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Liikkeeseenlaskija ING Bank N.V. Tarjouksen tekijä Taaleritehdas Oy (”Taaleritehdas”). Merkintäpaikat 

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet (”Alexandria”). Sijoituksen täydelliset ja sitovat 

liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan 28.6.2012 päivätty ohjelmaesite (ING Bank 

N.V. 50,000,000,000 Euros Global Issuance Programme) ovat saatavissa Alexandriasta ja osoitteesta 

www.alexandria.fi/bric.

Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013

Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan 
osakemarkkinoille 

Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla 

Korkea riski - ei pääomasuojaa 

Sijoitusaika noin 3,5 vuotta

Liikkeeseenlaskija ING Bank N.V.

BRIC-osakemarkkinat suurella vipuvaikutuksella

BRIC Sijoituswarrantti
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 – Sijoitus Brasilian, Ve näjän, Intian ja Kiinan osakemarkki-

noille voimakkaalla vi puvaikutuksella. 

 – Korkea tuottopotentiaali S&P BRIC 40 (EUR) -osakein-

deksin (”indeksi”) kehittyessä suotuisasti. 

 – Riski suoraa sijoitusta korkeampi – huonoin mahdol-

linen lopputulos on, että  warranttiehtojen mukainen 

indeksin tuotto on nolla tai negatiivinen, jolloin sijoi-

tuswarrantti erääntyy arvottomana (katso ”Markkinaris-

ki” ja ”Vipuvaikutusriski”). 

 – Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmak-

sukyvystä (katso ”Liikkeeseenlaski jariski”).

Yleiskuva sijoituswarrantista

Tyyppi Pääomasuojaamaton sijoituswarrantti, joka on korkean riskin rahoitusväline. Harkitse miten se 

soveltuu osaksi sijoitussalkkusi muodostamaa kokonaisuutta.

Sijoitusaika 3,5 vuotta 

Liikkeeseenlaskija ING Bank N.V. (luottoluokitus: Moody’s A2 / S&P A+ / Fitch A+) 

Kohde-etuus S&P BRIC 40 (EUR) -osakeindeksi

Tuottokerroin 100 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % - 120 %)

Merkintähinta 1 600 euroa / warrantti  

Merkintäpalkkio 100 euroa / warrantti

Nimellisarvo 10 000 euroa / warrantti

Vähimmäissijoitus 2 warranttia, tätä suuremmat sijoitukset 1 warrantin erissä

Aikataulu Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013. Maksupäivä 4.2.2013

Tarjouksen pääpiirteet (jatkuu sivulla 6)

Kuvassa havainnollistetaan 10 warrantin ostamista, siis yh-

teensä 17 000 euron sijoitusta, jolla saavutetaan vipuvaiku-

tuksen ansiosta 100 000 euron markkinapanos.

100 000 €

17 000 €

Sijoitettu summa, 

joka voidaan menet-

tää (sisältää merkintä- 

palkkion)

Markkinapanos, 

eli laskennallinen 

pääoma, jolle 

warrantin tuotto 

lasketaan

S&P BRIC 40 ja maailman osakemarkkina, historiallinen kehitys 2004 - 2012
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Lähde: Bloomberg, mahdollisimman pitkä aikasarja 2.2.2004 – 17.12.2012. Vertailuindeksi MSCI World (EUR). Sijoitus sijoituswarranttiin ei ole 

sama asia kuin suora sijoitus indeksiin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
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Kohde-etuus

Lähde: ING, Standard & Poor’s 17.12.2012. Tarkasteluhetken tilanne, 

joka muuttuu jatkuvasti. Kiinan paino sisältää Hongkongin pörssissä 

listatut osakkeet.

S&P BRIC 40, indeksin maajakauma

Kiina 48 %

Venäjä 27 %

Brasilia 21 %

Intia 5 %

Kohde-etuuden kuvaus

Sijoituksen tuotto määräytyy S&P BRIC 40 (EUR) -indeksin 

kehityksen perusteella. Indeksi sisältää 40 suurinta ja vaih-

detuinta yritystä Brasiliasta, Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta, 

jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena länsi maisessa 

pörssissä (Hongkong, Lontoo, Nasdaq tai NYSE). Tällä het-

kellä indeksissä suurin paino on Kiinassa ja suurin toimi-

ala on rahoitus. Euromääräistä indeksiä laskee ja jul kaisee 

Standard & Poor’s. Lisätietoa www.spindices.com. 

Warrantin tuotonlaskennassa indeksin osakkeiden osinko-

ja ei huomioida, mutta osakkeiden odotettu osinkotuotto 

huomioidaan ehdoissa merkintähintaa laskevana tekijänä.

BRIC-taloudet kasvavat nopeammin

Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat jo nousseet korkealle 

maailman suurimpien talouksien listalla, mutta niiden tu-

levaisuuden potentiaali on edelleen valtava; elintasoero 

länsimaihin on suuri ja maissa asuu 42 % koko maailman 

väestöstä. Toistaiseksi talouskasvu on ollut lähinnä vienti- 

ja investointivetoista, mutta uutta merkittävää kasvua on 

syntymässä kasvavan ja vaurastuvan keskiluokan ansiosta. 

Merkittävä talouskasvuero länsitalouksiin nähden onkin tär-

kein yksittäinen syy hajauttaa osa sijoitussalkkua BRIC-osa-

kemarkkinoille – talouskasvun kun tulisi heijastua yritysten 

tuloksiin ja osakemarkkinoille. Korkean tuotto-odotuksen 

kääntöpuoli on kehittyviin markkinoihin tyypillisesti liittyvä 

tavallista suurempi riski.

BRIC-osakemarkkinat nyt houkuttelevia

BRIC-osakemarkkinoiden kehitys on vuosina 2011 ja 2012 

jäänyt maailman osakemarkkinaa heikommaksi johtuen 

maailmantalouden ongelmista ja muun muassa Kiinan ta-

louskasvun kestävyyteen liittyvistä huolista. Nyt tuoreiden 

talouslukujen valossa Kiina näyttää jälleen piristymisen 

merkkejä. Ja jos Kiina kasvaa, niin sillä tulisi olla myönteisiä 

vaikutuksia myös muihin kehittyviin ta louksiin. BRIC-osa-

kemarkkinat näyttävätkin nyt varsin hou kuttelevilta niin ar-

vostustasoltaan kuin suhteessa muihin enemmän noussei-

siin markkinoihin.
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tien). Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Lähde: Bloomberg, mahdollisimman pitkä aikasarja 17.12.2004 – 

17.12.2012. Muutos aina jaksoilla 17.12. - 17.12. Vertailuindeksi MSCI 

World (EUR). Sijoitus warranttiin ei ole sama asia kuin suora sijoitus 

indeksiin. Historialli nen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
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Tuoton määräytyminen

Sijoituswarrantin erääntyessä maksettava erääntymisarvo 

lasketaan kertomalla warrantin nimellisarvo indeksin tuo-

tolla ja tuottokertoimella. Mikäli indeksin tuotto on nega-

tiivinen tai nolla, sijoittaja menettää koko sijoitetun pää-

oman. Sijoituswarrantin maksimituottoa ei ole rajattu.

 

Indeksin tuotto = Indeksin loppuarvon ja alkuarvon välinen 

arvonmuutos. Indeksin alkuarvo määritetään keskiarvo-

na kuukausihavainnoista alkaen 11.2.2013 ja päättyen 

11.5.2013 ja indeksin loppuarvo keskiarvona neljännes-

vuosittaisista havainnoista alkaen 11.8.2015 ja päättyen 

11.8.2016 (alussa 4 havaintoa ja lopussa 5 havaintoa).

Tuottokerroin = Alustavasti 100 %, vahvistetaan viimeistään 

liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % - 120 %.

Indeksin kurssimuutosta kuvaavat luvut ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta indeksin historiallista tai odotettua kehitystä. Taulu-

kon luvut on laskettu alustavalla tuottokertoimella 100%. Tuottokerroin vah vistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä 18.2.2013 ja vähintään 

tasolle 80 %. Mikäli tuottokerroin on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin esimerkissä. Laskentaesimerkki ei huomioi 

liikkeeseenlaskijariskiä. (1) Warranttiehtojen mukainen indeksin tuotto. (2) Ostohinta huomioi merkintäpalkkion 100 euroa warrantilta.

Taulukko yllä havainnollistaa warranttisijoituksen tuoton 

määräytymisestä eri esimerkkiskenaarioissa. Merkintäpalk-

kio on huomioitu ja analyysi kuvastaa siten sijoittajan tuot-

toa kaikkien warranttiin liittyvien kulujen jälkeen. Verovai-

kutuksia ei ole huomioitu.

 – Tummennettu rivi esittää nk. break-even tilannetta, jos-

sa sijoituswarrantti erääntyy hankintahintaan. Indeksin 

warranttiehtojen mukaisen tuoton ollessa +17 %, war-

rantin erääntymisarvo on sama kuin sen hankintahinta.

 –

 – Sijoituswarrantti antaa tämän pisteen molemmin puolin 

indeksin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen. Jyrkem-

pi kurssinousu johtaa voitolliseen lopputulemaan ja 

loivempi pääomatappioon.

 – Korkean riskin vastapainoksi sijoituswarrantti tarjoaa 

houkuttelevan tuottomahdollisuuden. 

 – Huonoin lopputulos on se, että indeksin warranttieh-

tojen mukainen tuotto on nolla tai negatiivinen, jolloin 

sijoi tuswarrantti erääntyy arvottomana ja sijoittaja 

menettää koko sijoitetun pääoman.

Indeksin 

tuotto1

Warrantin 

erääntymisarvo

Warrantin 

ostohinta2

Warrantin 

tuotto

Warrantin 

tuotto, p.a.

-30 % 0 € 1 700 € -100 % -100 %

-10 % 0 € 1 700 € -100 % -100 %

0 % 0 € 1 700 € -100 % -100 %

10 % 1 000 € 1 700 € -41 % -13,9 %

17 % 1 700 € 1 700 € 0 % 0,0 %

20 % 2 000 € 1 700 € 18 % 4,7 %

30 % 3 000 € 1 700 € 76 % 17,3 %

40 % 4 000 € 1 700 € 135 % 27,2 %

50 % 5 000 € 1 700 € 194 % 35,4 %

75 % 7 500 € 1 700 € 341 % 51,8 %

100 % 10 000 € 1 700 € 488 % 64,5 %

Tuotonlaskentaesimerkki alustavalla 100 %:n tuottokertoimella

x

x

=

Erääntymisarvo 

Warrantin nimellisarvo

Indeksin tuotto

Tuottokerroin

Tuotonlaskennan periaate
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Perehdy ennen sijoituksen tekemistä 

tämän markkinointimateriaalin lisäksi 

liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin 

warranttiehtoihin sekä ohjelmaesit-

teeseen täydennyksineen. Asiakirjat 

saat merkintäpaikois ta tai verkkosivulta 

www.alexandria.fi/bric.

Täytä merkintäsitoumuslomake ja 

toimita se merkintäpaikkaan. Sijoituk-

sen säilytys on maksutonta Handels-

bankeniin tätä tarkoitusta vartenavat-

tavalla arvo-osuustilillä. Merkintäaika 

päättyy 1.2.2013.

Tehdyt merkinnät maksetaan nii-

tä merkittäessä. Maksu suoritetaan 

merkintäsitoumuksessa annettujen 

ohjeiden mukaan kuitenkin viimeis-

tään 4.2.2013.

3. Maksa2. Merkitse1. Tutustu

Miten teen merkinnän?

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja vas-

taa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista 

ja veroseuraamuksista. Sijoittajan tuleekin ennen sijoitus-

päätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää 

sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Sijoittajan edellyte-

tään tutustuvan huolellisesti tähän markkinointimateriaaliin 

sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin liikkeeseenlasku-

kohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen (dokumentit 

on yksilöity sivulla 6). Alla kuvataan ainoastaan lyhyesti 

sijoituk seen liittyvät keskeisimmät riskitekijät. Sijoitukseen 

ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä on kuvattu tar-

kemmin liikkeeseenlaskijan tarjousasiakirjoissa.

Markkinariski

Sijoitus ei ole pääomasuojattu, vaan sijoittaja kantaa riskin 

kohde-etuuden eli tässä indeksin epäedullisesta kehityk-

sestä. Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman koko-

naan, mikäli ehtojen mukainen indeksin tuotto on nolla tai 

negatiivinen. Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman 

osittain, mikäli ehtojen mukainen indeksin tuotto on alle 

17 %. Edellä oletetaan, että tuottokerroin vahvistetaan 100 

%:iiin. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa 

takeita. Sijoitus ei vas taa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen.

Liikkeeseenlaskijariski

Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksu-

kyvystä. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys voi johtaa 

sijoitetun pääoman ja/tai tuoton menettämiseen kokonaan 

tai osittain. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään 

kiin nittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen ase-

maan ja luottokelpoisuuteen. Sijoitus ei kuulu talletussuo-

jan piiriin eikä sille ole asetettu erillistä vakuutta.

Vipuvaikutusriski

Sijoituksessa jo pienellä kohde-etuuden arvon muutoksella 

voi suuren vipuvaikutuksen johdosta olla suuri positiivinen 

tai negatiivinen vaikutus arvoon jälkimarkkinalla ja eräänty-

misarvoon eräpäivänä. Riskitaso on korkea.

Jälkimarkkinariski

Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen eräpäi-

vää, tapahtuu myynti sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, 

joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. 

Sijoittajalle voi siis koitua tappioita myydessään sijoituk-

sen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa sijoitukselle 

päivittäin ostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteis-

sa, mutta ei voi taata jälkimarkkinaa. Jälkimarkkinat voivat 

poikkeuksellisessa markkinatilanteessa olla epälikvidi tai 

kaupankäynti voi olla tilapäisesti mahdotonta. Sijoitusta ei 

edellä mainituista syistä suositella, mikäli sijoitettuja varoja 

todennäköisesti tarvitaan ennen eräpäivää. Sijoituksen jälki-

markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana jäljellä olevan si- 

joitusajan lisäksi muun muassa kohde-etuuden ja sen vola-

tiliteetin, yleisen korkotason sekä liikkeeseenlaskijan luot-

toriskilisän kehittyminen. Huomaa kaupan vähimmäiserä.

Riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
ja ehtojen korjaamisesta

Liikkeeseenlaskija voi sijoituksen ehdoissa mainituissa eri-

tyistapauksissa lunastaa sijoituksen takaisin ennen sen erä-

päivää (esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta) 

tai korjata sijoituksen ehtoja (esimerkiksi kohde-etuuden 

pörssilistauksen päättyessä) ilman sijoittajan erillistä suos-

tumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole 

epäedullisia sijoittajan näkökulmasta. Ennenaikainen takai-

sinmaksu voi aiheuttaa pääomatappion sijoittajalle.

Verotusriski

Sijoituksen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema 

voivat muuttua sijoitusaikana ja tätä kautta vaikuttaa sijoit-

tajan nettotuottoon. Alexandria ei toimi asiakkaan vero-

asiantuntijana.

Riskit
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Tärkeää tietoa

Tarjouksen tekijä

Taaleritehdas Oy (”Taaleritehdas”) (Y-tunnus 2080113-

9), Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki, puhelin 046 714 7100  

(vaihde). Taaleritehtaan toimintaa valvoo Finanssivalvonta 

ja Taaleritehdas on sijoittajien korvausrahaston jäsen. Li-

sää tietoa tarjouksen tekijästä ja palveluista on saatavissa 

osoitteesta www.taaleritehdas.fi.

Merkintäpaikat

Alexandria Pankkiiriliike Oyj (1063450-9) ja sen sidonnais-

asiamiehet (yhdessä ”Alexandria”), Eteläesplanadi 22 A, 

00130 Hel sinki, puhelin 09 4135 1300 (vaihde). Alexan-

drian muut 19 toimipaikkaa yhteystietoineen löytyvät tä-

män markkinoin timateriaalin takakannesta. Alexandrian 

toimin taa valvoo Finanssivalvonta ja Alexandria on sijoit-

tajien korvausra haston jäsen. Lisää tietoa merkintäpaikasta 

ja palveluista on saatavissa osoitteesta www.alexandria.fi.

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset

Ehtona liikkeeseenlaskun toteutumiselle on vähintään 80 

%:n tuottokerroin. Liikkeeseenlaskijalla ja tarjoajalla on li-

säksi oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku. Mikäli liikkeeseen-

lasku peru taan, Alexandria tiedottaa sijoittajia tarjouksen 

peruuntu misesta ja merkintämaksut palautetaan sijoittajille 

korotta.

Myyntirajoitus

Tätä tarjousta ei kohdisteta sellaisille henkilöille tai sellaisiin 

valtioihin, joissa tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tätä 

materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottami-

nen on ristiriidassa kyseisen maan lakien kanssa. Erityisesti, 

tätä materiaalia ei saa levittää Yh dysvaltoihin eikä yhdysval-

talaisille vastaanottajille. Liikkeeseenlaskija ja tarjoaja edel-

lyttävät, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt 

tu tustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä.

Peruutusoikeus ja esitteen täydennykset

Merkintä on sitova, eikä sijoittajalla ole oikeut ta peruuttaa 

sitä. Mikäli Taaleritehdas joutuu hylkäämään sitoumuk-

sen sijoittajasta johtuvasta syystä, on sijoittaja velvollinen 

korvaamaan Taaleritehtaalle aiheutuneet kus tannukset 

ja tappion. Taaleritehtaalla on oikeus hylätä maksamaton 

merkintä. Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa oh-

jelmaesitteen tai warranttiehtojen täydennyk sen tarjousai-

kana, on sijoittajalla oikeus perua merkintäsitoumuksensa 

ilmoittamalla tästä kirjallisesti Alexandrialle kahden pankki-

päivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta Alexandrian 

verkkosivuilla: www.alexandria.fi/bric.

Taaleritehtaan maksamat palkkiot

Taaleritehdas voi maksaa palkkiota sijoituksen myynnistä 

kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan kustannus sijoituksen 

hankki misesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituksen Taa-

leritehtaalta tai kolmannelta osapuolelta.

Markkinointimateriaali

Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Alexandria ja 

tarkastanut Taaleritehdas. Liikkeeseenlaskija tai sen lähi-

piiritahot eivät ole missään vastuussa tämän markkinoin-

timateriaalin sisällöstä. Mikäli markkinointimateriaalin ja 

liikkeeseenlaskijan sitovien ehtojen välillä ilmenee ristiriita, 

ovat liikkeeseenlaskijan ehdot aina etusijalla. Markkinoin-

timateriaalista ilmenevät tuotteeseen liittyvät tiedot muo-

dostavat vain yhteenvedon, eivätkä muodosta tuotteen 

täydellistä kuvausta. Materiaalin tekijänoikeus ja muut im-

materiaalioikeudet kuuluvat Alexandrialle ja kaikki oikeudet 

on pidätetty kaikissa maissa.

Verotus

Tässä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoituswarrantin ny-

kyistä verotusta Suomessa verovelvollisen luonnollisen 

henkilön osalta (katso ”Verotusriski”). Jos sijoituswarrantti 

myydään ennen eräpäivää, syntyy luovutusvoittoa tai tap-

piota. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luo-

vutustappio puolestaan on vähennettävissä luovutusvoi-

toista, jotka syntyvät samana vuonna ja viitenä seuraavana 

vuonna. Sijoituswarrantin erääntymisestä syntyvää voit toa 

tai tappiota käsiteltäneen myös luovutusvoittona ja -tap-

piona. Sijoituswarrantteja koskeva verolainsäädäntö ei 

toistaiseksi ole kattavaa, minkä johdosta warranttien vero-

kohteluun sisältyy erityisiä riskejä. Verokohtelullinen asema 

voi muuttua sijoitusaikana.

Vastuunrajoitus: The Notes are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the Index or the Index Sponsor and the Index Sponsor has 

made no representation whatsoever, whether express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the 

levels at which the Index stands at any particular time on any particular date or otherwise. The Index Sponsor shall not be liable (whether in 

negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and the Index Sponsor is under no obligation to advise any person of any 

error therein. The Index Sponsor has made no representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or 

assuming any risk in connection with the Notes. Neither the Issuer nor the Calculation Agent shall have any liability to any person for any act 

or failure to act by the Index Sponsor in connection with the calculation, adjustment or maintenance of the Index. Neither the Issuer nor the 

Calculation Agent has any affiliation with or control over the Index or the Index Sponsor or any control over the computation, composition 

or dissemination of the Index. Although the Issuer and the Calculation Agent will obtain information concerning the Index from publicly 

available sources they believe to be reliable, they will not independently verify this information.
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Tärkeitä päivämääriä

Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013    

Maksupäivä 4.2.2013

Liikkeeseenlaskupäivä 18.2.2013

Eräpäivä 25.8.2016  

Sijoituswarrantti

Tyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton sijoituswarrantti

Liikkeeseenlaskija ING Bank N.V. (luottoluokitus: Moody’s A2 / S&P A+ / Fitch A+)

Liikkeeseenlaskukohtaiset 

ehdot ja ohjelmaesite

Merkintäpaikoista tai osoitteesta www.alexandria.fi/bric saatavilla olevat 3.1.2013 päivä-

tyt liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä 28.6.2012 päivätty ohjelmaesite ING Bank N.V. 

50,000,000,000 Euros Global Issuance Programme täydennyksineen

Tarjoaja Taaleritehdas Oy

Merkintäpaikat Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet

Etuoikeusasema ja vakuus Etuoikeusasema sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla  

Nimellisarvo 10 000 euroa / warrantti

Merkintähinta 1 600 euroa / warrantti  

Merkintäpalkkio 100 euroa / warrantti

Vähimmäissijoitus 2 warranttia, tätä suuremmat sijoitukset 1 warrantin erissä  

Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen arviolta 1,0 % p.a. nimellisarvolle 

laskettuna ja perustuen 18.12.2012 tilanteeseen. Kustannus sisältyy merkintähin taan eikä 

sitä vähennetä eräpäivänä maksettavasta erääntymisarvosta. Ei hallin nointipalkkiota.

Säilytysjärjestelmä Euroclear Finland (”EFi”)

ISIN-koodi NL0010364154

Pörssilistaus Listausta haetaan Luxembourgin -pörssiin, jos listautumisedellytykset täyttyvät.

Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoitukselle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälki-

markkinan vähintään 2 kappaleen erälle (katso ”Jälkimarkkinariski”).   

Tuotonlaskenta

Kohde-etuus (”Indeksi”) S&P BRIC 40 Index (EUR), Bloomberg-tunniste: SBE Index

Erääntymisarvo Nimellisarvo × Tuottokerroin × MAX (0 %; Indeksin tuotto)

Indeksin tuotto Indeksin loppuarvo / Indeksin alkuarvo - 1 

Tuottokerroin 100 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % - 120 %)

Indeksin alkuarvo Aritmeettinen keskiarvo Indeksin päivän päätösarvoista alkuarvon määrityspäivinä 11.2.2013, 

11.3.2013, 11.4.2013 ja 11.5.2013 tai määrityspäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä (neljä 

kuukausittaista havaintoa sijoitusajan alussa, kolme kuukautta)

Indeksin loppuarvo Aritmeettinen keskiarvo Indeksin päivän päätösarvoista loppuarvon määrityspäivinä 

11.8.2015, 11.11.2015, 11.2.2016, 11.5.2016 ja 11.8.2016 tai määrityspäivää seuraavana kau-

pankäyntipäivänä (viisi neljännesvuosittaista havaintoa sijoitusajan lopussa, yksi vuosi)  

Tarjouksen pääpiirteet
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Espoo

Tekniikantie 12 

02150 Espoo 

Puh. (09) 252 204 00 

Fax (09) 252 204 11

Helsinki

Eteläesplanadi 22 A

00130 Helsinki 

Puh. (09) 413 513 00 

Fax (09) 413 513 11

Hämeenlinna

Sibeliuksenkatu 5

13100 Hämeenlinna 

Puh. (03) 682 03 00 

Fax (03) 682 03 11

Joensuu

Kauppakatu 34 

80100 Joensuu 

Puh. (013) 611 09 00 

Fax (013) 611 09 11 

Jyväskylä

Kauppakatu 41 B 13 

40100 Jyväskylä 

Puh. (014) 449 78 70 

Fax (014) 449 78 71 

Kajaani

Kauppakatu 34 A 5 

87100 Kajaani 

Puh. (08) 879 02 00 

Fax (08) 878 902 11 

Kokkola

Torikatu 31 A

67100 Kokkola 

Puh. (06) 868 09 00 

Fax (06) 868 09 11 

Kotka

Kauppakatu 5 

48100 Kotka 

Puh. (05) 353 64 00 

Fax (05) 353 64 11 

Kouvola

Keskikatu 9 

45100 Kouvola 

Puh. (05) 320 12 00 

Fax (05) 320 12 11 

Kuopio

Puijonkatu 22 B 

70100 Kuopio 

Puh. (017) 580 55 00 

Fax (017) 580 55 11 

Lahti

Rautatienkatu 20 A 3 

15110 Lahti 

Puh. (03) 525 20 00 

Fax (03) 525 20 11 

Lappeenranta

Valtakatu 49

53100 Lappeenranta 

Puh. (05) 415 64 00 

Fax (05) 415 64 11 

Mikkeli

Hallituskatu 7 A 11 

50100 Mikkeli 

Puh. (015) 7600 071 

Fax (015) 7600 072 

Oulu

Pakkahuoneenkatu 15 A 

90100 Oulu 

Puh. (08) 870 56 00 

Fax (08) 870 56 56

Pori

Eteläkauppatori 4 B 

28100 Pori 

Puh. (02) 529 90 40 

Fax (02) 529 90 48 

Seinäjoki

Keskuskatu 12 

60100 Seinäjoki 

Puh. (06) 214 01 01 

Fax (06) 214 01 11 

Tampere

Koskikatu 9 

33100 Tampere 

Puh. (03) 380 56 00 

Fax (03) 380 56 56 

Turku

Kauppiaskatu 9 B 

20100 Turku 

Puh. (02) 416 56 00 

Fax (02) 416 56 56 

Vaasa

Hovioik. puistikko 15 C

65100 Vaasa 

Puh. (06) 361 03 01 

Fax (06) 361 03 11 

Vantaa

Teknobulevardi 3 - 5 

01530 Vantaa 

Puh. (09) 419 322 00 

Fax (09) 419 322 11 

Alexandrian toimipisteet

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Alexandria on toiminut vuodesta 1996 ja kasvanut 16 vuo-

den aikana Suomen suurimmaksi sijoittamiseen ja säästä-

miseen keskittyväksi sijoituspalveluyhtiöksi. Palvelui tamme 

käyttää jo yli 50 000 asiakasta, ja heitä palvelee yli 200 

henkilöä 20 toimipisteessä ympäri Suomea.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähim-

pään toimipisteeseemme.

Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen

0200 10 100

(pvm/mpm) 

ma-to klo 9:00-16:30 

pe klo 9:00-16:00

info@alexandria.fi

paikkakunta@alexandria.fi

etunimi.sukunimi@alexandria.fi


