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Erbjuds av Strukturinvest fondkommission (fK) aB
tECknas till 15 december 2014
undErliggandE Kina, Sverige, taiwan, uSa
kapitalskydd Nej
löptid 1-5 år
obsErvationsdagar Årliga observationer, totalt 5 observationer
aCkumulErandE kupong 10 % indikativt, lägst 8 % 
utbEtalandE kupong 2 % indikativt, lägst 1 %
autoCallbarriär 100 % av startvärde
kupongbarriär 70 % av startvärde
barriär 70 % av startvärde på slutdagen
valuta SeK
marknadssyn Neutral
nominEllt bElopp 10 000 kr/certifikat
tECkningskurs 10 000 kr/certifikat
CourtagE 200 kr/certifikat
tillgångsslag aktier
lägsta invEstEring 10 certifikat
isin Se0006452322
löpnummEr 1065

Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller 
en utbetalande kupong om indikativt 2 procent.  Investeraren har en buffert om 30 procent 
på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon marknad fallit med mer 
än 30 procent och att nedgången då räknas från 100 procent och inte från 70 procent.

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. nu tyder allt 
fler tecken på att konjunkturen i världs-
ekonomin förbättras och att tillväx-
ten stärks. En ökad tillväxt, stigande 
sysselsättning och fortsatt låga räntor 
ger utrymme för växande konsumtion 
och investeringar. i en lågräntemiljö 
blir aktier också attraktiva relativt an-
dra tillgångsslag då ränteplaceringar 
genererar en låg avkastning. många 
bolag har idag en ökad global närvaro 
vilket ger exponering mot stora kon-
sumentmarknader världen över och 
minskar beroendet av efterfrågan från 
hemmamarknaden.

uNderlIGGaNde marKNader

HaNG SeNG cHINa eNterPrI-
SeS INdeX (KINa)
indexet är ett börsviktat index som be-
står av kinesiska aktier som handlas 

på Hong kong stock Exchange och 
är tillgängliga för internationella inves-
terare.

omXS 30 INdeX (SverIGe)
omXs 30 index består av de 30 mest 
omsatta aktierna på stockholmsbör-
sen. sammansättningen revideras om 
två gånger per år. 

taIwaN taIeX INdeX (taIwaN)
taiwan taiEX index är ett börsviktat 
index som består av alla bolag listade 
på taiwan stock Exchange. 

ruSSell 2000 INdeX (uSa)
russell 2000 index är ett amerikanskt 
småbolagsindex som består av de 2 
000 minsta bolagen i russell 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. alla marknader har utvecklats 
positivt sedan startdagen: place-
ringen förfaller i förtid och återbetalar 
nominellt belopp plus en kupong om 
indikativt 10 procent per år som pla-
ceringen löpt.
 2. sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men har 
inte fallit mer än 30 procent: placering-
en betalar ut en kupong om indikativt 
2 procent och löper vidare.
 3. sämsta marknad har fallit med 
mer än 30 procent sedan startdagen: 
placeringen löper vidare utan att nå-
gon kupong betalas ut.
 på observation 5 som inträffar på 

”Möjlighet till årlig ackumulerande 
kupong om indikativt 10 procent  
eller utbetalande kupong om  
indikativt 2 procent samt buffert om 
30 procent vid negativ utveckling på 
slutdagen”

möjligheter

konjunkturen i världsekonomin förbättras med en 
stärkt tillväxt på flera marknader

En låg ränta stimulerar konsumtion och inves-
teringar 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 



slutdagen finns tre möjliga utfall:
 1. alla marknader har utvecklats po-
sitivt sedan startdagen: placeringen 
återbetalar 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 mer än 30 procent: placering-
en återbetalar nominellt belopp plus 
en kupong om indikativt 2 procent.
 3. sämsta marknad har fallit med 
mer än 30 procent sedan startda-
gen: återbetalning av nominellt belopp 
minskat med nedgången i sämsta 
marknad som överstiger 30 procent 
multiplicerat med 100/70 (ca 143 pro-
cent). vid en nedgång om 31 procent 
från startnivån återbetalas därmed 
100 % - 1 % x 143 % = 98,6 %. vid en 
nedgång om 40 procent från startni-
vån återbetalas 100 % - 10 % x 143 % 
= 85,7 %. placeringen är inte kapital-
skyddad och hela det investerade be-
loppet kan gå förlorat. återbetalningen 

på återbetalningsdagen är beroen-
de av att emittenten kan fullfölja sina 
åtaganden och betala ut den avkast-
ning som investeraren enligt villkoren 
har rätt till.

>  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 2 %.  
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 30 %:

Återbetalning  
av nominellt belopp  

plus kupong om indikativt 
2 %. 

Återbetalning av  
nominellt belopp plus  
kupong om indikativt  

10 % per år som  
placeringen löpt.

Återbetalning av nom-
inellt belopp minskat med 

nedgången i sämsta marknad 
som överstiger 30 procent 
multiplicerat med 100/70.

2. Sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men 

har inte fallit mer än 30 %:

1. alla marknader har 
utvecklats positivt sedan 

startdagen: 

3. Sämsta marknad fallit  
med mer än 30 %:

Kina

Sverige

HISTORISK UTVECKLING*

Källa: Bloomberg. Period: 10 november 2009 – 7 november 2014.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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1. alla marknader har  
utvecklats positivt sedan 

startdagen: 

2. Sämsta marknad har utvecklats 
negativt sedan startdagen, men 

har inte fallit mer än 30 %:



räKNeeXemPel***
Exemplet illustrerar återbetalning av en investering om nominellt 100 000 kr. 
Exemplet är baserat på indikativa kuponger om 10 respektive 2 procent.

> PlacerINGeN PaSSar dIG Som
•  söker en global aktieexponering 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 bärriären under 
placeringens löptid samt att emittenten kan 
fullfölja sina åtaganden

•  är införstådd i placeringens konstruktion och 
risker 

> GraNd NatIoNal tHeatre of cHINa, BeIjING 
under 00-talet i kinas huvudstad beijing byg-
gdes det frenetiskt. anledning var naturligtvis att 
beijing skulle vara värd för de olympiska spelen 
2008, de första i kinas historia. alla byggprojekt 
var dock inte ämnade åt os. grand national 
theatre of China var ett sådant projekt men där 
slutresultatet blev minst lika spektakulärt som 
de olympiska arenorna ”Fågelboet” och ”vat-
tenkuben”. teatern, som används för konserter, 
opera och vanlig teater, fungerar även som ett 
center för kinas teaterkultur. 

> PlacerINGeN PaSSar INte dIG Som
•  inte vill riskera förluster förknippade med 

större marknadsnedgångar eller emittentens 
återbetalningsförmåga

•  inte är införstådd i placeringens konstruktion 
och risker

År Som PlacerINGeN 
förfaller

utvecKlING SämSta 
marKNad

aNtal utBetalaNde 
KuPoNGer om 2 %

aNtal acKumuler-
aNde KuPoNGer om 

10 % total utBetalNING
total avKaStNING 

(hänsyn taget till courtage)

ÅrlIG effeKtIv 
avKaStNING (hänsyn 

taget till courtage)

1 0 % eller bättre 0 1 110 000 kr 7,84% 7,84%

2 0 % eller bättre 1 2 122 000 kr 19,61% 9,37%

3 0 % eller bättre 2 3 134 000 kr 31,37% 9,52%

4 0 % eller bättre 0 4 140 000 kr 37,25% 8,24%

5 0 % eller bättre 1 5 152 000 kr 49,02% 8,31%

5 -30% 0 0 100 000 kr -1,96% -0,40%

5 -31% 0 0 98 572 kr -3,36% -0,68%

5 -40% 0 0 85 715 kr -15,97% -3,42%

5 -50% 0 0 71 430 kr -29,97% -6,88%

vIKtIGa datum 
tecKNINGSPerIod 
till och med 15 december 2014
lIKvIddaG 
19 december 2014
emISSIoNSdaG 
15 januari 2015

ordINarIe mätPerIod 
30 december 2014 (startdag)  
– 30 december 2019 (slutdag)
ordINarIe ÅterBetalNINGSdaG 
20 januari 2020
förtIda ÅterBetalNINGSdaGar 
Ca 12 bankdagar efter observationsdag 

oBServatIoNSdaGar 
årliga observationer, totalt 5 observationer 
med start ett år från startdagen
StartKurS ocH KuPoNG 
offentliggörs kring emissionsdagen 
på www.strukturinvest.se på sidan 
”marknadskurser”.



om riskerna i investeringen
kreditrisk
Återbetalningen är beroende av emittentens och/
eller garantens finansiella förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emit-
tenten skulle hamna på obestånd träder garanten 
Société Générale in. Skulle garanten i ett sådant 
läge också hamna på obestånd riskerar investe-
raren att förlora delar av eller hela sin investering 
oavsett hur underliggande marknad har utvecklats 
under löptiden. Emittentens och garantens kredit-
värdighet kan förändras i såväl positiv som negativ 
riktning. Investeraren tar ingen risk på Strukturin-
vest i certifikatet under dess löptid. Investeringen 
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
 Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det 
kreditbetyg som erhållits från oberoende värde-
ringsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor’s 
och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av före-
tagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara 
sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som 
kan erhållas är AAA och Aaa, medan CCC och 
Caa3 är lägst. Société Générales rating är A enligt 
S&P och A2 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 marknadskurs på NAS-
DAQ Stockholm eller annan marknadsplats där 
Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Struktur-
invest kan i vissa fall ställa säljkurser. Kurserna på 
andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som 
lägre än teckningsbeloppet och nominellt belopp. 
Under onormala marknadsförhållanden kan andra-
handsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär 
att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja place-
ringen. Prissättningen på andrahandsmarknaden 
bygger på vedertagna matematiska beräkningsmo-
deller och är beroende av återstående löptid, ak-
tuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande 
marknadsutveckling och kursrörligheten (volatilite-
ten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar fram-
räknas ett marknadsvärde som investeraren kan 
sälja till under löptiden. En affär på andrahands-
marknaden 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 
andrahandsmarknaden är nominellt 100 000 kr. 
Emittenten kan även i vissa begränsade situationer 
lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösen-
beloppet 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 aktie-
kursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, 
volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska 
risker. En investering i placeringen kan ge en annan 
avkastning än en direktinvestering i den underlig-
gande exponeringen, bl.a. eftersom utdelningar inte 
inkluderas. För mer information om underliggande 
exponering hänvisas till utgivarens prospekt och 
slutliga villkor.

konstruktionsrisk
Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver 
kupongen. Om en eller flera underliggande tillgång-
ar utvecklas ännu mer i förmånlig riktning, tar in-
vesteraren således inte del av den ”överskjutande” 
uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av 
den tillgång med sämst utveckling vid varje obser-
vationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar 
del av mer förmånlig utveckling i övriga tillgångar. 
Om barriären har brutits för någon tillgång vid sista 
observationsdagen exponeras investeraren uteslu-
tande mot sämsta tillgång. Det nominella beloppet 
är ej kapitalskyddat och investeraren kan förlora 
hela sitt investeringsbelopp. 

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. Emitten-
ten har inte producerat innehållet i denna broschyr 
och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut 
tas om en investering uppmanas investerare att 
konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullstän-
diga informationen i prospektet.
 Prospekt finns tillgängligt på www.strukturinvest.
se på sidan ”Aktuell emission”.

Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk infor-
mation och eventuell information markerad med ** 
avser simulerad historisk information. Simulerad in-
formation är baserad på Strukturinvest egna beräk-
ningsmodeller, data och antaganden och en person 
som använder andra modeller, data eller antagan-
den 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 placeringens löptid kan 
avvika från de tidsperioder som använts i mark-
nadsföringsbroschyren.

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 rådgiv-
ning till investerare. Investeraren måste därför själv 
bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur 
hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgö-
ra med sina professionella rådgivare. En investering 
i placeringen är endast passande för investerare 

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.



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 exponering, löptid och 
andra egenskaper samt har den finansiella styrkan 
att bära de risker som är förenade med investe-
ringen. 
 Varken Strukturinvest eller emittenten tar något 
ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och 
lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, di-
rekta eller indirekta garantier eller åtaganden avse-
ende 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. 
Information om fastställda villkor samt placering-
ens utveckling under löptiden finns tillgängliga på 
www.strukturinvest.se på sidan ”Marknadskurser.” 
Anmälan är bindande under förutsättning att ku-
pongerna inte understiger 8 respektive 1 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 place-
ringen (emittenten) skall kunna ge dig som inves-
terare bästa service har emittenten avtal med olika 
leverantörer (”arrangörer”) av vissa produkter eller 
tjänster, däribland Strukturinvest. För denna service 
betalar emittenten en ersättning till arrangörerna. 
Delar av de avgifter, överkurs och andra ersätt-
ningar som du betalar kan således utgöra del av 
den ersättning som betalas av emittent till aktuell 
arrangör. Ersättningen till arrangören är inkluderat i 
placeringens pris och den kan variera mellan olika 
emittenter och mellan olika placeringar som tillhan-
dahålls 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 distribution. 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. Ytterligare 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 
förmedlarbolaget. Ersättningen beräknas som en 
engångsersättning på nominellt belopp som för-
medlas och motsvarar cirka 0,5 procent per år 
med antagandet att placeringen innehas till ordina-
rie förfall. 
 Totalkostnad: Placeringen har en löptid på 
maximalt 5 år. Avgifterna för en investering om no-
minellt 100 000 kr uppgår därmed ungefärligen till:

Courtage: 2 % av nominellt 
belopp

2 000 kr 

Ersättning till förmedlarbolaget:  
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 struk-
turerade placeringar. Genom att vi delägs av för-
medlarna har vi alla samma intresse – att utveckla 
och upphandla de bästa placeringslösningarna 
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 ersättningar 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 innebär samtidigt en intresse-
konflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är 
skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock 
alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de 
bästa placeringslösningarna 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 vissa 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 
Stockholm kommer att ges in men det finns ingen 
garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. 
Under normala marknadsförhållanden kommer in-
dikativa marknadskurser att återges på www.struk-
turinvest.se. 

definitioner
risk 
Låg risk: Placeringar med som lägst 90 procent 
återbetalning.
Medel risk: Placeringar där lägsta återbetalning 
understiger 90 procent eller som har ett kurs-
fallsskydd 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


