Faktablad
Syfte
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag
tillhandahållas för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att
jämföra den med andra produkter.
Produkt
Produktnamn
Produktbeteckningar
Priip-produktutvecklaren
Hemsida
Telefonnummer
Behörig myndighet för Priipproduktvecklaren
Faktabladets produktionsdatum

Protected Deltagande Certifikat Länkad till Ett index
ISIN: DE000DM337C4 | WKN: DM337C
Deutsche Bank AG Produktemittenten är Deutsche Bank AG, Frankfurt.
www.db.com
Ring +49-69-910-00 för mer information.
Tyska federala finansinspektionen (BaFin)
29.12.2020

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

1. Vad innebär produkten?
Typ

Certifikat reglerad av engelsk lag

Mål
Produkten är utformad för att ge avkastning i form av en kontant betalning på förfallodagen. Summan av denna betalning kommer
(Begrepp som
att bero på utvecklingen av den underliggande tillgången.
förekommer i fetstil Vid avslut av produkten på förfallodagen kommer du att erhålla en kontantbetalning motsvararande (i) 17 000 SEK plus (ii) ett
i detta avsnitt
belopp som är direkt kopplat till utvecklingen av den underliggande tillgången. Det belopp kommer att motsvara (i) 20 000 SEK
beskrivs mer
(d.v.s., 100,00%[1] av produktens nominella belopp) multiplicerat med (ii) (x) (A) den slutliga referensnivån dividerat med (B)
detaljerat i tabellen den ursprungliga referensnivån minus (y) 100,00% . Om denna kontantbetalning är lägre än 17 000 SEK, kommer du dock att
nedan.)
erhålla 17 000 SEK (minimibetalningen) .
[1]
Detta är ett indikativt värde. Det faktiska värdet kommer att ligga inom ett spann, betingat ett minimum av minst 80,00% och ett
maximal av högst 130,00% av produktens nominella belopp. Det faktiska värdet kommer att bestämmas av oss på den
ursprungliga värderingsdagen, med hänsyn till marknadsförhållandena på det datumet.
Enligt produktvillkoren kommer vissa av de datum som anges nedan att justeras om respektive datum antingen inte är en affärsdag
eller en handelsdag (beroende på vad som är tillämpligt). Eventuella justeringar kan komma att påverka din potentiella avkastning.
.

.

Underliggande tillgång Deutsche Bank Pacific Equity 17%
Index (Bloomberg: DBXEPACF
Index)

Emissionsdag

25.02.2021

Underliggande marknad Aktiemarknaden

Ursprunglig
referensnivå

Referensnivån på den
ursprungliga värderingsdagen

Produktens nominella
belopp

20 000 SEK

Referensnivå

Emissionspris

20 000 SEK

Slutlig referensnivå

Produktens valuta

Svenska kronor (SEK)

Ursprunglig
värderingsdag

Stängningsnivån på den
underliggande tillgången enligt
referenskällan
Genomsnittet av referensnivåerna
på de sista värderingsdagarna
12.02.2021

Underliggande valuta

Euro (EUR)

Sista värderingsdagar

12.02.2026, 12.03.2026, 13.04.2026,
12.05.2026, 12.06.2026, 13.07.2026,
12.08.2026, 14.09.2026, 13.10.2026,
12.11.2026, 14.12.2026, 12.01.2027
och 12.02.2027

Teckningsperiod

04.01.2021 (inklusive) till 10.02.2021
(inklusive)

Förfallodag

01.03.2027

Referenskälla

Deutsche Bank AG, London Branch

.

Emittenten får säga upp produkten omedelbart om det uppstår tydliga skriftliga eller matematiska fel i villkoren eller om vissa
extraordinära händelser som anges i villkoren förekommer. Exempel på extraordinära händelser innefattar (1) materialförändringar,
särskilt i samband med den underliggande tillgången inklusive upphörande av dess beräkning, och (2) händelser, i synnerhet på
grund av förändringar i faktiska, ekonomiska, juridiska och skattemässiga villkor som påverkar emittentens säkringsarrangemang
och hindrar den i att uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten eller negativt förändrar emittentens beräkningsgrund för
emissionskursen av produkten. I stället för omedelbar inlösen kan emittenten också ändra villkoren. Vid omedelbar inlösen kan
avkastningen (om någon) vara betydligt lägre än inköpspriset men kommer att reflektera produktens marknadsvärde och, om det är
högre, något minimibelopp (alternativt, i vissa fall kan produktens motsvarande sammansatta belopp betalas ut vid produktens
schemalagda återbetalningsdag). Istället för omedelbar inlösen kan emittenten komma att ändra villkoren.
Under förutsättningen att eventuella inkonsekvenser och/eller konflikter mellan föregående paragraf och tillämplig lag, ordning,
regel eller annat lagligt krav hos någon statlig eller tillsynsmyndighet i ett territorium där denna produkt erbjuds, skall sådana
nationella krav gälla.
Målgrupp

Produkten är avsedd för privata kunder som följer ett mål av allmän kapitalbildning/tillgångsoptimering och har en lång
investeringshorizont. Denna produkt är till för kunder med tillräcklig kundskap och/eller erfarenhet för att göra ett informerat beslut.
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Investeraren kan bära förluster up till den totala förlusten av kapitalet som investerades och fäster ingen betydelse vid kapitalskydd.

2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du innehar produkten i 6 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om
du löser in produkten i förtid kan innebära att du får mindre avkastning. Du kan få svårt att sälja din
produkt eller så kan du tvingas sälja din produkt till ett pris som avsevärt påverkar din avkastning.

Den sammanfattande riskindikatorn ger vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur
troligt det är att produkten kan komma att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala
dig.
Vi har klassificerat denna produkt på nivå 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Denna riskklassificering innebär att de potentiella
förlusterna för framtida resultat bedöms ligga på en låg nivå, men att det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden
kommer att påverka vår förmåga att betala dig.
Du har rätt att få tillbaka åtminstone 85,00% av ditt kapital. Alla belopp över detta, och all ytterligare avkastning beror på framtida
marknadsutvecklingar och är osäker. Detta skydd mot framtida marknadsutvecklingar kommer inte att gälla om du löser in före
återbetalningsdagen eller vid omedelbar förfall av emittenten.
Om vi inte har möjlighet att betala vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarier Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas noggrant. De visade scenarierna är bara en indikation på några av
de möjliga resultaten baserat på senaste avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.
Investering: 100 000 SEK
Scenarier

Stresscenario

Negativt scenario

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år
Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

1 år

4 år

6 år
(Rekommenderad
innehavsperiod)

83 581,47 SEK

83 441,38 SEK

85 000,00 SEK

-16,42%

-4,42%

-2,66%

85 128,17 SEK

83 441,38 SEK

85 000,00 SEK

-14,87%

-4,42%

-2,66%

Medel scenario

Vad du kan få tillbaka
91 309,18 SEK
85 849,01 SEK
85 000,00 SEK
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
-8,69%
-3,74%
-2,66%
per år
Positivt scenario
Vad du kan få tillbaka
104 324,47 SEK
115 836,55 SEK
119 510,77 SEK
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
4,32%
3,74%
3,01%
per år
Tabellen ovan visar den avkastning du skulle kunna få tillbaka inom de närmaste 6 åren vid olika scenarier, under antagandet att
du investerar 100 000 SEK.
Scenarierna som visas illustrerar hur din investering kan komma att utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra
produkter. De scenarier som presenteras är inga exakta indikatorer utan estimat av framtida värdeutveckling som baserats på hur
värdet av denna produkt historiskt sett har varierat. Det du erhåller kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och
hur länge du innehar produkten. Stresscenariot visar vad du kan komma att få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden, och det
scenariot tar inte hänsyn till situationer där vi inte kan betala dig.
Denna produkt kan inte lösas in på ett enkelt sätt. Det innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du
löser in den före återbetalningsdagen. Förtida inlösen är antingen inte möjligt eller medför betydande kostnader eller förluster.
Siffrorna i tabellen inkluderar samtliga kostnader för själva produkten, dock inkluderas i vissa fall inte alla kostnader som du betalar
till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din privata skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får
tillbaka.
.

3. Vad händer om Deutsche Bank AG, Frankfurt inte kan göra några utbetalningar?
Du utsätts för risken att emittenten kanske inte kommer kunna uppfylla sina åtaganden i samband med produkten – till exempel i händelse av konkurs
(oförmåga att betala / överskuldsättning) eller en officiell direktiv för upplösningsåtgärder. Ett sådant direktiv kan utfärdas om till exempel emittentens
tillgångar understiger storleken på dess skulder, utfäraren inte för närvarande eller inom en snar framtid, kan betala av sina skulder på förfallodagen
eller kräver extra ekonomiskt stöd, och kan bland annat resultera i en nedskrivning eller avskrivning av fordringar som härrör från produkten eller
omvandling av produkten till aktier från emittenten. En total förlust av kapitalet du investerade är möjlig. Produkten är ett räntebärande värdepapper och
som sådant omfattas det inte av någon insättningsgaranti.

4. Vilka är kostnaderna?
Avkastningsminskningen (AM) visar vilken effekt dina totala kostnader kommer att ha på den avkastning du kan komma att få. I de totala kostnaderna
beaktas engångskostnader, löpande kostnader och övriga kostnader.
De belopp som visas nedan är de sammanlagda kostnaderna för själva produkten, under tre olika innehavsperioder. De inkluderar möjliga straffavgifter
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vid förtida utträde. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000 SEK. Siffrorna är estimat och kan komma att förändras i framtiden.
Kostnader över tid Investering: 100 000 SEK
Scenarier

Vid inlösen efter 1 år

Vid inlösen efter 4 år

Vid inlösen vid slutet av den
rekommenderade
innehavsperioden

Totala kostnader
9 026,89 SEK
8 552,09 SEK
7 391,30 SEK
Avkastningseffekt (AM) per år
9,02689%
2,31255%
1,3583%
Kostnaderna som visas i tabellen ovan representerar hur mycket de förväntade kostnaderna för produkten skulle påverka din
avkastning, förutsatt att produkten utförs i linje med det moderata utvecklingsscenariot.
Den som säljer eller ger råd till dig om denna produkt kan komma att debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denne att
informera dig om dessa kostnader och visa hur din investering påverkas av alla kostnader över tid.
.

Sammansättning Tabellen nedan visar:
av kostnader
Den årliga effekten av de olika kostnadstyperna på den avkastning som du kan komma att få i slutet av den rekommenderade
innehavsperioden.
-

Innebörden av de olika kostnadskategorierna.

.

Denna tabell visar den årliga avkastningseffekten.
Engångskostnader

Löpande kostnader

Kostnader vid köp

1,3583%

Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset.

Kostnader vid sälj

0,00%

Portföljtransaktionskostnader
per år

0,00%

Effekten av kostnaderna för att
lösa in investeringen när den
förfaller.
Effekten av kostnaderna för att
vi köper och säljer
underliggande investeringar för
produkten.

Övriga löpande kostnader

0,00%

Effekten av avgiften vi tar ut
varje år för förvaltningen av dina
investeringar.

.

5. Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 6 år
Produkten syftar till att ge dig den avkastning som beskrivs i "1. Vad innebär produkten? " ovan. Detta gäller dock endast om produkten innehas till
förfallodagen. Det rekommenderas därför att produkten innehas tills 01.03.2027 (förfallodagen).
Produkten garanterar inte möjligheten att disinvestera andra än genom att sälja produkten antingen (1) genom börsen (om produkten är listad) eller (2)
icke-börsen. Inga avgifter eller påföljder debiteras av emittenten för någon sådan transaktion. Men om du säljer produkten på sekundärmarknaden
kommer du att få ett bud/erbjudande. Genom att sälja produkten före dess löptid kan du få tillbaka mindre än vad du skulle ha fått om du hade hållit
produkten till förfall.
.

Börsnotering

Nasdaq Stockholm AB

Sista börshandelsdag

12.02.2027

Minsta omsättningsbara
1 enhet
Priskvotering
Enheter
enhet
Vid instabila eller exceptionella marknadsförhållanden eller vid tekniska fel/störningar, kan köp och/eller försäljning av produkten tillfälligt avbrytas
och/eller ställas in och köp eller försäljning kan i förekommande fall inte vara möjligt alls.
.

6. Hur kan jag klaga?
Klagomål som rör uppförandet hos rådgivaren eller säljaren av produkten kan lämnas direkt till den personen.
Klagomål som rör produkten eller uppförandet hos produktutvecklaren kan lämnas skriftligen till följande adress: Mainzer Landstrasse 11-17, 60329
Frankfurt am Main, Tyskland, via e-post till:x-markets.team@db.com eller på följande hemsida: www.xmarkets.db.com.

7. Övrig relevant information
Eventuell ytterliggare dokumentation i samband med produkten och prospektet i synnerhet, eventuella tillägg till detta och de slutliga villkoren
publiceras på tillverkarens hemsida (www.xmarkets.db.com/DocumentSearch efter val av land; prospektet och tilläggen enligt basprospektet eller
juridisk information de sista villkoren efter inmatning av respektive ISIN eller WKN och sedan under nedladdningar), allt i enlighet med juridiska krav.
För att få mer detaljerad information - i synnerhet detaljer om strukturen och risker som är förknippade med en investering i produkten - bör du läsa
dessa dokument. Dessa dokument finns även tillgängliga kostnadsfria från Deutsche Bank AG, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main,
Germany, i enlighet juridiska krav.
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