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Svenska förvaltare  
Top Picks
Den svenska ekonomin har under de senaste åren 
uppvisat en mycket stark tillväxt med stöd av växan
de konsumtion, investeringar och export. Hushållen 
har haft en god inkomstutveckling vilket har lett 
till att konsumtionen och bostadsinvesteringar har 
utvecklats starkt. Trots en god utveckling i ekonomin 
bedöms styrräntan ligga kvar på mycket låga nivåer 
under en lång tid framöver. En låg ränta stimulerar 
konsumtion och investeringar och bidrar till att 
försvaga valutan, vilket stärker exportbolagens 
konkurrenskraft. Underliggande aktier är ett urval 
av svenska förvaltares favoritaktier och baseras på 
de största innehaven i populära och aktivt förvaltade 
Sverigefonder.

1714 Aktieobligation Svenska Förvaltare Top Picks Fixed Best
Placeringen ger exponering mot en korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. De fyra 
bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emit-
tenten på ordinarie återbetalningsdag.

Emittent Danske Bank AS (S&P: A) 

Underliggande 10 aktier, likaviktad korg

Fixed best
Fast avkastning om 25 % för de 4 aktier 
med bäst utveckling

Återbetalningsskydd 90 % av nom belopp på ord återbetalningsdag

Löptid 4 år

Genomsnittsdagar 7 observationer sista 6 månaderna

Deltagandegrad 150 % indikativt, lägst 120 %

Valuta SEK

Nominellt belopp 10 000 kr/obligation

Teckningskurs 10 000 kr/obligation

Courtage 250 kr/obligation

Risknivå 4

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

Aktiekorg
OMXS30 Index
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Källa: Bloomberg. Period: 16 november 2012 –  16 november 2017. 
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 
Underliggande bolag: ABB, AstraZeneca, Autoliv, H&M, Handelsbanken, Nordea, SEB, Skanska, SKF, 
Swedbank.

Målgrupp 
�

1 2 3 4 5 6 7

Strukturinvest flerfaldigt belönat på Nordic  
Structured Products & Derivatives Conference
 
Vid årets upplaga av Nordic Structured Products & Derivatives Conference som anordnades av den  
brittiska branschorganisationen Structured Retail Products i september belönades Strukturinvest med tre priser:

Best Educational Initiative
Best Technological Solution
Deal of the Year
 
Strukturinvest har som målsättning att erbjuda våra kunder en attraktiv helhetslösning  
inom sparande och placeringar. Det innefattar givetvis att erbjuda marknadens bästa  
finansiella placeringar, men också en modern depåplattform med möjlighet att handla  
fonder och aktier, ett skräddarsytt rådgivningsverktyg för förmedlare samt  
utbildningar inom strukturerade placeringar. Det är därför mycket glädjande att  
utbildningsinitiativet Strukturakademin samt rådgivningsverktyget BrokerWeb  
uppmärksammades vid årets prisutdelning. 
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Välkommen  
till Strukturinvest
Online 2.0
Den nya versionen av StrukturinvestOnline har en ny design som ska förbättra din an-

vändarupplevelse och göra det enklare och roligare att hålla koll på ditt sparande. Den 

nya sidan är mobilanpassad, vilket innebär att du enkelt kan se dina innehav och göra 

transaktioner via din mobiltelefon eller surfplatta. Du får bland annat tillgång till vårt 

utökade fondutbud med över 900 fonder, varav drygt 100 stycken ingår i vår Fondlista 

och handlas courtagefritt. Det har också blivit enklare att sätta in och ta ut pengar på 

depån. Inom kort lanserar vi ett flertal nya funktioner som en marknadssida och mö-

jlighet att handla med aktier.



4

Målgrupper för  
Strukturerade  
Placeringar 
I enlighet med det av EU uppdaterade direktivet gällande regler på värdepappersmarknaden 
(MiFID II) stärker Strukturinvest kundskyddet i avseende på passandeprövning och målmarknad. 
Den framtagna målgruppsindelningen syftar till att säkerställa att kunden har de grundläggande 
kunskaper som är erforderlig en given investeringslösning. Nedanstående indelning sjösätts i 
samband med lanseringen av emission 2017:9 och gäller specifikt för Strukturerade Placeringar.

Målgrupp 1 

Kunskapsnivå: Informerad 

Risktolerans: Upp till 0 % av nominellt  
belopp (100% skydd) 

Riskklass: Låg Risk 

Avkastningsmål: Bevarande 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: 100 % kapitalskydd 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 2 

Kunskapsnivå: Informerad 

Risktolerans: Upp till 20 % av nominellt belopp 

Riskklass: Medel Risk 

Avkastningsmål: Tillväxt, Kassaflöde 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: 80<100% kapitalskydd alt 
maximalt 20 % överkurs 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 3 

Kunskapsnivå: Informerad 

Risktolerans: Barriärberoende risk. Beredd 
att förlora 100 % av investerat 
belopp om barriären bryts. 

Riskklass: Medel Risk 

Avkastningsmål: Tillväxt, Kassaflöde 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: Autocall eller indexbevis med max 5 i risk 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 4 

Kunskapsnivå: Informerad 

Risktolerans: Kreditrisk. Beredd att riskera 100 % av 
investerat belopp vid kredithändelse/r. 

Riskklass: Medel Risk 

Avkastningsmål: Kassaflöde/tillväxt 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: Kreditautocall, räntebevis eller 
kreditobligation med max 5 i risk 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 5 

Kunskapsnivå: Avancerad 

Risktolerans: Barriärberoende risk. Beredd 
att förlora 100 % av investerat 
belopp om barriären bryts. 

Riskklass: Hög Risk 

Avkastningsmål: Kassaflöde/tillväxt 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: Autocall eller indexbevis med 6–7 i risk 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 6 

Kunskapsnivå: Avancerad 

Risktolerans: Kreditrisk. Beredd att riskera 100 % av 
investerat belopp vid kredithändelse/r. 

Riskklass: Hög Risk 

Avkastningsmål: Kassaflöde/tillväxt 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: Kreditautocall, räntebevis eller 
kreditobligation med 6–7 i risk 

Distributionsstrategi: B-D

Målgrupp 7 

Kunskapsnivå: Avancerad 

Risktolerans: Hävstångsrisk. Beredd att riskera 
100 % av investerat belopp vid 
oförändrad eller negativ utveck-
ling i underliggande tillgång/ar. 

Riskklass: Hög Risk 

Avkastningsmål: Tillväxt 

Investeringshorisont: Instrumentspecifikt

Exempel på produkt: Marknadswarrant

Distributionsstrategi: B-D

Se www.strukturinvest.se för mer 
information gällande definitioner. 
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Definitioner
Kundkategorisering (Investor type)
• Icke-professionell
• Professionell
• Jämbördig motpart

1. Kunskapsnivå (Knowledge & Experience)
• Bas: Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument
• Informerad: Viss kunskap om, och/eller begränsad erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument
• Avancerad: God kunskap om, och/eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

2. Risktolerans (Ability to bear losses)
•  Låg Tolerans: Ovillig att riskera delar av det investerade kapitalet 

- Upp till 0% av kapitalet
•  Medel Tolerans: Kan acceptera viss risk för förluster om det möjliggör en högre avkastning 

- Upp till 20% av kapitalet
•  Hög Tolerans: Villig att riskera hela det investerade kapitalet om det möjliggör en högre avkastning 

- Upp till 100% av kapitalet

3. Risktolerans (Specifikt för Strukturerade Produkter)
• 100% kapitalskydd
• Upp till 20% av nominellt belopp
• Barriärberoende risk. Beredd att förlora 100 % av investerat belopp om barriären bryts
• Kreditrisk. Beredd att riskera 100 % av investerat belopp vid kredithändelse/r
• Hävstångsrisk. Beredd att riskera 100 % av investerat belopp vid oför-
ändrad eller negativ utveckling i underliggande tillgång/ar

4. Riskklass (SPIS/PRIIPS/UCITS)
• Låg Risk: 1-3 på SPIS riskskala
• Medel Risk: 4-5 på SPIS riskskala
• Hög Risk: 6-7 på SPIS riskskala

5. Avkastningsmål (Objectives & Needs)
• Bevarande: Fokus på att bevara investerat kapital
• Tillväxt: Värdetillväxt från tex aktie- eller råvarumarknaden
• Kassaflöde: Löpande utbetalning i form av kuponger
• Riskhantering: Instrument för riskhantering
• Hävstång: Hävstångsinstrument

6. Investeringshorisont (Recommended Holding Period)
• Kort: Under ett år
• Medel: Ett år upp till 5 år
• Lång: 5 år eller längre

7. Distributionsstrategier
A.  Distribution i egen regi (Execution only – utan passandeprövning)
B.  Distribution i egen regi (Execution only – med passandeprövning)
C.  Distribution via mellanhänder (investeringsrådgivning via rådgivare – med lämplighetsbedömning)
D. Portföljförvaltning

Negativ målmarknad
Negativ målmarknad definierar vilka kunder placeringen inte riktar sig till och innebär:
1. Kunden har en lägre riskprofil än placeringens målgrupp
2. Kundens accepterade förlust är lägre än den för placeringens målgrupp
3. Kunden har en lägre kunskap/erfarenhet än placeringens målgrupp
4.  Avkastningsmål får inte skilja sig vad gäller Bevarande/Tillväxt för instrument och slutkund dvs slutkund kan inte 

tillhöra målgrupp med avkastningsmål Bevarande och investera i en placering med avkastningsmål Tillväxt.
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Alternativ exponering
Flertalet aktiemarknader har under de senaste åren 
stigit kraftigt. Återhämtningen efter finanskrisen 
med en förbättrad tillväxt och ökad framtidsoptimism 
har lett till en ökad riskaptit. Aktiemarknaden har 
fått stöd av de historiskt låga räntorna som gjort att 
möjligheterna att erhålla avkastning från räntemark
naden har varit ytterst begränsade. Kapital har flödat 
till aktiemarknaden och många börser har nått nya 
toppnoteringar. Trots att en rad framsteg nåtts efter 
finanskri sen står många marknader fortfarande 
inför sto ra utmaningar. Detta, i kombination med 
en stor geopolitisk oro runtom i världen och en hög 
fallhöjd på världens börser, kan göra alternativa 
tillgångsslag med en låg korrelation till aktiemark-
naden intressanta.

1710 Räntebevis Stena
Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 5,5 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas 
nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB.

Emittent SEB (S&P: A+) 

Kreditrisk Stena AB (S&P: B+, Moody’s: B3)

Kapitalskydd Nej

Löptid Ca 6 år 

Kupong 5,5 % (indikativt), lägst 4 %

Kupongutbetalning Kvartalsvis

Valuta SEK

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/certifikat

Risknivå 5

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

Nominellt
belopp

Nominellt
belopp

Startdag

Startdag Kvartalsvis 
kupong-

utbetalning

Återbetalningsdag

Kupong Kupong

Återbetalnings-
dag alt 1: Ingen 
kredithändelse

Återbetalningsdag
alt 2: Kredithändelse.
Återbetalningsbelopp 
bestäms i efterhand 

när en kredithändelse 
bekräftats

Åter-
betalnings-

belopp

Målgrupp
�

1 2 3 4 5 6 7

1718 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond
Placeringen ger exponering mot en strategi på fonden Carnegie Corporate Bond genom en indikativ deltagandegrad 
om 100 procent. Placeringen ger möjlighet att låsa in avkastning på jämna 5 procentintervaller under löptiden.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

Strategi på Carnegie Corporate Bond (simulering)
Carnegie Corporate Bond
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Källa: Bloomberg. Period: 20 december 2012 –  20 november 2017. Notera att Y-axeln startar på 50. 
Utvecklingen i strategin bygger på en simulering. Observera att historisk utveckling inte är någon 
garanti för framtida utveckling.

Emittent Credit Suisse (S&P: A-)

Underliggande Strategi på fonden Carnegie Corporate 
Bond

Kapitalskydd Nej

Löptid 5 år

Deltagandegrad 100% indikativt, lägst 80%

Inlåsning Avkastning Steg om 5%, dagliga observationer

Valuta SEK

Nominellt Belopp 100 000 kr/warrant

Teckningskurs 8 000 kr/warrant

Risknivå 7

Målgrupp
�

1 2 3 4 5 6 7
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Grundutbud
Strukturerade placeringar är investeringslösningar 
som skapas av olika finansiella instrument, såsom 
obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en 
hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjlig-
heter att anpassa såväl marknadsexponering som av-
kastningspotential och risk efter rådande marknads-
förutsättningar och individuella investeringsbehov. 
Strukturerade placeringar bör vara en naturlig del 
av varje väldiversifierad portfölj, antingen som kom-
plement till traditionella fond- och aktieinvesteringar 
eller som byggstenar i en portfölj enbart bestående 
av strukturerade placeringar med varierande löptid, 
avkastningsprofil och risknivå. Med strukturerade 
placeringslösningar kan den riskjusterade avkast-
ningen i en portfölj avsevärt förbättras genom bätt-
re riskkontroll och anpassade avkastningsmöjlig-
heter. En strukturerad placering ger möjlighet till en 
avkastning som liknar den från riskfyllda tillgångar 

utan den vanligtvis medföljande risken, något som ger 
positiva effekter i en portfölj. Vår målsättning är att 
vid varje emission erbjuda våra kunder marknadens 
mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande 
marknadsförutsättningar. Vårt grundutbud utgörs av 
ett antal placeringar som tagits fram för att kom-
plettera placeringarna i emissionens case. Det är 
placeringar som ger exponering mot marknader eller 
tillgångsslag som vi just nu tycker är intressanta och 
som vi anser erbjuder en attraktiv avkastningspotenti-
al i förhållande till risken.    

1712 Autocall Svenska Banker Combo
Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong 
om indikativt 2,25 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till 
minus 25 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

 1år 2år 3år 4år 5år 

60%

100%
Startvärde

90%

75%

Autocallbarriär

 
Kursfallsskydd

Ex 1 Ex 2

Ex 3
Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie.

UTBETALNING
Ex 1: Nominellt belopp + 3 x 1% + 4 x 2,25 %
Ex 2: Nominellt belopp + 6 x 1% +  20 x 2,25%
Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Ackumulerande kupong 2,25%
Utbetalande kupong 1%
Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

204

Kupongbarriär

Målgrupp
�
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Emittent Citigroup (S&P: A+) 

Underliggande SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank

Kapitalskydd Nej

Löptid 1-5 år

Observationsdagar Kvartalsvisa obs, totalt 20 observationer

Ackumulerande kupong 2,25% indikativt, lägst 1,5%

Utbetalande kupong 1% indikativt, lägst 0,8% 

Autocallbarriär 90% av startvärde

Kupongbarriär 75% av startvärde

Kursfallsskydd 60% av startvärde på slutdagen

Valuta SEK

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/ certifikat

Risknivå 5

1711 Autocall Svenska Bolag Combo
Placeringen ger exponering mot fyra svenska aktier och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indika-
tivt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 7 procent vid utveckling ned till minus 40 
procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Emittent Credit Suisse (S&P: A-)

Underliggande Boliden, Electrolux, H&M, SSAB

Kapitalskydd Nej

Löptid 1-5 år

Observationsdagar Årliga observationer, totalt 5 observationer

Ackumulerande kupong 10% indikativt, lägst 8% 

Utbetalande kupong 7% indikativt, lägst 5,5%

Autocallbarriär 85% av startvärde

Kupongbarriär 60% av startvärde

Kursfallsskydd 60% av startvärde på slutdagen

Valuta SEK

Optimalstart Dagliga observationer första månaden

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/ certifikat

Risknivå 5

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

 1år 2år 3år 4år 5år 

60%

100%
Startvärde

85%
Autocallbarriär

 Kupongbarriär och
Kursfallsskydd

Ex 1 Ex 2

Ex 3
Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie.

UTBETALNING
Ex 1: Nominellt belopp + 10 %
Ex 2: Nominellt belopp + 3 x 7% +  5 x 10%
Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Kupong vid förfall 10%
Utbetalande kupong 7%
Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

5

Målgrupp
�

1 2 3 4 5 6 7
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1713 Indexbevis Sverige
Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. På 
slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 65 procent av startvärde.

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

Nominellt
belopp

Nominellt
belopp

Startdag

Startdag

Återbetalningsdag

Avkastning

Återbetalnings-
dag alt 1: 
Index har 
utvecklats 

posivit 

Nominellt
belopp

Återbetalnings-
dag alt 2: 
Index har 

fallit med max 35%

Återbetalningsdag
alt 3: Index

har fallit med 
mer än 35%

Nominellt 
belopp 

- nedgång 
i index

Emittent Goldman Sachs (S&P: A+)

Underliggande OMXS 30 Index

Kapitalskydd Nej

Löptid 5 år 

Genomsnittsdagar 13 observationer sista 12 månaderna

Deltagandegrad 140 % (indikativt), lägst 110 %

Kursfallsskydd 65 % av startvärde på slutdagen

Valuta SEK 

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/certifikat

Risknivå 4

Målgrupp
�

1 2 3 4 5 6 7

1716 Indexbevis Europa Platå
Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 250 procent 
vid utveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde.

SÅ FUNGERAR DET***

Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen.

Nominellt belopp

Indexbevis Europa Platå
Index

0%

50%

100%

150%

200%

100%50%0%-50%-100%

Emittent Credit Suisse (S&P: A)

Underliggande EuroSTOXX 50 Index

Kapitalskydd Nej

Löptid 5 år 

Genomsnittsdagar 13 observationer sista 12 månaderna

Deltagandegrad upp till 20 % 250 % (indikativt), lägst 200 %

Kursfallsskydd 75 % av startvärde på slutdagen

Valuta SEK (avk beroende av utvecklingen i EUR) 

Optimalstart 5 observationer 4 första veckorna

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/certifikat

Risknivå 5

Målgrupp
�
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1715 Autocall Nordisk Handel Combo
Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en halvårsvis ackumulerande kupong om 
indikativt 6 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 40 
procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. 

Målgrupp
�

1 2 3 4 5 6 7

Emittent Citigroup (S&P: A+) 

Underliggande Carlsberg B, ICA, Marine Harvest, Orkla

Kapitalskydd Nej

Löptid 1-5 år

Observationsdagar Halvårsvisa obs, totalt 10 observationer

Ackumulerande kupong 6% indikativt, lägst 4,8%

Utbetalande kupong 2% indikativt, lägst 1,6%

Autocallbarriär 90% av startvärde

Kupongbarriär 60% av startvärde

Kursfallsskydd 60% av startvärde på slutdagen

Valuta SEK

Nominellt belopp 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs 10 000 kr/certifikat

Courtage 300 kr/ certifikat

Risknivå 6

Obs1 Obs2 Obs3 Obs4 Obs5 Obs6 Obs7 Obs8 Obs9 Obs10

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

60%

100% Startvärde

90% Autocallbarriär

 Kupongbarriär och
Kursfallsskydd

Ex 1 Ex 2

Ex 3
Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie.

UTBETALNING
Ex 1: Nominellt belopp + 6%
Ex 2: Nominellt belopp + 8 x 2 % + 9 x 6%
Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Kupong vid förfall 6%
Utbetalande kupong 2 %
Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

9
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Basfaktablad
Ett basfaktablad (Key Information Document eller KID) riktar sig till investerare och innehåller 

basfakta om ett finansiellt instrument ifall instrumentet är en så kallad PRIIP. Basfaktabladet är 

inte reklammaterial utan istället innehåller det information som krävs enligt lag för att hjälpa 

icke-professionella investerare att förstå vad en investering i ett finansiellt instrument innebär och 

vilka risker, kostnader samt vilka möjliga vinster/förluster som kan uppkomma. Icke-professionella 

investerare skall tillhandahållas detta basfaktablad från och med 1 januari 2018 för strukturerade 

placeringar.

När skall detta basfaktablad användas?

Basfaktabladet skall användas innan investering vid exempelvis investeringsrådgivning till en 

icke-professionell investerare. Investeraren skall genom tillgodogörandet av basfaktabladet 

kunna förstå nyckelinformation och risker om ett finansiellt instrument samt kunna jämföra det 

med ett annat likvärdigt finansiellt instrument. Den potentielle investeraren skall få tillgång till 

basfaktabladet i god tid innan investeringsbeslut. Även då en strukturerad placering eller annat 

finansiellt instrument ges ut på nytt skall ett basfaktablad tillhandahållas investerare. Detta gäller 

exempelvis i SPM/ASP affären.

Strukturinvests åtagande

Strukturinvest (SI) avser att tillhandahålla basfaktablad för alla de berörda finansiella instrument 

som SI i samråd med emittenter producerar. Basfaktablad i pdf-format kommer att finnas till-

gängligt på www.strukturinvest.se från 1 januari 2018 för strukturerade placeringar. Exempelvis 

skall basfaktabladet alltid tillhandahållas via hemsida då erbjudandet av ett finansiellt instrument 

pågår, dessutom skall basfaktabladet bifogas investerare vid rådgivningstillfället.
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Utveckling per den 11 december 2017. 
Du hittar alla aktuella kurser på www.strukturinvest.se

Kommande autocall- 
observationer
Under emission 2017:9 har följande placeringar observation med möjlighet  
till kupongutbetalning eller förfall. 

Placering
Observa- 
tionsdatum Sämst utvecklade tillgång sedan start

Autocall-
barriär

Över Au-
tocallbarriär

Kupong-
barriär

Över Ku-
pongbarriär

10051 Europeiska Banker Autocall 7 2017-12-18 UniCredit .................................. -38,63% 90% Nej 60% Ja 

1515 Autocall Läkemedelsbolag Plus/Minus Defensiv 2017-12-18 Sanofi-Aventis .......................... -10,65% 80% Nej 70% Ja 

1526 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv 2017-12-18 Nordea  ...................................... -0,68% 90% Nej 55 Ja 

1045 Autocall Global Combo Defensiv 2017-12-19 Hang Seng China Index  ..............0,28% 90% Ja 60% Ja 

10216 BRIC Autocall Plus/Minus 30 2017-12-19 iShares MSCI Brazil Index Fund  -21,27% 100% Nej 80% Nej 

10041 Europeiska Banker Autocall 3 2017-12-19 UniCredit  ................................. -42,39% 90% Nej 60% Nej 

1449 Kreditautocall Svenska Bolag Combo Defensiv 2017-12-20 Nordea  ........................................4,86% 85 Ja 60% Ja 

10027 BRIC Autocall Plus/Minus 34 2017-12-20 iShares MSCI Brazil Index Fund  -5,95% 100% Nej 80% Ja 

1464 Kreditautocall Svenska Bolag Low Trigger 2017-12-20 Nordea  ........................................0,20% 80% Ja 0% –

1486 Kreditautocall Svenska Bolag Low Trigger 2017-12-20 Nordea  ...................................... -6,37% 85 Ja 0% –

Autocall BRICT Plus/Minus Defensiv 3 2017-12-27 Russian Depositary (USD)  ....... -19,51% 90% Nej 60% Ja 

10053 Europeiska Banker Autocall 8 2017-12-29 UniCredit  ................................. -39,41% 90% Nej 60% Ja 

1493 Autocall Svenska Bolag Low Trigger 2017-12-29 H&M  ........................................ -22,02% 70% Ja 0% –

1268 Autocall Svenska Bolag Low Trigger 2017-12-30 Ericsson  .................................. -36,39% 70% Nej 0% Ja 

1064 Buffertautocall Svenska Bolag Combo 2018-01-01 TeliaSonera  .............................. -25,87% 90% Nej 70% Ja 

1056 Autocall Europeiska Banker Combo Defensiv 2018-01-01 UniCredit  ................................. -33,05% 90% Nej 60% Ja 

1046 Autocall Global Duo Combo Defensiv 2018-01-01 Hang Seng China Index  ............ -3,48% 100% Nej 60% Ja 

1057 Autocall Global Private Equity Duo Combo Defensiv 2018-01-01 KKR & Co  ............................... -13,95% 90% Nej 60% Ja 

1054 Autocall Sociala Medier Combo Defensiv 2018-01-01 Twitter  ..................................... -41,16% 80% Nej 60% Nej 

1048 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 2018-01-01 AstraZeneca .................................0,73% 100% Ja 0% –

1265 Buffertautocall Svenska Bolag Combo Defensiv 2018-01-01 Ericsson  .................................. -28,82% 90% Nej 60% Ja 

1278 Autocall Läkemedel Combo Defensiv 2018-01-01 GlaxoSmithKline ........................  -4,78% 90% Ja 60% Ja 

1266 Autocall Svenska Bolag Combo Lock & Secure 2018-01-01 TeliaSonera ..............................  -11,45% 90% Nej 60% Ja 

1279 Autocall Nordiska Bolag Trygghet Combo 2018-01-02 TeliaSonera ..............................  -11,45% 90% Nej 70% Ja 

1461 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv 2018-01-02 Svenska Handelsbanken ............ -9,48% 90% Ja 60% Ja 

1466 Autocall Oljebolag Combo Defensiv 2018-01-02 Total ........................................... -3,47% 85 Ja 60% Ja 

1463 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv 2018-01-02 TeliaSonera ...................................6,29% 90% Ja 60% Ja 

1058 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv 2018-01-04 Hang Seng China Index ............. -3,48% 90% Ja 70% Ja 

10045 Europeiska Banker Autocall 5 2018-01-04 UniCredit .................................. -45,05% 90% Nej 60% Nej 

1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minusdef 2018-01-05 Sears Holdings ........................  -89,47% 70% Nej 50% Nej 

10047 Europeiska Banker Autocall 6 2018-01-09 UniCredit  ................................. -39,36% 90% Nej 60% Ja 

10054 Europeiska Banker Autocall 9 2018-01-10 UniCredit  ................................. -30,24% 90% Nej 60% Ja 

Autocall Lyxkonsumtion Combo 2018-01-12 Coach ...................................... -28,37% 90% Nej 60% Ja 

AC Svenska Bolag 1092 2018-01-16 TeliaSonera ............................... -28,02% 100% Nej 60% Ja 

10051 Europeiska Banker Autocall 7 2018-01-17 UniCredit .................................. -38,63% 90% Nej 60% Ja 
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VIKTIG INFORMATION

Om riskerna i investeringen
En investering i en placering är förenad med ett antal riskfaktorer. 
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. 
För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänli-
gen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare.

Kreditrisk
Med kreditrisk menas att emittenten av en placering inte skulle 
kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åta-
ganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. 
Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren 
att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande expo-
nering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i 
såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det 
kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom 
exempelvis 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. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är 
lägre än detta. 

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 relevant marknadsplats där Strukturinvest 
ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa 
säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrah-
andsmarknaden 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 tecknings-
beloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på 
vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende 
av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, 
underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volati-
liteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett 
marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. 
Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är en 
post. Emittenten 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
Placeringarna ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen i en 
del placeringar påverkas dock av en eller flera utländska valutor i 
förhållande till den svenska. Placeringens valutaexponering anges i 
marknadsföringsmaterialet samt emittentens prospekt.

Exponeringsrisk (Komplexitet)
Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av 
komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som 
i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra plac-
eringsalternativ. 
 Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen 
är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placerin-
gen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas 
är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker 
vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränter-
isker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller 
politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan 
avkastning än en direktinvestering i den underliggande expo-
neringen, bl.a. eftersom utdelningar inte inkluderas. För mer in-
formation om underliggande exponering hänvisas till utgivarens 
prospekt och slutliga villkor.

Om marknadsföringsbroschyren
Marknadsföring
Placeringarna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (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 placeringarna. En 
fullständig beskrivning och gällande bestämmelser finns i emitten-
tens prospekt, som bl.a. innehåller en redogörelse om emittenten 
samt bindande villkor för erbjudandet och placeringen i dess helhet. 

Om det som sägs i denna marknadsföringsbroschyr inte överens-
stämmer eller är förenligt med emittentens prospekt, ska det som 
anges i prospektet äga företräde framför denna broschyr. Emittent-
en har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget 
ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering up-
pmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den 
fullständiga informationen i prospektet. Prospekt finns tillgängligt 
på www.strukturinvest. se på sidan ”Aktuell emission”.

Basfaktablad
Placeringens egenskaper och risker finns även sammanfattade i ett 
basfaktablad fr.o.m. 2 januari 2018 (KID dokument). Basfaktabladet 
är inte ett reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag 
för att hjälpa dig som investerare att förstå placeringens egenskaper, 
risker, kostnader och möjliga vinster och förluster. Det hjälper dig 
även att jämföra placeringen med andra produkter. Basfaktabladet 
finns tillgängligt på www.strukturinvest.se på sidan ”Aktuell emis-
sion”. 

Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och even-
tuell information markerad med ** avser simulerad historisk infor-
mation. 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 placeringens löptid kan avvika från de tids-
perioder som använts i marknadsföringsbroschyren.

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

Rådgivning
Om en placering är en lämplig respektive passande invester-
ing måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna 
förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte inves-
teringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till 
investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i 
att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv al-
ternativt 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 dessu-
tom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placerin-
gens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finan-
siella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. 

Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för vär-
deutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga 
eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden av-
seende det slutliga utfallet av en investering.

Om försäljningsvillkoren
Indikativa villkor
Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än 
vad som anges i denna broschyr. Villkoren är beroende av gällande 
förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och 
de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Information om 
fastställda villkor samt placeringens utveckling under löptiden finns 
tillgängliga på www.strukturinvest.se på sidan ”Marknadskurser.” 
Anmälan är bindande under förutsättning att de fastställda villkoren 
inte understiger den lägst angivna nivån. Erbjudandets genom-
förande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller mots-
varande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger 
rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning 
eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar 
möjligheterna att genomföra erbjudandet.

Ersättningar
Courtage: Vid en investering i en placering som arrangeras av 
Strukturinvest betalar investeraren normalt ett courtage vars be-

lopp varierar beroende på typ och löptid av placering. Vänligen 
se respektive placerings marknadsföringsmaterial för specificerat 
courtage.
Produktionsarvode: För att emittenten skall kunna ge dig som 
investerare bästa service har emittenten avtal med olika värde-
pappersbolag, däribland Strukturinvest. Dessa värdepappersbolag 
bistår emittenten i produktframtagningsprocessen samt i uppföl-
jningsarbetet. För denna service betalar emittenten en ersättning 
till värdepappersbolaget. Ersättningen utformas i syfte att höja 
kvaliteten på placeringen utan att hamna i konflikt med invester-
arens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för idégenere-
ring, fördjupningsanalyser, produktion, distribution, upphandling, 
riskhantering, rapportering och hantering av andrahandsmark-
naden. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt be-
lopp och varierar beroende på typ och löptid av placering. Vänligen 
se respektive placerings marknadsföringsmaterial för specificerade 
ersättningsnivåer.
 
Produktionsarvodet går till:
1) Ersättning till Strukturinvest: Utifrån ovan angivna skäl går en del 
av produktionsarvordet direkt till Strukturinvest Fondkommission.
2) Ersättning till förmedlarbolag: Strukturinvest har en begränsad 
egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placering-
arna till investerare av olika förmedlarbolag som Strukturinvest 
samarbetar med. Av det produktionsarvode som Strukturinvest 
erhåller går därför en del till det förmedlarbolag som investeraren 
har vänt sig till.

Intressekonflikter
Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och imple-
mentering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett 
nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av struktur-
erade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla 
samma intresse – att utveckla och upphandla de bästa placer-
ingslösningarna 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 Struktur-
invest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage 
och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturin-
vest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den 
ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmed-
lare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta 
innebär 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 placer-
ingslösningarna 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 företaget erbjuder.

Beskattning
Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för prelim-
inärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professio-
nella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en inves-
tering i den 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 relevant marknadsplats 
med första handelsdag senast den trettionde dagen efter emissions-
dagen 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.strukturin-
vest.se. 

Tidsplan emission 2017:9
26 januari 2018  Sista teckningsdag. En komplett teckningsanmälan måste vara Strukturinvest tillhanda. 
2 februari 2018  Sista betalningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota.
9 februari 2018 Startdag. Startvärden och slutgiltiga villkor fastställs.
26 februari 2018 Emissionsdag. Leverans av värdepapper till angivna depåer.
Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm. Fax: 08-458 22 39. 
Betalning: Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro 683-1812 eller klientmedelskonto hos Swedbank 8105-9 923 271 149-0.



Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värde-

pappersbolag specialiserat på utveckling och implemen-

tering av finansiella investeringslösningar. Vi har skap-

at en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är 

lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar 

för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och 

risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest 

Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå 

på såväl produkter som service, med syfte att långsik-

tigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i 

marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission 

står under Finansinspektionens tillsyn. 
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