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TARKOITUS 
Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta 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 
 

Tuotteen Nimi Suomikori Bonus Autocall 16 

Tunniste Natixis: FI4000541263 

PRIIP-tuotten kehittäjän nimi Natixis (Liikkeeseenlaskija: Natixis Structured Issuance / Takaajana: Natixis) 

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

Kehittäjän yhteystiedot www.natixis.com / Ottakaa yhteyttä numeroon +33(1)58.55.47.00 jos haluatte lisätietoja 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 21. lokakuuta 2022 

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

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON ? 

Tyyppi Tuote on Englannin lain alainen velkainstrumentti. 

Tavoitteet Korkomaksujen suorittaminen vastineeksi pääoman menettämisen riskistä. Alla ilmoitetut määrät koskevat jokaista sijoittamaasi 
nimellismäärää. 

 Autocall-tapahtuma: jos korin kehitys on suurempi tai yhtä suuri kuin 0% jonakin Autocall-arvostuspäivänä, tuote lunastetaan 
ennenaikaisesti ja saat nimellismäärän lisäksi summan, joka vastaa koron määrää jaksolta välittömästi seuraavana 
Maksupäivänä. Pääoman tai koron maksuja ei enää suoriteta tällaisen maksun ja ennenaikaisen lunastuksen jälkeen. 

 Lunastusmäärä eräpäivänä:  

o Jos tuotetta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, saat jonkin seuraavista: 

 Jos Rajatapahtumaa EI ole tapahtunut: 

o Jos lopullinen Korin kehitys on suurempi tai yhtä suuri kuin 0%, saat summan, joka vastaa nimellismäärää 
kerrottuna 155,00%(1). 

o Jos lopullinen korin kehitys on alle 0 %, saat summan, joka vastaa Nimellismäärää kerrottuna 127,50%(2). 

 Muussa tapauksessa saat summan, joka vastaa Nimellismäärää vähennettynä summalla, joka on yhtä suuri kuin 
Nimellismäärä kerrottuna lopullisen korin kehityksen absoluuttisella arvolla.Tällöin maksettava summa on pienempi 
kuin Nimellismäärä ja saatat menettää osan tai koko pääomasi. 

 

Tärkeimmät päivämäärät, Arvot ja määritelmät 

Kaikki päivämäärät saattavat muuttua pankkipäivien ja markkinoiden häiriötapahtumien vuoksi. 

 Kohde-etuutena : Fortum Oyj (ISIN: FI0009007132), Kone 
Oyj (ISIN: FI0009013403), Sampo Oyj (ISIN: FI0009003305), 
Stora Enso Oyj (ISIN: FI0009005961) ja Nordea Bank Abp 
(ISIN: FI4000297767) 

 Kohde-etuuden kehitys: kohde-etuuden osalta (a) kyseisen 
kohde-etuuden sulkemisarvo jonakin päivänä jaettuna sen 
alkuarvolla, josta on vähennetty (b) 100% prosentteina 
ilmaistuna 

 Korin kehitys: kaikkien kohde-etuuksien painotettujen 
kohde-etuuden kehitysten summa samana päivänä. Kunkin 
kohde-etuuden painotettu kehitys on kohde-etuuden kehitys 
kerrottuna sen vastaavalla painolla 

 Lopullinen Korin kehitys: korin kehitys lopullisena 
arvostuspäivänä 

 Rajatapahtuma: Rajatapahtuma katsotaan tapahtuneen, jos 
korin arvo on alle 75% sen alkuperäisestä korin arvosta 
lopullisena arvostuspäivänä 

 Alkuarvo: kohde-etuuden osalta kohde-etuuden 
sulkemisarvo alkuperäisenä arvostuspäivänä 

 Sulkemisarvo: kohde-etuuden osalta kohde-etuuden arvo 
kyseisen pörssin kaupankäynnin päättyessä tiettynä 
kaupankäyntipäivänä 

 Nimellismäärä: EUR 1,000 

 Emissiohinta: 100% nimellismäärästä 

 Koron määrä per jakso: 5,50%(3) jokaista alkuperäistä 

arvostuspäivää seuraavaa puolivuosittaista jaksoa kohden. 

 

 Korin Arvo: summa seuraavista kunkin kohde-etuuden 

osalta: kohde-etuuden sulkemisarvo tiettynä päivänä 

kerrottuna sen vastaavalla painolla ja jaettuna edelleen sen 

alkuarvolla. 

 Alkuperäinen korin Arvo: 1 

 Paino: 20% jokaiselle kohde-etuudelle 

 Päivämäärät: 
o Liikkeeseenlaskupäivä : 15 joulukuuta 2022 
o Eräpäivä: 15 joulukuuta 2027 
o Maksupäivät: 10 arkipäivää kunkin arvostuspäivän 

jälkeen (muu kuin alkuperäinen arvostuspäivä) 
o Alkuperäinen arvostuspäivä: 9 joulukuuta 2022 
o Autocall-arvostuspäivät: 10 kesäkuuta 2024 , 9 

joulukuuta 2024, 9 kesäkuuta 2025, 9 joulukuuta 
2025, 9 kesäkuuta 2026, 9 joulukuuta 2026 ja 9 
kesäkuuta 2027 

o Lopullinen arvostuspäivä: 9 joulukuuta 2027 
 

https://www.natixis.com/
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(1) Tämä on indikatiivinen taso. Todellinen taso voi olla pienempi, mutta vähintään 147,00%.  
Tuotteen kehittäjä määrittää todellisen arvon alkuperäisenä arvostupäivänä ajankohdan markkinaolosuhteet huomioiden. 

(2) Tämä on indikatiivinen taso. Todellinen taso voi olla pienempi, mutta vähintään 123,50%. 
    Tuotteen kehittäjä määrittää todellisen arvon alkuperäisenä arvostupäivänä ajankohdan markkinaolosuhteet huomioiden. 

(3) Tämä on indikatiivinen taso. Todellinen taso voi olla pienempi, mutta vähintään 4,70%. 
    Tuotteen kehittäjä määrittää todellisen arvon alkuperäisenä arvostupäivänä ajankohdan markkinaolosuhteet huomioiden. 

 

Ennenaikainen lunastus ja oikaisut 

Tuotteen ehdoissa määrätään, että jos tiettyjä määriteltyjä tapahtumia yllä kuvattujen lisäksi tapahtuu (pääasiassa mutta ei 
yksinomaan mihinkään kohde-etuuteen tai tuotteen liikkeeseenlaskijaan liittyen, mikä voi sisältää liikkeeseenlaskijan kyvyn 
keskeyttää tarvittavat suojaustapahtumat), tuotteen ehtoihin voidaan tehdä muutoksia asiaankuuluvan tapahtuman huomioon 
ottamiseksi tai tuote voidaan lunastaa ennenaikaisesti. Ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä maksettava summa voi olla pienempi 
kuin alun perin sijoitettu summa. 

 
Yksityissijoittaja
, jolle tuotetta 
on tarkoitus 
markkinoida 

Tämä tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille: 

 joilla on pääoman kasvutavoite 

 jotka ovat halukkaita ja kykeneviä kantamaan koko sijoituksen menetyksestä aiheutuvan tappion ja hyväksyvät 
liikkeeseenlaskijaan ja takaajaan liittyvän luottoriskin 

 joiden riskitoleranssi vastaa tässä asiakirjassa esitettyä riski-indikaattoria 

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

 

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIJOITTAJA VOI SAADA? 

Yleinen Riski-indikaattori 

 

 Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin 
tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 
rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty 
maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, 
joka on keskikorkea riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan 
keskikorkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin 
epätodennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa 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. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä 
esitetyssä indikaattorissa. Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa 
markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää 
osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ja takaajaan ei 
voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko 
sijoituksensa. 

 

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 
hallussaan 15 joulukuuta 2027 asti. Todellinen riski voi 
vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotten 

varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua 
vähäisemmäksi. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään tuotettaan 
helposti tai hänen on myytävä tuotteensa hinnala, joka vaikuttaa 

huomattavasti hänen saamaansa tuottoon. 

 

Tuottonäkymät 

Markkinoiden kehitystä tulevaisuudessa ei voida tarkasti ennustaa. Esitetyt skenaariot ovat vain osoitus mahdollisista tuloksista, jotka perustuvat 

tuoreisiin tuottoihin. Todellinen tuotto voi olla pienempi. 

Sijoitus EUR 10 000  

Näkymät 1 vuosi 3 vuotta 
5 vuotta 

(Suositeltu sijoitusaika) 

Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 4 199 EUR 3 821 EUR 2 800 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain  -58,01% -27,44% -22,48% 

Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 7 288 EUR 5 068 EUR 3 683 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain  -27,12% -20,27% -18,11% 

Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 9 748 EUR 10 955 EUR 12 948 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -2,52% 3,09% 5,30% 

Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 11 078 EUR 12 566 EUR 13 745 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain  10,78% 7,91% 6,57% 

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavan 5 vuotta, 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.  
 
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. 
 

Vähäinen riski Suuri riski 
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MITÄ TAPAHTUU, JOS NATIXIS ON MAKSUKYVYTÖN? 
Jos liikkeeseenlaskijaan ja takaajaan sovelletaan kriisinratkaisutoimenpiteitä "bail-in" muodossa, saatavasi voidaan vähentää nollaan, muuntaa omaksi 
pääomaksi tai sen erääntymistä voidaan lykätä. Tuote ei kuulu minkään sijoittajien korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin. Jos 
liikkeeseenlaskija ja takaaja ja takaaja ovat maksukyvyttömiä ja/tai konkurssimenettelyssä, are sijoittaja saattaa menettää osan sijoittamastaan määrästä 
tai koko sijoittamansa määrän, ja mahdollinen maksu saattaa 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 varhaiseen irtautumiseen 
liittyviä sakkoja. Lukujen oletuksena on EUR 10 000 sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 
 

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 Eräännytettäessä 1 vuosi Eräännytettäessä 3 vuotta 
Eräännyttäessä suositellun 
sijoitusajan päätteeksi 

Kokonaiskulut EUR 665 EUR 665 EUR 615 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 6,88% 2,37% 1,34% 

 

Kulujen rakenne 

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään 

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

 eri kululuokkien merkitykset. 
 

Taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon 

Kertaluonteiset kulut 

Osallistumiskulut 1,34% 
Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. Kulujen 
vaikutus sisältyy jo hintaan. 

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

Jatkuvaluonteiset kulut 

Salkkutapahtumiin liityvat 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% Tuottosidonnaisten palkkioiden vaikutus 

Voitonjakoosuudet 0,00% Ei sovellettavissa 

 

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIJOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIJOITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIJOITUKSEN 

ERÄÄNTYMISAIKAA? 
Suositeltu sijoitusaika: 5 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. 
Natixis voi antaa indikatiivisen hinnan tuotteen haltijoille, jotka sitä pyytävät. 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? 
Jos sinulla on vaatimuksia liittyen palveluun, jota olet saanut tähän tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä tavalliseen neuvonantajaasi. Jos haluat valittaa milloin 
tahansa tuotteesta tai saamastasi palvelusta, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä tavalliseen neuvonantajaasi tai Natixis-korvausosastoon osoitteessa: 
www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/en tai kirjallisesti NATIXIS-korvauskäsittelyyn - Banque de Grande Clientèle 47 Quai d'Austerlitz 75013 Pariisi - 
Ranska tai sähköpostitse osoitteeseen reclamations-bgc@natixis.com 
 

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 
https://equityderivatives.natixis.com/. 
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. 

https://www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/en
mailto:reclamations-bgc@natixis.com

