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Avaintietoasiakirja  
Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään 
kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä 
mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
 

 Tuote 
Nimi SHBC AX NDA14J 

 

 
Olette ostamassa 
tuotetta, joka ei ole 
yksinkertainen ja joka 
saattaa olla vaikea 
ymmärtää. 

Tunniste ISIN-koodi: FI4000352729  

Kehittäjä Svenska Handelsbanken AB (publ) (Handelsbanken) 

Kehittäjän yhteystiedot 
Verkkosivu:www.handelsbanken.se/ 
Lisätietoja numerosta +46 8 701 10 00 

Toimivaltainen viranomainen Ruotsin Finanssivalvonta 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 28 elokuuta 2019, 11:57 

  

Mikä tämä tuote on? 

Tyyppi Sijoitus on velkainstrumentti. 

Tavoitteet Tarjoaa rajoitettua altistumista kohde-etuuden kehitykselle 

Miten tuotto määritellään: 
o Takaisinmaksettava summa 

 Mikäli Suojataso EI ole rikkoutunut 
o Jos Kohde-etuuden kurssikehitys on enemmän tai yhtä kuin 0 %, sijoittaja saa Merkintäsumman lisättynä 

summalla, joka on Kurssietuuden kurssikehitys nousulle asetettuun Kattoon saakka kerrottuna Merkintäsummalla 
ja edelleen kerrottuna Osallistumisasteella. 

o Jos Kohde-etuuden kurssikehitys on vähemmän kuin 0 %, saa sijoittaja Merkintäsumman. 

 Muutoin Merkintäsumma vähennettynä summalla, joka saadaan kertomalla Merkintäsumma Kohde-etuuden 
kurssikehityksen absoluuttisesta arvosta. Täten maksettavaksi saatu summa on pienempi kuin Merkintäsumma 
ja sijoittaja menettää osan tai koko sijoituksensa. 

Tärkeät päivämäärät, arvot ja määritelmät 

Kaikki määritelmät ja havainnot suorittaa laskenta-asiamies. Kaikki päivämäärät saattavat muuttua pankkipäivien ja 
markkinoiden häiriötapahtumien vuoksi. 

 Kohde-etuus: Nordea Pankki Oyj 

 Kohde-etuuden kurssikehitys: (a) Kohde-etuuden 
Loppukurssi Loppukurssin määrityspäivänä jaettuna 
Lähtökurssilla (b) miinus 100 % ilmaistuna 
prosenttiarvona. 

 

 Suojataso: Suojatason katsotaan rikkoutuneen jos Kohde-
etuuden Loppukurssi on pienempi kuin 70 % Lähtökurssista 
Loppukurssin määrityspäivänä. 

 Lähtökurssi: Kohde-etuuden sulkemisarvo Lähtökurssin 
määrityspäivänä. 

 Loppukurssi: Kohde-etuuden sulkemisarvo Loppukurssin 
määrityspäivänä.  

 Osallistumisaste: 500 % (alustava) 

 Katto nousulle: 50 % 

 Laskenta-asiamies: Handelsbanken Capital Markets 

 Emissiokurssi: 100 % 

 Päivät:  

o Liikkeeseenlaskupäivä: 14 lokakuuta 2019 
o Takaisinmaksupäivä: 31 lokakuuta 2024 
o Lähtökurssin määrityspäivä: 14 lokakuuta 2019 
o Loppukurssin määrityspäivä: 14 lokakuuta 2024 

Ennenaikainen erääntyminen ja oikaisut 

Sijoituksen lopulliset ehdot määrittelevät tapauksia, jotka edellä kuvattujen tapahtumien lisäksi sattuessaan (pääasiassa, 
mutta ei yksinomaan koskien tuotetta, kohde-etuutta tai tuotteen liikkeeseenlaskijaa (joka voi sisältää liikkeeseenlaskijan 
kyvyn toteuttaa tarvittavat suojaustransaktiot)), voivat aiheuttaa muutoksia tuotteen ehtoihin vastaavan tapahtuman 
huomioon ottamiseksi tai tuote voidaan lunastaa ennenaikaisesti. Ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä maksettava 
summa voi olla pienempi kuin alkuperäinen sijoitettu pääoma. 
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Yksityis-
sijoittaja, jolle 
tuotetta on 
tarkoitus 
markkinoida 

Tämä sijoitus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoittajille, joilla: 

 etsivät pääoman kasvua tai odottavat kohde-etuuden kehittyvän siten, että saavat positiivisen tuoton 

 on valmius ja kyky kantaa koko sijoitustaan koskeva tappio sekä hyväksyvät liikkeeseenlaskijariskin; 

 ovat valmiita hyväksymään ohessa esitetyn yhteisriski-indikaattorin mukaisen riskitason; 

 on mahdollisuus tehdä valistunut sijoituspäätös tutustuttuaan sijoitustuotteen erityispiirteisiin ja osaamisensa kautta 
ymmärtävät sen erityiset riskit ja edut sekä mahdollisti omaavat sijoituskokemusta samanlaisista tai samankaltaisista 
sijoituksista ja -positioista tai sopivan koulutuksen; 

 on vähintään sijoituksen juoksuajan pituinen sijoitushorisontti. 

 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi 
saada? 
Yleinen Riski-indikaattori 
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 Yleinen riski-indikaattori kuvaa tämän sijoitustuotteen riskitasoa 
verrattuna muihin sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka 
todennäköisesti sijoitustuotteella menettää rahaa 
markkinatapahtumien takia (markkinariski) tai siksi, että 
Handelsbanken ei pystyisi maksamaan sijoittajalle 
(liikkeeseenlaskijariski). Sijoitustuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–
7 määritetty 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka. Heikkojen 
markkinaolosuhteiden arvioidaan vaikuttavan Handelsbankenin 
kykyyn maksaa sijoittajalle erittäin epätodennäköisesti. Tähän 
sijoitustuotteeseen liittyy vain osittainen suoja tulevaa markkinoiden 
kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan tai 
koko sijoituksensa. Jos Handelsbanken ei kykene hoitamaan  
vastuitaan, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa.. 

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 
hallussaan 31. lokakuuta 2024 asti. Todellinen riski voi 
vaihdella merkittävästi ja mikäli sijoittaja myy tuotteen 
varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä 
oletettua vähäisemmäksi. 

 
 

Tuottonäkymät 

Sijoitus EUR 10 000  

Näkymät 1 vuosi  3 vuotta 
5 vuotta suositeltu 
sijoitusaika 

Stressinäkymä 
Mitä sijoittaja voi saada takaisin 
kulujen jälkeen 

EUR 5 399 EUR 4 093 EUR 2 318 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -45,99 % -25,75 % -25,15 % 

Epäsuotuisa näkymä 
Mitä sijoittaja voi saada takaisin 
kulujen jälkeen 

EUR 8 743 EUR 5 712 EUR 3 245 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -12,56 % -17,03 % -19,99 % 

Kohtuullinen näkymä 
Mitä sijoittaja voi saada takaisin 
kulujen jälkeen 

EUR 9 452 EUR 8 658 EUR 6 570 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -5,48 % -4,69 % -7,99 % 

Suotuisa näkymä 
Mitä sijoittaja voi saada takaisin 
kulujen jälkeen 

EUR 10 228 EUR 13 790 EUR 24 931 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 2,28 % 11,31 % 19,84 % 

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin 5 seuraavan vuoden aikana eri tuottonäkymien perusteella, kun oletuksena 
on EUR 10 000 sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin. Esitetyt näkymät 
ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät tarkkoja indikaattoreita. 
Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla 
äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. Tätä tuotetta ei ole helppoa 
lunastaa. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalle takaisinmaksettavaa summaa on vaikea arvioida, jos tämä lunastaa sijoituksensa ennen erääntymistä. 
Ennenaikaiseen lunastukseen liittyy korkeita kustannuksia tai suuria tappiota taikka lunastus ei ole mahdollista. 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai 
jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin 
tuottoihin. 

Mitä tapahtuu, jos Handelsbanken on maksukyvytön? 
Valtiollinen talletussuoja ei koske tätä sijoitusta. Mikäli Handelsbanken ei kykenisi suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ja/tai olisi asetettu 
selvitystilaan, sijoitettu pääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan ja kaikki maksut voivat viivästyä. 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa 
otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut. 
Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut 3 eri sijoitusajan osalta. Ne sisältävät mahdollisia enneaikaiseen 
lunastukseen liittyviä kuluja. Lukujen oletuksena on EUR 10 000 sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 
 

Vähäinen riski Suuri riski 
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Ajan myötä kertyvät kulut 
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle 
tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen. 
 

Sijoitus EUR 10 000   

Näkymät Lunastettaessa 1 vuosi Lunastettaessa 3 vuotta 
Lunastettaessa suositellun sijoitusajan 
päätteeksi 

Kokonaiskulut EUR 655,55 EUR 656,04 EUR 523,39 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 6,56 % 2,19 % 1,04 % 

 

Kulujen rakenne 
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään 

 erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa; 

 eri kululuokkien merkitykset. 

 

Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon 

Kertaluonteiset kulut 

Osallistumiskulut 1,04% Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Irtautumiskulut 0,00% 
Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumisesta 
sijoituksen erääntyessä.   

Jatkuvaluonteiset kulut 

Salkkutapahtumiin liittyvät 
kulut 

0,00% 
Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien 
sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Muut jatkuvaluonteiset kulut 0,00% 
Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain 
perimien kulujen ja osiossa II esitettyjen kulujen vaikutus. 

Satunnaiset kulut 
Tulosperusteiset palkkiot 0,00% Ei sovellettavissa 

Voitonjako-osuudet 0,00% Ei sovellettavissa 

 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 
erääntymisaikaa? 

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta 

Sijoitus on tarkoitettu pidettäväksi koko suositellun sijoitusajan. 

Suositeltu sijoitusaika on valittu siten, että se vastaa sijoituksen eräpäivää. Huomiothan, että on mahdollista, ettei sijoitusta voi myydä ennen 
eräpäivää. Jos myynti ennen eräpäivää on mahdollista, voi siihen sisältyä kustannuksia ja sijoittaja voi menettää osan tai koko sijoituksensa.  

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 
Mikäli haluaisit tehdä valituksen tästä sijoituksesta tai palvelusta jota olet saanut, voit kääntyä ensisijaisesti henkilön puoleen yrityksessä, jonka 
kanssa olet asioinut tai antaa asiakaspalautetta sähköpostitse: asiakaspalvelu@handelsbanken.fi, klagomal@handelsbanken.se tai 
Handelsbanken, Klagomålsansvarig, 106 70 Stockholm. 

Muut olennaiset tiedot 
 Suomenkielinen lyhennelmä sekä alkuperäinen ruotsinkielinen ohjelmaesite mahdollisine lisäyksineen, jonka puitteissa sijoitus on laskettu 

liikkeeseen on saatavilla osoitteesta: http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram 

http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram

