Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag 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
Namn

Milling Wheat Mini Future Short Warrants on Euronext

Identifieringskod

ISIN-kod: SE0012854024

Tillverkare

Swedbank AB (publ), nedan benämnd "Swedbank"
swedbank.se/kontakt

Kontakta tillverkaren

Ring +46 771-22 11 22 för mer information

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Faktabladets produktionsdatum

3 oktober 2020, 03:52

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

Vad innebär produkten?
Typ

Mini Future Short

Mål

Målet är att investera i ett certifikat som ger högre avkastning än den underliggande tillgångens utveckling när priset på den
underliggande tillgången faller. Certifikatets avkastning är knutet till den underliggande tillgångens utveckling under
investeringens innehavstid samt dess finansieringskostnad. Certifikatets pris ökar när priset på den underliggande tillgången
faller och kommer att minska när priset på den underliggande tillgången stiger, i båda fallen med hävstång. Om priset på den
underliggande tillgången ligger på eller över stoppnivån, förtidsinlöses certifikatet och en del eller hela beloppet som har
investerats kommer att gå förlorat.

•
•

•

•

Hävstångsfaktor: Produkten erbjuder en exponering med hävstång mot utveckling i Underliggande. Det innebär att
betalningen du erhåller vid inlösen - begärd av dig eller uppsägning från oss - ökar på ett förstärkt sätt i takt med att
underliggande minskar i värde, men du har också större risk för förlust om Underliggande utvecklas på annat sätt.
Referensnivå: Produktens Referensnivå (det belopp som skulle behållas om produkten löses in) beräknas i slutet av varje
dag eller när en Stop-Loss Händelse inträffar. Den motsvarar (a) finansieringsnivå aktuell minus (b) underliggandes pris.
Beräkning av finansieringsnivå aktuell utgår från finansieringsnivå aktuell dagen innan som justeras med eventuell ränta
och Spread. När underliggande är noterad i annan valuta än SEK sker en omräkning till SEK. Referensnivån kan inte vara
lägre än 0.
Stop-Loss Händelse: Om Underliggandes värde/pris under en handelsdag överstiger aktuell Stop-Loss nivå inträffar en
Stop-Loss Händelse. Om en Stop-Loss Händelse inträffar kommer produkten att sägas upp av oss och värdet som du
erhåller per certifikat blir det större av noll och (b) Referensnivå. En stop loss-händelse kan innebära att du förlorar hela ditt
investerade belopp.
Inlösen av dig eller avslutande av oss: Du kan begära inlösen av ditt innehav när du vill. Begäran ska ske på särskild
blankett i enlighet med produktvillkoren. Vi kan också säga upp produkten i enlighet med produktvillkoren. Beloppet som du
kommer att få i något av dessa fall motsvarar referensnivån vid slutet av handelsdagen multiplicerat med antalet enheter
som du innehar.

Viktiga datum och kurser
Alla fastställanden och observationer kommer att göras av Beräkningsagenten. Alla datum kan komma att justeras till följd av
icke bankdagar eller marknadsavbrott.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underliggande: Generic 1st 'CA' Future, Wheat Future
Beräkningsagent: Goldman Sachs International
Emissionskurs: 379,26 SEK per certifikat
Multiplikator: 1
Emissionsdatum: 8 november 2019
Finansieringsnivå start: 213,9
Finansieringskostnad: 2,75 % (Utgör kostnader för finansiering och bankens marginal, allt som beskrivet i produktens
villkor)
Aktuell Stop-Loss nivå: Aktuell Stop-Loss nivå beräknas som (a) Finansieringsnivå aktuell multiplicerad med (b) 1 minus
Stop-Loss Buffert.
Stop-Loss-nivå start: 192,51
Valutakurs: Valutakursen uttryckt som antal (EUR) per (SEK). När underliggande är noterad i annan valuta än SEK sker en
omräkning till SEK.
Återbetalningsdag: Planeras till tio arbetsdagar efter det att återbetalningsbeloppet fastställts.

Ändrade förhållanden eller särskilda händelser
Vid ändrade förhållanden, t ex ändrad lagstiftning, eller vid särskilt angivna händelser, t ex s.k. marknadsavbrott eller förändrade
villkor för Tillverkarens riskhantering av produkten, kan villkoren för produkten komma att ändras eller tillämpas på visst angivet
sätt för att om möjligt hantera de ändrade förhållandena. Alternativt kan produkten komma att lösas in i förtid. Belopp som
betalas ut vid eventuell förtida inlösen kan vara mindre än det belopp som ursprungligen investerats.

Den här produkten är primärt avsedd för investerare som:

Målgrupp

•
•
•
•
•

söker hävstång på utvecklingen, och förväntar sig att underliggande ska utvecklas på ett sätt som ger positiv avkastning;
är villiga och har kapacitet att bära förluster som kan uppgå till hela investeringens storlek, och accepterar kreditrisken till
Tillverkaren;
är villiga att acceptera en risknivå som är förenlig med den sammanfattande riskindikatorn framställd nedan;
har förmåga att fatta ett välgrundat investeringsbeslut genom tillräcklig kunskap och förståelse för produkten och dess
specifika risker och fördelar, antingen som en följd av erfarenhet av att investera i och/eller inneha ett antal liknande
produkter som ger en liknande marknadsexponering eller genom relevant utbildning;
har en minsta investeringshorisont som överensstämmer med produktens rekommenderade innehavsperiod.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Sammanfattande riskindikator

1

2

3

4

5

6

Lägre risk

7
Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller
produkten till 5 oktober 2020. Den verkliga risken
kan variera kraftigt om du väljer att sälja
produkten i förtid och det är då möjligt att du får
tillbaka mindre än det investerade kapitalet.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån
för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av
marknadsutvecklingen eller på grund av att Swedbank inte kan
betala dig. Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta
riskklassen. Den här klassificeringen tar två parametrar i beaktande:
1) marknadsrisken, vilken bedöms vara väldigt hög och 2)
kreditrisken, vilken indikerar att dåliga marknadsförhållanden är
väldigt osannolika att påverka Swedbanks förmåga att betala dig.
Denna produkt har inget kapitalskydd vilket innebär att du därför
kan förlora hela eller delar av din investering. Om Swedbank inte kan
betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är bara en indikation på några av de möjliga utfallen baserat på
senaste avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.
Investering SEK 100 000
Scenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

0, dagar Rekommenderad innehavstid
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 0

Genomsnittlig avkastning

-100,00 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 0

Genomsnittlig avkastning

-100,00 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 0

Genomsnittlig avkastning

-100,00 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 0

Genomsnittlig avkastning

-100,00 %

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka över kommande 0, dagar, enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 100 000.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta
indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och
tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. Eftersom den rekommenderade innehavsperioden är 1 år eller mindre har
prestationsscenarier endast lämnats för den rekommenderade innehavsperioden och ej för intermediära perioder.
I siffrorna ingår alla kostnader för produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte
hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Swedbank inte kan göra några utbetalningar?
Den här produkten är inte skyddad av den statliga insättningsgarantin. Om Swedbank inte har kapacitet att fullgöra sina förpliktelser gentemot dig
och/eller befinner sig i konkurs, kan du komma att förlora delar av eller hela ditt investerade kapital och betalning kan vara försenad.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över den rekommenderade innehavsperioden. De omfattar eventuella
straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar SEK 100 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader
och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering SEK 100 000

Scenarier

Om du löser in vid utgången av den rekommenderade innehavstiden

Totala kostnader

SEK 0,00

Påverkan på avkastning (RIY)

2,75 %

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:
•
inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden
•
vad de olika kostnadskategorierna betyder
Tabellen visar effekten på avkastning

Engångskostnader

Teckningskostnader

0,00 %

Effekten av kostnader du betalar när du går in i din investering. Effekten
av kostnaderna ingår redan i priset.

Inlösenkostnader

0,00 %

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

0,00 %

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader

2,75 %

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

Resultatbaserade avgifter

0,00 %

Ej tillämpligt.

Särskild vinstandel (s.k. carried
interest)

0,00 %

Ej tillämpligt.

Löpande kostnader

Bikostnader

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 0, dagar
Den här produkten är avsedd att behållas till slutet av den rekommenderade innehavsperioden.
Vänligen notera att det inte är garanterat att du kan sälja produkten före utgången av den rekommenderade innehavsperioden. Om du säljer produkten
före dess rekommenderade innehavstiden kan detta medföra kostnader och du kan förlora delar av eller hela din investering.

Hur kan jag klaga?
Om du är missnöjd med denna produkt eller den service du har fått kan du besöka vår hemsida, https://www.swedbank.se/om-swedbank/kontaktaoss/om-du-inte-ar-nojd/ där du finner mer information om hur du ska gå tillväga för att framföra ditt klagomål alternativt ringa +46 771 22 11 22 eller
skicka ditt klagomål via post till Swedbank, Kundombudsmannen, 105 34 Stockholm eller via e-post till kundombudsmannen@swedbank.se.

Övrig relevant information
Om du som icke-professionell investerare har tillhandahållits detta faktablad i elektroniskt format har du också rätt att begära att få ett
pappersexemplar utan kostnad. Om du vill ha ett pappersexemplar kan du ringa till banken på +46 771-22 11 22.
Följande dokument finns tillgängliga:
•
Grundprospektet, inklusive eventuella tillägg, under vilket produkten är emitterad och som finns tillgängligt på
https://www.swedbank.com/prospekt-bevis
•
De slutliga villkoren för produkten (som publiceras baserat på ett rättsligt krav), finns tillgängliga på: http://www.swedbank.se/privat/spara-ochplacera/aktier-och-andra-placeringar/mini-futures.html

