje halvårsvisa noteringsdagen är minst 90 % av
utgångsvärdet, och ingen avkastning utbetalats från tidigare noteringsperioder, utbetalas 9,30 %:s avkastning på nominellt
belopp. Ifall den underliggande variabelns värde då är samma eller högre än utgångsvärdet återbetalas även placeringens
nominella belopp. Å andra sidan ifall den underliggande variabeln på den första noteringsdagen är samma eller högre än
utgångsvärde, utbetalas en avkastning på preliminärt 3,10 % samt det nominella beloppet i förtid. Den slutgiltiga halvårsvisa avkastningen fastställs på emissionsdagen och kan inte underskrida 2,10 %.

Återbetalning av kapitalet
Ifall den underliggande variabeln inte en enda gång under de halvårsvisa noteringsdagarna uppgår till utgångsvärdet och
ifall den underliggande variabeln inte har sjunkit mer än 30 % från utgångsvärdet får placeraren tillbaka placeringens nominella belopp. Ifall indexlånet inte förfallit i förtid och den underliggande variabeln sjunkit med över 30 % från utgångsvärdet
år 2022 förlorar placeraren en del av kapitalet, lika mycket som den underliggande variabelns värde har sjunkit.
Beräkning av avkastning och återbäring av kapitalet
Beräkning av avkastning
0,5 år

Aktiekorgen minst 90% av
utgångsvärdet

Avkastning *

Förtida förfall

Avkastning 3,10 %*

Ifall aktiekorgen minst samma som
utgångsvärde

Ja

Noteringarna fortgår
Nej

Noteringarna fortgår till nästa
noteringsperiod

Nej

Noteringarna fortgår till nästa
noteringsperiod

Nej

Noteringarna fortgår till nästa
noteringsperiod

-> nominellt belopp återbärs

Nej

1 år

Aktiekorgen minst 90% av
utgångsvärdet

Ja

Avkastning 6,20 % *

Ifall aktiekorgen minst samma som
utgångsvärde
-> nominellt belopp återbärs

Nej

1,5 år

Aktiekorgen minst 90% av
utgångsvärdet

Ja

Avkastning 9,30 %*

Ifall aktiekorgen minst samma som
utgångsvärde
-> nominellt belopp återbärs

Nej

2 – 4 år

Motsvarande princip
upprepas

Ja

Motsvarande princip
upprepas

Motsvarande princip upprepas

Nej

Motsvarande princip upprepas

Nej

4,5 år

Aktiekorgen minst 90% av
utgångsvärdet

Ja

Avkastning 27,90 %*

Ifall aktiekorgen minst samma som
utgångsvärde

Nej

-> nominellt belopp återbärs

Noteringarna fortgår till nästa
noteringsperiod

Nej

5 år
(förfall)

Aktiekorgen minst 90% av
utgångsvärdet

Ja

Avkastning 31,0 %* och nominellt belopp återbetalas

Nej
Aktiekorgen sjunkit med
högst 40%

Ja

Nej

Nominellt belopp återbetalas

Förlustbringande förfall.
Placerarens förlust motsvarar förlusten på den underliggande variabeln.

*Minskat med eventuellt tidigare utbetalda avkastningar.

PRODUKTENS RISKKLASS: MEDELHÖG RISK. I strukturerade placeringsprodukter är återbetalningen av nominellt kapital beroende av markandsutvecklingen för en underliggande variabel, t ex aktiekurserna för ett antal referensbolag eller antalet kredithändelser för ett urval av bolag, och
emittentens återbetalningsförmåga. Återbetalning av nominellt kapital täcker inte eventuell överkurs, teckningsprovision eller andra kostnader.
Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga finns beskriven i det här prospektet. Riskklassificeringen befriar inte placeraren från
skyldigheten att noggrant bekanta sig med detta prospekt, de lånespecifika villkoren och eventuellt grundprospekt samt riskerna som finns
beskrivs i dessa. På Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s webbplats www.sijoitustuotteet.fi finns mera information om
riskklassificering.
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Indexlån
SEB Finland Aktie Kupong
Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
(”SEB”)
Teckningsplats
SEB, Unionsgatan 30, 00100 Helsingfors
Teckningstid och betalning
Indexlånet kan tecknas under perioden
30.1.2017-10.2.2017. Teckningsbeloppet,
som bör vara delbart med 1 000, betalas
till SEB: FI68 3301 0002 1000 48 eller
Nordea: FI88 2400 1800 0136 17. Vid
betalning av teckningsbeloppet anges
som meddelande ”SEB Finland Aktie
Kupong”, tecknarens namn samt person-/
FO-nummer.
Minsta teckningsbelopp
EUR 1 000

Stora Enso Oyj (STERV FH)
Vid avkastningsnoteringarna beaktas inte
dividenderna.
Återbetalning av nominellt belopp
Indexlånet saknar kapitalgaranti.
Investerare riskerar att förlora placerat
kapital helt eller delvis. Skyddet mot
kursnedgångar beror på aktiekorgens
utveckling under placeringsperioden.
Skyddet mot kursnedgångar förutsätter
att aktienkorgen på förfallodagen sjunkit
med högst 30 % från utgångsvärdet.Ifall
aktienkorgen sjunkit mer än det förlorar
placeraren sitt placerade kapital lika
mycket som aktiekorgens värde sjunkit.
Lånet är därutöver förknippat med
emittentrisk, d.v.s. risk för att emittenten
i händelse av insolvens inte kan fullfölja
sina åtaganden. I sådant fall riskerar
placeraren att förlora eventuell avkastning
samt placerat kapital helt eller delvis.

Teckningskurs
100 % av nominellt belopp

Utgångsvärde
Som utgångsvärde används aktiernas
officiella avslutskurs 13.2.2017.

Teckningsprovision
2,0 % av nominella teckningsbeloppet.
Provisionen ska tilläggas teckningsbeloppet.

Noteringsdagar och möjliga förfallodagar
De halvårsvisa noteringsdagarna för aktiekorgen är 7.8.2017, 6.2.2018, 6.8.2018,
6.2.2019, 6.8.2019, 6.2.2020, 6.8.2020,
8.2.2021, 6.8.2021 och 7.2.2022. Ifall en
noteringsdag inte är en börsdag, betraktas
som noteringsdag den närmast påföljande
börsdagen. Antalet noteringsdagar under
lånetiden är tio. Ifall aktiekorgen på en av
noteringsdagarna är högre än utgångsvärdet förfaller lånet automatiskt. Möjliga
förfallodagar innan indexlånets slutliga
förfallodatum är 21.8.2017, 20.2.2018,
20.8.2018, 20.2.2019, 20.8.2019,
20.2.2020, 20.8.2020, 22.2.2021,
20.8.2021 och 21.2.2022.

Valuta
Euro (EUR)
Emissions- och återbetalningsdag
Indexlånet emitteras 20.2.2017 och återbetalas senast 21.2.2022
Förvar
Kostnadsfritt förvar på värdeandelskonto
i SEB
ISIN-kod
XS1559424442
Säkerhet
För indexlånet har inte ställts separat
säkerhet
Underliggande variabel
Balanserad aktiekorg (1/6)
Nordea Bank AB (NDA1V FH)
Kone Abp (KNEBV FH)
Fortum Abp (FORTUM FH)
Nokia Abp (NOKIA FH)
UPM-Kymmene Abp (UPM1V FH)

Preliminära lånevillkor
Den halvårsvisa avkastningen är preliminärt 3,10%. De slutgiltiga avkastningsvillkoren fastställs 13.2.2017. Marknadens
utveckling under teckningstiden kan
förbättra eller försämra villkoren.
SEB förbehåller sig rätten att annullera indexlånets emission ifall kupongavkastningen understiger en nivå på 2,10
%, eller ifall det totala teckningsbeloppet
understiger 2 miljoner euro. SEB kan i
förtid avsluta indexlånets teckningstid

om så krävs för att säkerställa villkoren
för emissionen. En detaljerad beskrivning
av avkastningsberäkningen finns i de
lånespecifika villkoren.
Sekundärmarknad
SEB upprätthåller en sekundärmarknad för
indexlånet och ger köpnoteringar
under normala marknadsomständigheter.
Indexlånets värde på sekundärmarknaden
kan vara högre eller lägre än det nominella
värdet.
Struktureringskostnad
Indexlånets nominalbelopp inkluderar en
uppläggningsprovision som är ca 4,5 %
(enligt marknadsläget 23.1.2017), d.v.s ca
0,9 % p.a. under antagande att placeringen förfaller om tre år och att det behålls
till förfallodagen. Provisionen täcker
kostnader för strukturering av produkten,
försäljning och marknadsföring.
Värdeandelssystem och börslistning
Euroclear S.A./N.V. För indexlånet ansöks
om börslistning i februari 2017 på Irish
Stock Exchange.
Grundprospekt och lånespecifika
villkor
Grundprospekt (Structured Note and
Certificate Programme, daterat 8.7.2016)
med bilagor och lånespecifika villkor kan
fås på teckningsplatsen och på webbplatsen www.seb.fi.

Risker
Indexlånet saknar kapitalgaranti. Placerare kan förlora kapitalet helt eller delvis
Ifall indexlånet inte har förfallit före sista noteringsdagen och den underliggande variabeln sjunkit med över 30 % från
utgångsvärde den sista noteringsdagen
förlorar placeraren en del av kapitalet,
lika mycket som värdet på den underliggande variabeln sjunkit.
Emittentrisk; ifall av emittentens
insolvens kan placeraren förlora det
placerade kapitalet och eventuell
avkastning helt eller delvis
Läs mera om risker på sidan 4
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Centrala risker
Med placeringar följer alltid ekonomiska
risker. Placeraren ansvarar själv för de
ekonomiska konsekvenserna av sina
placeringsbeslut.
Placeringsbeslut bör fattas först när placeraren fullständigt har förstått produktens
egenskaper och de risker som den medför.
Placeraren uppmanas att grundligt bekanta sig med informationen i den här försäljningsbroschyren och i de lånespecifika
villkoren samt emittentens grundprospekt
för masskuldebrev, där villkoren för lånet
och emission beskrivs mera ingående.
Grundprospekt och lånespecifika villkor
kan fås på teckningsplatserna och på
webbplatsen www.seb.fi. Här följer en kort
beskrivning av de centrala risker som hör
indexlånen till.
Avkastningsrisk
Indexlånets avkastning är beroende av
utvecklingen av indexlånets underliggande variabler under placeringstiden.
Placeraren bär risken för de underliggande
variablernas värdeförändringar under
indexlånets löptid.
Sekundärmarknadsrisk
Med sekundärmarknadsrisk avses risk för
att produktens pris på sekundärmarknaden, ifall placeraren säljer sin placering
före förfallodagen enligt de lånespecifika
villkoren, är högre eller lägre än nominella
värdet. Det innebär att placeraren kan
förlora en del av det placerade kapitalet.
Produktens marknadspris påverkas bl a av
utvecklingen av den underliggande variabeln och förändringar i marknadsräntorna.
Om indexlånet säljs i förtid, före förfallodagen i de lånespecifika villkoren, föreligger också likviditetsrisk. Med likviditetsrisk
avses risk för att köpare av indexlånet inte
finns eller att erbjuden köpesumma är
lägre än det egentliga värdet.

Ränterisk
Ränterisk innebär att indexlånets marknadsvärde kan sjunka om den allmänna
räntenivån stiger. Ränterisk föreligger i
synnerhet om placeraren säljer produkten
före förfallodagen, vilket innebär att placeraren kan förlora en del av det placerade
kapitalet.
Emittentrisk
För indexlånet har inte ställts separat
säkerhet. Det innebär att återbetalningen
av placerat kapital och avkastning är
förknippad med emittentens betalningsförmåga. Emittentrisk betyder risk för att
emittenten vid tidpunkten för återbetalningen är insolvent och inte kan fullfölja
sina åtaganden. Placeraren kan då förlora
kapitalet och eventuell avkastning helt eller delvis. För att underlätta bedömningen
av emittentrisken framgår uppgifter
om emittentens ekonomiska status i
grundprospektet. Även kapitalgaranterade
indexlån är föremål för emittentrisk.
Ingen kapitalgaranti
Indexlånet är inte kapitalgaranterat. Det
innebär att placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis, ifall den
underliggande variabelns utveckling enligt
de lånespecifika villkoren är negativ under
lånetiden. Placeraren kan utöver eventuell
avkastning också förlora eventuell teckningsprovision och överkurs.
Risk för förtida inlösen
Emittenten kan i undantagsfall lösa in
indexlånet före förfallodagen enligt villkor
som listas i de lånespecifika villkoren. I
samband med förtida inlösen kan placeraren förlora en del av det nominella kapitalet och helt gå miste om avkastningen.

Beskattning
Nedan följer en kort beskrivning av gällande beskattning av indexlån för allmänt
skattskyldiga, fysiska personer och
finländska dödsbon.
Avkastningen i samband med indexlånets
återbetalning betraktas som beskattningsbar övrig kapitalinkomst i enlighet med
inkomstskattelagen (30.12.1992/1535).
Emittentents finländska betalningsombud verkställer förskottsinnehållning, för
tillfället 30 %, på indexlånets avkastning.
Eftersom emittenten är utländsk tillämpas
inte lagen om källskatt för ränteinkomst
(28.12.1990/1341) på indexlånets avkastning. Ifall placeraren säljer indexlånet före
förfallodatumet behandlas överlåtelsen i
beskattningen i enlighet med bestämmelserna om överlåtelsevinst eller -förlust.
Skuld som upptagits för att finansiera
indexlån som faller utanför tillämpningen
av lagen om källskatt på ränteinkomst,
betraktas i beskattningen som inkomstanskaffningsskuld. Placeraren kan från sina
kapitalinkomster avdra räntekostnader för
sådan skuld.
Skattebehandlingen avgörs på basis av
varje kunds individuella omständigheter.
Placeraren bär ansvaret för placeringsproduktens samtliga skattepåföljder.
Skattelagstiftningen och beskattningspraxis kan förändras och förändringarna
kan orsaka negativ följder för placeraren. I
enskilda fall kan det vara skäl att fråga råd
av en skattespecialist eller vända sig till
skattemyndigheten.

Emittenten uppehåller en sekundärmarknad för indexlånet och ger köpnoteringar
under normala marknadsomständigheter.
Emittenten ger dock ingen garanti för att
sekundärmarknaden fungerar.
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