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

 

TUOTE 
 

Nimi AUTOCALL INCREMENTAL NOTE 

Tunniste ISIN-koodi: FI4000340419 

Tuotteen kehittäjä 
Natixis Structured Issuance 

takaajana Natixis 

Toimivaltainen viranomainen Autorité des Marchés Financiers ja Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Tuotteen kehittäjän yhteystiedot 
www.natixis.com 

Lisätietoja saa soittamalla numeroon +33(1)58 32 79 79 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 23.7.2018 

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

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON? 

Tyyppi Tuote on velkainstrumentti, johon sovelletaan Englannin lainsäädäntöä. 

Tavoitteet Tarjota sijoittajalle mahdollisuuden pääoman kasvuun vastineeksi sijoitetun pääoman menettämisen riskistä. Jäljempänä 
esitetyt määrät ovat suhteessa kunkin sijoituksen nimellisarvoon. 

 Autocall-tapahtuma: Jos kohde-etuuskehitys jonakin Autocall-arvostuspäivänä on suurempi tai yhtä suuri kuin 0 %, 
tuote lunastetaan ennenaikaisesti, ja sijoittajalle maksetaan välittömästi seuraavana maksupäivänä nimellisarvon 
lisäksi korkomäärä, joka vastaa jaksokohtaista korkomäärää. Näiden maksujen ja ennenaikaisen lunastuksen jälkeen 
sijoittajalle ei suoriteta muita pääoma- tai korkomaksuja. 

 Lunastus erääntymispäivänä: 

o Lunastusmäärä: Jos tuotetta ei lunasteta ennenaikaisesti, sijoittajalle suoritetaan maksu yhden seuraavista 
vaihtoehdoista perusteella: 

 Jos rajatapahtumaa EI ole esiintynyt: 
o Jos lopullinen kohde-etuuskehitys on suurempi tai yhtä suuri kuin 0 %, sijoittajalle maksetaan 

nimellisarvon lisäksi korkomäärä, joka vastaa jaksokohtaista korkomäärää. 
o Jos lopullinen kohde-etuuskehitys on pienempi kuin 0 %, sijoittajalle maksetaan nimellisarvo. 

 Muussa tapauksessa sijoittajalle maksetaan nimellisarvo, josta on vähennetty nimellisarvo kerrottuna 
lopullisen kohde-etuuskehityksen itseisarvolla. Tällöin maksettava määrä on pienempi kuin nimellisarvo, ja 
sijoittaja menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. 

Keskeiset päivämäärät, arvot ja määritelmät 

Laskenta-asiamies tekee kaikki määritykset ja havainnot. Kaikkia päivämääriä saatetaan muuttaa, jos ne sattuvat muille kuin 
pankkipäiville tai jos esiintyy markkinahäiriötapahtuma. 

 Kohde-etuus/etuudet: Euro iSTOXX 70 Equal Weight 
Decrement 5% index 

 Kohde-etuuskehitys: Kohde-etuuden osalta (a) kohde-
etuuden päätösarvo tiettynä päivänä jaettuna sen 
aloitusarvolla miinus (b) 100 % prosenttiosuutena 
ilmaistuna 

 Lopullinen kohde-etuuskehitys: Kohde-etuuden osalta 
kohde-etuuskehitys lopullisena arvostuspäivänä 

 Rajatapahtuma: Rajatapahtuman katsotaan esiintyneen, 
jos kohde-etuuden päätösarvo on pienempi kuin 70 % 
sen aloitusarvosta lopullisena arvostuspäivänä 

 Aloitusarvo: Kohde-etuuden päätösarvo alustavana 
arvostuspäivänä 

 Lopullinen arvo: Kohde-etuuden päätösarvo lopullisena 
arvostuspäivänä 

 Päätösarvo: Kohde-etuuden arvo kaupankäynnin 
päättyessä tiettynä kaupankäyntipäivänä 

 

 Jaksokohtainen korkomäärä: 15%, 20%, 25%, 30%, 
35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%. Kukin korkomäärä 
kerrotaan nimellisarvolla. 

 Maksupäivät: 10 pankkipäivää kunkin arvostuspäivän 
jälkeen (alustavaa arvostuspäivää lukuun ottamatta) 

 Laskenta-asiamies: Natixis 

 Nimellisarvo: EUR 1,000 

 Liikkeeseenlaskuhinta: 100 % 

 Päivämäärät: 

o Liikkeeseenlaskupäivä: 14.9.2018 
o Erääntymispäivä: 30.9.2024 
o Alustava arvostuspäivä: 14.9.2018 
o Autocall-arvostuspäivät: 16.3.2020, 14.9.2020, 

15.3.2021, 14.9.2021, 14.3.2022, 14.9.2022, 
14.3.2023, 14.9.2023, 14.3.2024, 16.9.2024 

o Lopullinen arvostuspäivä: 16.9.2024 

http://www.natixis.com/
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Ennenaikainen lunastus ja muutokset 

Tuotteen ehdoissa määrätään, että jos yllä kuvattujen tapahtumien lisäksi esiintyy tiettyjä tapahtumia, jotka liittyvät 
pääasiassa, mutta eivät yksinomaan, johonkin kohde-etuuteen tai tuotteen liikkeeseenlaskijaan ja joihin voi sisältyä 
esimerkiksi liikkeeseenlaskijan kyvyttömyys jatkaa tarvittavia suojaustransaktioita, tuotteen ehtoja saatetaan muuttaa 
kyseisen tapahtuman edellyttämällä tavalla tai tuote saatetaan lunastaa ennenaikaisesti. Ennenaikaisen lunastuksen 
yhteydessä sijoittajalle maksettava määrä saattaa olla pienempi kuin alkuperäisen sijoituksen määrä. 

 

Yksityis-
sijoittaja-
tyyppi, jolle 
tuote on 
tarkoitettu 

Tämä tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille, 

 jotka haluavat sijoittaa pääoman lisäämiseen tähtäävään tuotteeseen 
 jotka ovat halukkaita ja kykeneviä kantamaan koko sijoituksen menetyksestä aiheutuvan tappion ja hyväksyvät 

liikkeeseenlaskijan ja takaajan luottoriskin 

 joiden riskitoleranssi vastaa tässä asiakirjassa esitettyä riski-indikaattoria 

 joilla on huomattavat tiedot ja kokemus tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen kaltaisista tuotteista 
 joiden vähimmäissijoitushorisontti vastaa suositeltua pitojaksoa. 

 

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIJOITTAJA VOI SAADA? 

Riski-indikaattori 

 

 Riski-indikaattori on ohjeellinen arvio, joka kuvaa tämän tuotteen riskiä 
verrattuna muihin tuotteisiin. Riski-indikaattori osoittaa, miten todennäköistä 
on, että tuotteen arvo laskee markkinatuotteiden takia tai siksi että 
liikkeeseenlaskija ei pysty suorittamaan maksuja sijoittajalle. Tämän 
tuotteen riskiluokka on 5 eli melko suuri, kun korkein riskiluokka on 7. 
Riskiluokassa on otettu huomioon kaksi osatekijää: 1) markkinariski, jonka 
mukaan tulevaan kehitykseen mahdollisesti sisältyvät tappiot ovat melko 
suuret ja 2) luottoriski, jonka mukaan heikko markkinatilanne ei hyvin 
todennäköisesti vaikuta liikkeeseenlaskijan kykyyn suorittaa maksuja 
sijoittajalle. Sijoittajalle suoritetaan maksut tuotteen valuutassa, joka saattaa 
olla eri kuin sijoittajan kotimaan valuutta. Tällaisessa tapauksessa sijoittajan 
on syytä olla selvillä valuuttariskistä. Sijoittajan saama lopullinen tuotto 
riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Valuuttariskiä ei 
ole otettu huomioon oheisessa riski-indikaattorissa. Tätä tuotetta ei ole 
millään tavoin suojattu markkinoiden tulevalta kehitykseltä, joten sijoittaja 
saattaa menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoittamansa määrän. Jos 
liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan sijoittajalle, sijoittaja saattaa 
menettää koko sijoittamansa määrän. 

 

Riski-indikaattorin oletuksena on, että sijoittaja pitää 
tuotteen 30.9.2024 asti. Todellinen riski voi vaihdella 
huomattavasti, jos tuote lunastetaan aikaisessa vaiheessa, 

ja sijoittajalle maksettava määrä voi tällöin olla pienempi. Sijoittaja ei 
välttämättä pysty myymään tuotetta helposti tai joutuu myymään sen 
hintaan, joka vähentää merkittävästi sijoittajan saamaa tuottoa. 

 

Tuottonäkymät 

10,000 euron sijoitus 

Näkymät 1 vuosi  3 vuotta 6 vuotta (suositeltu pitojakso) 

Stressinäkymä 
Mahdollinen sijoittajalle maksettava 
määrä kulujen jälkeen 

EUR 3,870 EUR 4,841 EUR 2,905 

 
Keskimääräinen tuotto kunakin 
vuonna 

-61.30% -21.48% -18.49% 

Epäsuotuisa näkymä 
Mahdollinen sijoittajalle maksettava 
määrä kulujen jälkeen 

EUR 10,654  EUR 11,293 (Ω) EUR 11,876 (Ω) 

 
Keskimääräinen tuotto kunakin 
vuonna 

6.54% 4.14% (Ω) 2.88% (Ω) 

Kohtuullinen näkymä 
Mahdollinen sijoittajalle maksettava 
määrä kulujen jälkeen 

EUR 11,575  EUR 11,541 (Ω) EUR 11,876 (Ω) 

 
Keskimääräinen tuotto kunakin 
vuonna 

15.75% 4.89% (Ω) 2.88% (Ω) 

Suotuisa näkymä 
Mahdollinen sijoittajalle maksettava 
määrä kulujen jälkeen 

EUR 12,004  EUR 12,039 (Ω) EUR 13,374 (Ω) 

 
Keskimääräinen tuotto kunakin 
vuonna 

20.04% 6.38% (Ω) 4.93% (Ω) 

(Ω) Tuotteen ennenaikainen lunastus ennen erääntymispäivää. 
Tässä taulukossa esitetään, paljonko 10,000 euron sijoituksesta mahdollisesti maksetaan sijoittajalle seuraavien 6.0 vuoden aikana eri 
tuottonäkymissä. Tuottonäkymät havainnollistavat, miten sijoitus mahdollisesti kehittyy eri tilanteissa. Niitä voi verrata muiden tuotteiden 
tuottonäkymiin. Tässä esitetyt tuottonäkymät ovat tuotteen tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat tuotteen arvon aiemmin tapahtuneisiin 
muutoksiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Sijoittajan saama tuotto riippuu markkinoiden kehityksestä ja siitä, kauanko sijoittaja pitää tuotteen. 
Stressinäkymä kuvaa sitä, paljonko sijoittajalle mahdollisesti maksetaan äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä ole otettu huomioon 
tilannetta, jossa liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan sijoittajalle.Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kulut, mutta eivät välttämättä kaikkia 
kuluja, jotka sijoittajan on maksettava sijoitusneuvojalle tai jälleenmyyjälle. Luvuissa ei ole otettu huomioon sijoittajan henkilökohtaista 
verotusasemaa, joka myös saattaa vaikuttaa sijoittajalle maksettavaan määrään. 

Pieni riski Suuri riski 
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MITÄ TAPAHTUU, JOS LIIKKEESEENLASKIJA ON MAKSUKYVYTÖN? 
Tuote ei kuulu minkään sijoittajien korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin. Jos liikkeeseenlaskija ja takaaja ovat maksukyvyttömiä 
ja/tai konkurssimenettelyssä, sijoittaja saattaa menettää osan sijoittamastaan määrästä tai koko sijoittamansa määrän, ja mahdollinen maksu 
saattaa viivästyä. 

MITÄ KULUJA SIJOITTAJALLE AIHEUTUU? 
Tuoton supistumista kuvaava tunnusluku (Reduction in Yield, RIY) kertoo, miten sijoittajan maksamat kokonaiskulut vaikuttavat mahdolliseen 
sijoituksen tuottoon. Kokonaiskuluissa on otettu huomioon kertakulut, toistuvat kulut ja oheiskulut. 
Tässä esitetyt määrät ovat itse tuotteen kertyvät kulut kolmelle eri pitojaksolle. Niihin sisältyvät ennenaikaisesta tuotteesta luopumisesta 
mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. Luvut on laskettu 10,000 euron suuruiselle sijoitukselle. Luvut ovat arvioita ja saattavat muuttua. 

Ajan kuluessa kertyvät kulut 

Tuotteen myyjä tai sijoitusneuvoja saattaa veloittaa sijoittajalta lisäksi muita kuluja. Tällaisessa tapauksessa myyjä tai sijoitusneuvoja antaa 
sijoittajalle tiedot kuluista ja siitä, miten kaikki kulut vaikuttavat sijoitukseen ajan kuluessa. 
 

10,000 euron sijoitus 

Näkymät 
Jos sijoitus lunastetaan 
1 vuoden kuluttua 

Jos sijoitus lunastetaan 
3 vuoden kuluttua 

Jos sijoitus lunastetaan suositellun 
pitojakson lopussa 

Kokonaiskulut EUR 743.51 EUR 613.73 EUR 598.97 

Tuoton supistuminen (RIY) 
vuodessa 

7.44% 2.05% 0.99% 

 

Mistä kulut koostuvat 

Seuraavassa taulukossa esitetään 

 miten erityyppiset kulut vaikuttavat kunakin vuonna mahdolliseen sijoituksen tuottoon, joka sijoittajalle voidaan maksaa suositellun 
pitojakson päätyttyä 

 millaisia kuluja eri kululuokkiin sisältyy. 

Tässä taulukossa esitetään kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon vuodessa 

Kertakulut 

Aloituskulut 0.99% 
Kulujen vaikutus sijoittajan aloittaessa sijoituksensa. 
Kulujen vaikutus on jo otettu huomioon hinnassa. 

Lopetuskulut 0,00 % 
Kulujen vaikutus sijoittajan päättäessä sijoituksensa sen 
erääntymisen  yhteydessä.  

Toistuvat kulut 

Sijoitukseen liittyvien 
kauppojen kulut 

0,00 % 
Tuotteeseen sisältyvien kohde-etuuksien myymisestä ja ostamisesta 
liikkeeseenlaskijalle aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Muut toistuvat kulut 0,00 % 
Liikkeeseenlaskijan kunakin vuonna sijoituksen hallinnoinnista 
veloittamien kulujen vaikutus. 

Oheiskulut 
Tuottopalkkiot 0,00 % Ei sovellu. 

Voitonjako-osuudet 0,00 % Ei sovellu. 

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIJOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIJOITTAJA RAHANSA POIS ENNEN 
SIJOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA? 
Suositeltu pitojakso on 6 vuotta. Suositeltu pitojakso vastaa tuotteen erääntymispäivää, koska tuote on suunniteltu pidettäväksi siihen asti. 
Pitojaksoon liittyvät suositukset eivät välttämättä koske spekulatiivisia sijoittajia. Sijoittajille, jotka ostavat tuotteen suojaustarkoituksessa, 
pitojakso riippuu kohde-etuusriskin pitojaksosta. 
Tavanomaisessa markkinatilanteessa Natixis takaa, että tuotteella on jälkimarkkinat sen voimassaoloaikana, ja osto- ja myyntihinnan enimmäisero 
on 1 %. Jos sijoittaja päättää myydä tuotteen ennen erääntymispäivää, tuotteen hinta määräytyy myyntiaikana vallitsevien markkinaparametrien 
perusteella. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain pääomasuojauksesta riippumatta. 
Lisätietoja on saatavana pyynnöstä. 

KUINKA SIJOITTAJA VOI VALITTAA? 
Sijoittaja voi tehdä tähän tuotteeseen liittyvää palvelua koskevat valitukset sijoitusneuvojalle. Sijoittaja voi tehdä tuotetta tai saamaansa palvelua 
koskevan valituksen sijoitusneuvojalle tai liikkeeseenlaskijalle osoitteessa www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/fr/reclamations 

MUUT OLENNAISET TIEDOT 
Tuotteen liikkeeseenlaskuun liittyvä ohjelmaesite (ajoittain mahdollisesti täydennettävä ohjelmaesite sellaisena kuin se on lopullisilla ehdoilla 
täydennettynä, tai ohjelmaesite ja tapauksen mukaan mahdollisesti siihen kuuluva tiivistelmä) on veloituksetta saatavana tuotteen kehittäjältä 
osoitteesta Natixis Equity Solutions, 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, France ja saattaa olla saatavana tuotteen kehittäjän verkkosivuilla osoitteesta 
www.equitysolutions.natixis.fr. 
Tämän avaintietoasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä tuotetta, eikä tämä asiakirja korvaa sijoittajan omalta pankiltaan tai 
sijoitusneuvojaltaan saamaa yksilöllistä neuvontaa. Sijoittaja voi saada lisätietoja tuotteesta sijoitusneuvojaltaan. Tämä avaintietoasiakirja on 
sopimusta edeltävä asiakirja, josta sijoittaja saa tärkeimmät tuotetta koskevat tiedot (esimerkiksi ominaisuudet, riskit ja kulut). Jos sijoittaja tekee 
transaktion, sijoittajalle lähetetään siitä vahvistus transaktion jälkeen. 
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