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aCkumuleranDe kupong 10 % indikativt, lägst 8 % 
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autoCallbarriär 100 % av startvärde
kupongbarriär 60 % av startvärde
kursfallsskyDD 60 % av startvärde på slutdagen
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marknaDssyn neutral
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teCkningskurs 10 000 kr/certifikat
Courtage 200 kr/certifikat
tillgångsslag Aktier
lägsta investering 10 certifikat
isin Se0006287942 
löpnummer 1021

Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig ackumu-
lerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om 
indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta marknad. På 
slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärdet.

En investering i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
investerade kapitalet. En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan under löptiden både 
öka och minska i värde och då certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen 
är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.
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BAkgrund
finanskrisen 2008 har följts av flera år 
av svag tillväxt och en skakig utveck-
ling på aktiemarknaden. De länder 
som drabbades värst var utvecklade 
länder, framförallt i södra europa och 
usa. nu tyder allt fler tecken på att 
konjunkturen i världsekonomin för-
bättras och att tillväxten i utvecklade 
länder stärks. en ökad tillväxt, stigan-
de sysselsättning och fortsatt låga 
räntor ger utrymme för växande kon-
sumtion och investeringar. i en låg- 
räntemiljö blir aktier också attraktiva 
relativt andra tillgångsslag då ränte-
placeringar genererar en låg avkast-
ning. många bolag har idag en ökad 
global närvaro vilket ger exponering 
mot stora konsumentmarknader värl-
den över och minskar beroendet av 
efterfrågan från hemmamarknaden.

underlIggAnde MArknAder

S&P/ASX 200 IndeX (AuStrAlIen)
indexet är ett kapitalviktat index som 
består av de 200 största bolagen note-
rade på australia stock exchange.

euroStoXX® 50 IndeX (euroPA)
eurostoXX 50® index består av 50 
blue chip bolag från 12 olika euroländer, 
ledande inom sina respektive sektorer. 

MScI tAIwAn IndeX (tAIwAn)
indexet är ett kapitalviktat index som 
syftar till att följa utvecklingen i aktier 
noterade på taiwan stock exchange 
och gre tai securities market.

ruSSel 2000 IndeX (uSA)
russel 2000 index är ett amerikanskt 
småbolagsindex som består av de 2 
000 minsta bolagen i russel 3000 in-
dex, vilket i sin tur omfattar de 3 000 
största bolagen på den amerikanska 
aktiemarknaden. 

Hur BeräknAS AvkAStnIngen?
placeringen följer utvecklingen i fyra 
marknader. utvecklingen i underlig-
gande marknader observeras årligen 
med start ett år från startdagen. av-
kastningen beräknas utifrån utveck-
lingen i den marknad som utvecklats 
sämst. på observation 1-4 finns tre 
möjliga utfall:
 1. sämsta marknad stänger på eller 
över sin startkurs: placeringen förfaller 
i förtid och återbetalar nominellt be-
lopp plus en kupong om indikativt 10 
procent per år som placeringen löpt.
 2. sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men har 
inte fallit med mer än 40 procent: pla-
ceringen betalar ut en kupong om in-
dikativt 4 procent och löper vidare.
 3. sämsta marknad har fallit med 
mer än 40 procent sedan startdagen: 
placeringen löper vidare utan att nå-
gon kupong betalas ut.
 på observation 5 som inträffar på 
slutdagen finns tre möjliga utfall:

”Möjlighet till årlig ackumulerande 
kupong om indikativt 10 procent 
vid förfall eller en utbetalande 
kupong om indikativt 4 procent 
vid utveckling ned till minus 40 
procent i sämsta marknad”
Möjligheter

konjunkturen i världsekonomin förbättras och 
tillväxten i utvecklade länder stärks

en låg ränta stimulerar konsumtion och investe-
ringar och gör aktier attraktivt relativt andra 
tillgångsslag

risker

utvecklingen i världsekonomin är fortfarande skör 
och det finns risk för politiska och ekonomiska 
bakslag

en hög skuldsättning i flera länder tvingar fram 
besparingar som dämpar efterfrågan 



 1. sämsta marknad stänger på eller 
över sin startkurs: placeringen återbe-
talar nominellt belopp plus en kupong 
om indikativt 10 procent per år som 
placeringen löpt.
 2. sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men har 
inte fallit med mer än 40 procent: pla-
ceringen återbetalar nominellt belopp 
plus en kupong om indikativt 4 pro-
cent.
 3. sämsta marknad har fallit med 
mer än 40 procent sedan startdagen: 

placeringen återbetalar nominellt be-
lopp minskat med nedgången i den 
marknad med sämst utveckling. Det 
investerade beloppet är inte kapital-
skyddat och hela beloppet kan såle-
des gå förlorat. återbetalningen på 
återbetalningsdagen samt kupongut-
betalningen är beroende av att emit-
tenten kan fullfölja sina åtaganden och 
betala ut den avkastning som investe-
raren enligt villkoren har rätt till.
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Källa: Bloomberg. Period: 14 september 2009 –12 september 2014.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

>  SÅ BeräknAS AvkAStnIngen

placeringens avkastning är knuten till utvecklingen i sämsta marknad som avläses årligen.  
i bilden nedan illustreras möjliga utfall på respektive observationsdatum.

År 1-4 År 5

Placeringen löper vidare  
utan att någon kupong 

betalas ut.

utbetalning av  
kupong om indikativt 4 %.  
Placeringen löper vidare.

Förfall och utbetalning  
av nominellt belopp samt en 

kupong om indikativt  
10 % per år som  
placeringen löpt.

3. Sämsta marknad fallit  
med mer än 40 %:

1. Sämsta marknad stänger 
på eller över sin startkurs: 

Återbetalning  
av nominellt belopp  

plus kupong om indikativt 
4 %. 

Återbetalning av  
nominellt belopp plus  
kupong om indikativt  

10 % per år som  
placeringen löpt.

Återbetalning av  
nominellt belopp  

minskat med nedgången  
i den marknad med  
sämst utveckling.

2. Sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men 
har inte fallit med mer än 40 %:

1. Sämsta marknad stänger 
på eller över sin startkurs: 

3. Sämsta marknad fallit  
med mer än 40 %:

2. Sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men 
har inte fallit med mer än 40 %:



räkneeXeMPel***
exemplet illustrerar återbetalning av en investering om nominellt 100 000 kr.
exemplet är baserat på indikativa kuponger om 10 respektive 4 procent.

> PlAcerIngen PASSAr dIg SoM
•  söker exponering mot utvecklade marknader 

och vill ha möjlighet till kupongutbetalning
•  är beredd att riskera hela det investerade 

beloppet vid större marknadsnedgångar
•  vill veta att du kommer att återfå nominellt 

belopp på återbetalningsdagen under 
förutsättning att ingen marknad utvecklats 
sämre än nivån för kursfallsskyddet under 
placeringens löptid samt att emittenten kan 
fullfölja sina åtaganden

•  är införstådd i placeringens konstruktion och 
risker 

> tAIPeI 101, tAIPeI 
taipei 101 är med sina 508 meter den näst 
högsta byggnaden i världen efter burj khalifa 
i Dubai. Den påbörjades 1999 och invigdes 
31 december 2004. Den består av ett shop-
pingcenter samt kontorslokaler på 198 000 
kvadratmeter. med en hastighet om 17 meter 
i sekunden har skyskrapan världens snabbaste 
personhissar. byggnaden är designad för att 
efterlikna ett bambuskott och förstärkt för att 
både stå emot jordbävningar och tyfoner som 
är vanliga i regionen. varje kväll belyses fasaden 
med olika ljus beroende på vilken dag det är.

> PlAcerIngen PASSAr Inte dIg SoM
•  inte vill riskera förluster förknippade med 

större marknadsnedgångar eller emittentens 
återbetalningsförmåga

•  inte är införstådd i placeringens konstruktion 
och risker

Fotnot
1) Sämsta marknad fallit mer än 40 % på slutdagen, i detta fall antas en nedgång på 50 %.

vIktIgA dAtuM 
tecknIngSPerIod 
19 september 2014 – 17 oktober 2014
lIkvIddAg 
24 oktober 2014
eMISSIonSdAg 
14 november 2014
ordInArIe MätPerIod 
31 oktober 2014 (startdag) – 31 oktober 
2019 (slutdag)
ordInArIe ÅterBetAlnIngSdAg 
14 november 2019
FörtIdA ÅterBetAlnIngSdAgAr 
Ca 12 bankdagar efter observationsdag 
oBServAtIonSdAgAr 
årliga observationer, totalt 5 observation-
er med start ett år från startdagen
StArtkurS ocH kuPong 
offentliggörs kring emissionsdagen på 
www.strukturinvest.se

År SoM 
PlAcerIngen 

FörFAller

AntAl utBetA-
lAnde kuPong-

er oM 4%

AntAl Acku-
MulerAnde 

kuPonger oM 
10 %

totAl ut-
BetAlnIng

totAl AvkASt-
nIng (hänsyn 

taget till courtage)

ÅrlIg eFFektIv 
AvkAStnIng 
(hänsyn taget till 

courtage)

1 0 1 110 000 kr 7,84% 7,84%

2 1 2 124 000 kr 21,57% 10,26%

3 2 3 138 000 kr 35,29% 10,60%

4 0 4 140 000 kr 37,25% 8,24%

5 1 5 154 000 kr 50,98% 8,59%

51) 0 0 50 000 kr -50,98% -13,29%



om riskerna i investeringen
kreditrisk
Med kreditrisk menas att emittenten av denna 
placering inte skulle kunna fullfölja sina åtagand-
en gentemot investeraren. Med åtaganden avses 
återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. 
Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar 
investeraren att förlora hela sin investering oav-
sett hur underliggande exponering har utvecklats. 
Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl 
positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma 
kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits 
från oberoende värderingsinstitut såsom exempel-
vis Standard&Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg 
ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga 
förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det 
högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, 
medan CCC och Caa3 är lägst. Garanten BNPPs 
rating är A+ enligt S&P och A1 enligt Moody’s. 

likviditetsrisk (andrahandsmarknad)
Placeringen har en fast löptid och ska i första 
hand ses som en investering under dess hela 
livslängd. Under normala marknadsförhållanden 
är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknads-
kurs på NASDAQ OMX Stockholm eller annan 
marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga 
köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa 
säljkurser. Under onormala marknadsförhållan-
den kan andrahandsmarknaden vara mycket 
illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller 
omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andra-
handsmarknaden kan bli såväl högre som lägre 
än teckningsbeloppet. Prissättningen på andra-
handsmarknaden bygger på vedertagna mate-
matiska beräkningsmodeller och är beroende av 
återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kre-
ditbetyg, underliggande marknadsutveckling och 
kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån 
dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde 
som investeraren kan sälja till under löptiden. En 
affär på andrahandsmarknaden utanför reglerad 
marknadsplats medför en kostnad på 2 procent 
av det nominella beloppet under första löpåret och 
1 procent därefter och tas ut av Strukturinvest. 
Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmark-
naden är nominellt 100 000 kr. Emittenten kan 
även i vissa begränsade situationer lösa in place-
ringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan 

då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga 
investerade beloppet.

Valutarisk
Placeringen ger avkastning i svenska kronor. Det 
betyder att en försvagning eller förstärkning av 
kronan gentemot andra valutor inte kan komma 
att påverka placeringens avkastning positivt eller 
negativt. 

exponeringsrisk (Marknadsrisk)
Marknadsutvecklingen för den underliggande 
exponeringen är avgörande för beräkningen av 
det slutliga resultatet i placeringen. Hur den un-
derliggande exponeringen kommer att utvecklas 
är beroende av en mängd faktorer och innefattar 
komplexa risker vilka bland annat inkluderar ak-
tiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvarupris-
risker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller 
politiska risker. En investering i placeringen kan 
ge en annan avkastning än en direktinvestering i 
den underliggande exponeringen, bl.a. eftersom 
utdelningar inte inkluderas. För mer information 
om underliggande exponering hänvisas till utgiva-
rens prospekt och slutliga villkor.

konstruktionsrisk
Investeringen kan inte ge någon avkastning ut-
över kupongen. Om en eller flera underliggande 
tillgångar utvecklas ännu mer i förmånlig riktning, 
tar investeraren således inte del av den ”överskju-
tande” uppgången. Avkastningen påverkas alltid 
enbart av den tillgång med sämst utveckling vid 
varje observationstillfälle vilket innebär att inves-
terare inte tar del av mer förmånlig utveckling i 
övriga tillgångar.

om marknadsföringsbroschyren
Marknadsföring
Placeringen erbjuds av Strukturinvest Fondkom-
mission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 10 tr, 
411 21 Göteborg, 556759-1721.
 Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast 
marknadsföring och ger inte en komplett bild av 
erbjudandet och placeringen. Mer information 
finns i emittentens prospekt som innehåller en 
komplett beskrivning av emittenten, de bindande 
villkoren för placeringen och erbjudandet i dess 
helhet. Emittenten har inte producerat innehållet i 

denna broschyr och tar inget ansvar för dess inne-
håll. Innan beslut tas om en investering uppmana-
sinvesterare att konsultera sin rådgivare samt ta 
del av den fullständiga informationen i prospektet.
 Slutliga villkor och grundprospekt finns tillgäng-
ligt på www.strukturinvest.se 

Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk infor-
mation och eventuell information markerad med 
** avser simulerad historisk information. Simulerad 
information är baserad på Strukturinvests egna 
beräkningsmodeller, data och antaganden och en 
person som använder andra modeller, data eller 
antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör 
noteras att varken faktisk eller simulerad historisk 
utveckling är en garanti för eller indikation om 
framtida utveckling eller avkastning samt att pla-
ceringens löptid kan avvika från de tidsperioder 
som använts i marknadsföringsbroschyren.

räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exem-
pel för att underlätta förståelsen av placeringen. 
Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas 
baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De 
hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en ga-
ranti för eller en indikation på framtida utveckling 
eller avkastning.

rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passan-
de investering måste alltid bedömas utifrån varje 
enskild investerares egna förhållanden och denna 
marknadsföringsbroschyr utgör inte investerings-
rådgivning, finansiell rådgivning eller annan råd-
givning till investerare. Investeraren måste därför 
själv bedöma lämpligheten i att investera i place-
ringen ur hans eller hennes eget perspektiv alter-
nativt rådgöra med sina professionella rådgivare. 
En investering i placeringen är endast passande 
för investerare som har tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga 
till investeringen och den är endast lämplig för 
investerare som dessutom har investeringsmål 
som stämmer med den aktuella placeringens ex-
ponering, löptid och andra egenskaper samt har 
den finansiella styrkan att bära de risker som är 
förenade med investeringen. 

Viktig information

En investering i placeringen är förenad med ett antal 
riskfaktorer vilka sammanfattas här. För mer utförlig in-
formation om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se 
emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare.



 Varken Strukturinvest, emittenten eller garanten 
tar något ansvar för värdeutvecklingen av placering-
en och lämnar inga som helst muntliga eller skrift-
liga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden 
avseende det slutliga utfallet av en investering. 

om försäljningsvillkoren
indikativa villkor
Angivna kuponger är indikativa och kan bli både hö-
gre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. 
Kupongerna är beroende av gällande förutsättning-
ar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden 
och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. 
Anmälan är bindande under förutsättning att ku-
pongerna inte understiger 8 respektive 3 procent. 
Erbjudandets genomförande är villkorat av att det 
inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen 
försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller 
motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören 
eller emittenten äger rätt att förkorta teckningsti-
den, begränsa erbjudandets omfattning eller av-
bryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna 
försvårar genomförandet. Emittenten äger rätt att 
till och med likviddagen ersätta den underliggande 
tillgången med en motsvarande tillgång. 

ersättningar
 Allmänt: Vid en investering i en placering som 
arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett 
courtage som normalt uppgår till 2% av nominellt 
belopp. Courtage tillkommer även vid försäljning på 
andrahandsmarknaden under placeringens löptid.  
 Arrangörsarvode: För att utgivaren av pla-
ceringen (emittenten) skall kunna ge dig som 
investerare bästa service har emittenten avtal 
med olika leverantörer (”arrangörer”) av vissa pro-
dukter eller tjänster, däribland Strukturinvest. För 
denna service betalar emittenten en ersättning till 
arrangörerna. Delar av de avgifter, överkurs och 
andra ersättningar som du betalar kan således 
utgöra del av den ersättning som betalas av emit-
tent till aktuell arrangör. Ersättningen till arrangö-
ren är inkluderat i placeringens pris och den kan 
variera mellan olika emittenter och mellan olika 
placeringar som tillhandahålls av samma emittent. 
Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten 
på placeringen utan att komma i konflikt med 
investerarens intressen och den ska bl.a. täcka 
kostnader för riskhantering, produktion och dist-
ribution. Nivån på ersättningen bestäms utifrån 
ett bedömt pris för de finansiella instrument som 
ingår i placeringen. Ersättningen beräknas som 
en procentsats på nominellt belopp motsvarande 
cirka 0,7 procent per år och med antagandet att 
placeringarna innehas till ordinarie förfall. Ytterli-
gare information om ersättningar kan erhållas från 
Strukturinvest. 
 Ersättningar till förmedlare: Förmedlingen av 
placeringen görs av olika förmedlare. För dessa 
tjänster betalar Strukturinvest en ersättning till 
förmedlaren. Ersättningen beräknas som en en-
gångsersättning på nominellt belopp som förmed-
las och motsvarar cirka 0,5 procent per år med 
antagandet att placeringen innehas till ordinarie 

förfall. 
 Totalkostnad: Placeringen har en löptid på max 
5 år. Avgifterna för en investering om nominellt 100 
000 kr uppgår därmed ungefärligen till:

Courtage: 2 % av nominellt 
belopp

2 000 kr 

Ersättning till förmedlare:  
5 x 0,5 % av nominellt belopp

2 500 kr

Arrangörsarvode:  
5 x 0,7 % av nominellt belopp

3 500 kr

Total ersättning: 8 000 kr

Observera att hela avgiften för ersättningar tas ut 
vid investeringstillfället och avgiften återbetalas 
inte vid förtida avyttring eller förfall. Courtaget tas 
ut som en avgift utöver teckningskursen, medan 
övriga ersättningar inkluderas i teckningskursen. 
Arrangörsarvode och ersättning till förmedlare 
kan variera mellan olika placeringar men uppgår 
sammanlagt maximalt till 1,2 procent av nominellt 
belopp per löpår. För en investering om nominellt  
100 000 kr betalar du därmed 102 000 kr varav 
maximalt 8 000 kr är avgifter för ersättningar.

intressekonflikter
Strukturinvest är en oberoende specialist på ut-
veckling och implementering av finansiella inves-
teringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt 
nätverk bestående av ett antal förmedlare av 
strukturerade placeringar. Genom att vi delägs 
av förmedlarna har vi alla samma intresse – att 
utveckla och upphandla de bästa placeringslös-
ningarna för våra delägare, samarbetspartners 
och deras kunder. För att Strukturinvest skall 
kunna ge dig som kund bästa möjliga service har 
Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa 
produkter och tjänster. För denna service betalar 
Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar 
av de avgifter, courtage och andra ersättning-
ar som du betalar för de tjänster Strukturinvest 
tillhandahåller dig som kund kan således utgöra 
del av den ersättning som betalas till förmedlarna 
samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller 
indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta inne-
bär samtidigt en intressekonflikt som är svår att 
undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera 
om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, 
att utveckla och upphandla de bästa placerings-
lösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest 
skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga 
service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest 
även ut ett courtage i samband med köp eller 
försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta 
innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vis-
sa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt 
ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet 
med att upprätthålla en andrahandsmarknad är 
dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de 
placeringar som erbjuds.

Beskattning
Placeringen är föremål för beskattning och avdrag 
för preliminärskatt kan förekomma. Investerare 

bör rådgöra med professionella rådgivare om de 
skattemässiga konsekvenserna av en investering 
utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och 
andra skatteregler, såväl svenska som utländska 
beror på investerares individuella omständigheter 
och kan förändras under innehavstiden, vilket kan 
få negativa konsekvenser för investerare.

Notering
En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ 
OMX kommer att ges in men det finns ingen garanti 
att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under 
normala marknadsförhållanden kommer indikativa 
marknadskurser att återges på www.strukturinvest.
se. 

definitioner
risk 
Låg risk: Placeringar med som lägst 90 procent 
återbetalning.
Medel risk: Placeringar där lägsta återbetalning 
understiger 90 procent, eller som saknar kapi-
talskydd, men har ett kursfallsskydd som tillåter 
nedgångar om 40 procent eller mer.
Hög risk: Placeringar som saknar kapitalskydd 
och kursfallsskydd, eller har ett kursfallsskydd 
som tillåter nedgångar om mindre än 40 procent.
 
Marknadssyn  
Positiv: Riktar sig till investerare som har en positiv 
syn på underliggande marknad
Neutral: Riktar sig till investerare som har en 
neutral syn på underliggande marknad
Negativ: Riktar sig till investerare som tror  
på nedgångar i underliggande marknad 

strukturerade Placeringar i sverige – Bransch-
kod 
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB är anslu-
ten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) 
och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fond-
handlareföreningens branschkod för vissa struktu-
rerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för 
innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 
www.strukturerade.se


