
 

 

 
 

 

AVAINTIETOASIAKIRJA  
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 

Nimi Phoenix Autocall WO Shares 

Tunniste ISIN-koodi: FI4000348891 

Tuotteen kehittäjä Credit Agricole CIB Financial Solutions guaranteed by Credit Agricole CIB 

Yhteydenotot tuotteen 
kehittäjään 

priipsenquiries@ca-cib.com 

Soita numeroon +44 207 214 5565 saadaksesi lisätietoja 

Toimivaltainen viranomainen Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

Laatimispäivä ja -aika 27.8.2018, 09:26 UTC 

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

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON? 
Tyyppi Tämä tuote on Englannin lain mukainen velkainstrumentti.  

Tavoitteet Tarjota korkomaksuja pääoman menetyksen riskiä vastaan. Jäljempänä mainitut summat liittyvät sijoitettuun 

pääomaan. 

 Korko (sisältää muistiominaisuuden): Jos heikoimman kohde-etuuden kehitys on suurempi tai yhtä kuin -30% 

minä tahansa koron arvostuspäivänä, sijoittaja saa korkosumman  välittömästi seuraavana maksupäivänä. 

Sijoittaja saa kyseisenä päivänä myös kaikkien edellisinä maksupäivinä maksamatta jääneiden korkojen 

summan. Muussa tapauksessa korkoa ei makseta kyseisenä maksupäivänä.  

 Autocall-ominaisuus: Jos heikoimman kohde-etuuden kehitys on suurempi tai yhtä kuin 0 % minä tahansa 

autocall-arvostuspäivänä, tuote lunastetaan aikaisin ja sijoittaja saa nimellispääoman (maksettavien korkojen 

lisäksi) välittömästi seuraavana maksupäivänä. Tällaisen maksusuorituksen ja aikaisen lunastamisen jälkeen ei 

tehdä muita pääoma- tai korkomaksuja. 

 Takaisinmaksu erapäivänä: 

o Takaisinmaksumäärä: Jos tuotetta ei lunasteta aikaisin, sijoittaja saa yhden seuraavista: 

 Mikäli suojatason rajatapahtuma EI ole tapahtunut: 

o Maksetaan sijoittajalle nimellisarvo. 

 Muussa tapauksessa sijoittajalle maksetaan summa, joka vastaa sijoituksen nimellisarvoa vähennettynä 

summalla, joka on yhtä kuin nimellisarvo kerrottuna Heikomman kohde-etuuden lopullisella kehityksellä.  

Tällaisessa tapauksessa maksettava summa on alle nimellispääoman ja sijoittaja saattaa menettää 

sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 

 

Avainpäivät, -arvot ja -määritelmät 

Laskenta-asiamies tekee kaikki päätelmät ja havainnot. Päivämäärät saattavat muuttua pyhäpäivien ja 

markkinahäiriöiden  johdosta. 

 Kohde-etuus: Daimler AG (ISIN: DE0007100000) ja 

Volksw agen AG (ISIN: DE0007664005) 

 Kohde-etuuden kehitys: Kohde-etuudelle, (A) 

Kohde-etuuden sulkemisarvo minä tahansa päivänä 

jaettuna sen lähtöarvolla, miinus b) 100%, 

prosenttiosuutena ilmaistuna 

 Kohde-etuuden lopullinen kehitys: Kohde-etuudelle, 

kohde-etuuden kehitys loppuarvon määrityspäivänä. 

 Heikoimman kohde-etuuden kehitys: kohde-

etuuden kehitys jolla on heikoin kohde-etuuden kehitys 

 Heikoimman kohde-etuuden lopullinen kehitys: 

Heikoiten kehittyneen kohde-etuuden kehitys 

loppuarvon määrityspäivänä. 

 Suojatason tapahtuma: Suojatason tapahtuman 

katsotaan tapahtuneen, mikäli vähintään yhden kohde-

etuuden arvo on alle 70% lähtöarvosta loppuarvon 

määrityspäivänä. 

 Kohde-etuuden lähtöarvo: Kohde-etuuden 

sulkemisarvo lähtöarvon määrityspäivänä 

 Kohde-etuuden sulkemisarvo: Kohde-etuuden arvo 

 Korkosumma: 10% (alustava) kerrottuna 

nimellisarvolla  

 Laskenta-asiamies: Crédit Agricole CIB 

 Nimellispääoma: EUR 1 000 

 Liikkeeseenlaskuhinta: 100% 

 Päivämäärät: 

o Liikkeeseenlaskupäivä: 15.10.2018  

o Eräpäivä: 29.10.2024  

o Maksupäivät: 10 arkipäivää jokaisen 

arvostuspäivän jälkeen jälkeen (pois lukien 

alkuperäinen arvostuspäivä) 

o Lähtöarvon määrityspäivä: 15.10.2018  

o Ennenaikaisen erääntymisen määrityspäivät: 

15.10.2019 ; 15.10.2020 ; 15.10.2021 ; 

17.10.2022 ja 16.10.2023 

o Koron määrityspäivät: Jokainen ennenaikaisen 

erääntymisen määrityspäivä ja loppuarvon 

määrityspäivä 

o Loppuarvon määrityspäivä: 15.10.2024  
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kaupankäynnin lopussa kyseisessä pörssissä tiettynä 

kaupankäyntipäivänä. 

 

Ennenaikainen erääntyminen ja oikaisut 

Tuotteen ehtojen mukaan edellä mainittujen lisäksi tiettyjen määriteltyjen tapahtumien sattuessa (liittyen 

pääasiassa, mutta ei yksinomaan, kohde-etuuteen tai tuotteen liikkeellelaskijaan (ja joihin saattaa sisältyä 
liikkeellelaskijan kyvyttömyys toteuttaa tarvittavia suojautumisjärjestelyjä)) tuotteen ehtoihin saatetaan tehdä 

muokkauksia asiaan liittyvien tapahtumien ottamiseksi huomioon tai tuote saatetaan eräännyttää ennenaikaisesti. 
Aikaisen eräännyttämisen yhteydessä maksettava summa saattaa olla pienempi kuin alkuperäinen sijoitus. 

 

Yksityissijoittaj

a, jolle tuotetta 
on tarkoitus 
markkinoida 

Tätä tuotetta on tarkoitus tarjota asiakkaille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:  

 Merkittävää tietoutta ja kokemusta tässä asiakirjassa kuvaillun kaltaisista tuotteista. 

 Valmius kohdata mahdollinen sijoituksen menetys. 

 Riskitoleranssi, joka vastaa tässä asiakirjassa esitettyä yleistä riski-indikaattoria 

 Näkemys kohde-etuuden kehityksestä, joka vastaa positiivisen  sijoitustuloksen ehtoja (kuten ilmaistu tuotteen 

kuvauksessa) 

 Sijoitushorisontti vastaa tämän tuotteen voimassaoloaikaa kuten itsenäisesti tai ammatillisen neuvonnan 

perusteella on määritelty. 
 

Yleinen Riski-indikaattori  
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 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 
hallussaan 29. lokakuu 2024 asti. Todellinen riski voi vaihdella 

merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa 
vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua 
vähäisemmäksi. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään 
tuotettaan helposti tai hänen on myytävä tuotteensa hinnalla, 
joka vaikuttaa huomattavasti hänen saamaansa tuottoon. 

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti 
tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, etteivät Credit Agricole CIB Financial Solutions pysty 

maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6 joka on toiseksi korkein riskiluokka. Luokituksessa 
otetaan huomioon kaksi tekijää: 1) markkinariski – joka arvioi mahdolliset tappiot tulevasta kehityksestä korkealle tasolle; ja 2) 
luottoriski, joka arvioi heikkojen markkinaolosuhteiden vaikuttavan erittäin epätodennäköisesti Credit Agricole CIB Financial Solutions  
kykyyn maksaa sijoittajalle. Tuotteen kannalta olennainen riski, joka ei sisälly indikaattoriin on riski siitä, että tuote erääntyy 
ennenaikaisesti, etkä ehkä pysty sijoittamaan varoja uudelleen houkuttelevaan hintaan. Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa 

markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos Credit 
Agricole CIB Financial Solutions ja takaaja ei kykene maksaan velkojaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.  

Tuottonäkymät 

Sijoitus EUR 10 000  

Näkymät 1 vuosi  3 vuotta 
6 vuotta  (Suositeltu 

sijoitusaika) 

Stressinäkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 

jälkeen 
EUR 2 428 EUR 3 400 EUR 1 298 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -75,72% -30,21% -28,69% 

Epäsuotuisa 
näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

EUR 9 866 EUR 8 654 EUR 4 537 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -1,34% -4,70% -12,27% 

Kohtuullinen 
näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

EUR 10 729 (Ω) EUR 10 886 (Ω) EUR 11 315 (Ω) 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 7,29% (Ω) 2,87% (Ω) 2,07% (Ω) 

Suotuisa näkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

EUR 10 836 EUR 11 890 (Ω) EUR 15 224 (Ω) 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 8,36% 5,94% (Ω) 7,21% (Ω) 

(Ω) Tuotteen erääntyessä aikaisin, ennen määriteltyä ajanjaksoa. 
Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavan 6 vuoden aikana eri tuottonäkymien perusteella, kun 
oletuksena on EUR 10 000. 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 vaihte lusta, 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 voida eräännyttää helposti. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan tuottoa on vaikea arvioida, jos tämä eräännyttää sijoituksensa 

ennen suositellun sijoitusajan päättymistä. Sijoittaja ei joko voi eräännyttää sijoitustaan varhain tai varhaiseen eräännyttämiseen liittyy 
korkeita maksuja tai suuria tappioita. 
 
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 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS ON MAKSUKYVYTÖN? 
Tämä tuote ei kuulu sijoittajansuoja- tai takausjärjestelmän piiriin. Jos Credit Agricole CIB Financial Solutions ja takaaja eivät pysty 
suorittamaan maksuja ja/tai ajautuvat konkurssiin, sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja maksut 

saattavat 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 kolmen eri s ijoituskauden osalta. Ne sisältävät mahdollisia 

varhaiseen irtautumiseen liittyviä sakkoja.  Lukujen oletuksena on 10 000 EUR:n 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. 

 

SIJOITUSEUR 10 000  

NÄKYMÄT 

ERÄÄNNYTETTÄES

SÄ 1 VUODEN 

KULUTTUA 

 

ERÄÄNNYTETTÄESSÄ  

3 VUODEN KULUTTUA 

 

ERÄÄNNYTETTÄESSÄ 

SUOSITELLUN SIJOITUSAJAN 

PÄÄTTEEKSI 

Kokonaiskulut EUR 648,54 EUR 609,67 EUR 601,88 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 6,49% 2,03% 1,00% 

 

Kulujen rakenne 

Seuraavassa taulukossa esitetään: 

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

 Eri kululuokkien merkitykset. 
 

Taulukossa esitetään vuosittainen vaikutus tuottoon. 

KERTALUONTEISET 

KULUT 

Osallistumiskulut 1,00% 
Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Kulujen vaikutus sisältyy jo hintaan. 

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

sijoituksen erääntyessä.   

JATKUVALUONTEI-

SET 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 vaikutus. 

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

SIJOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA? 
Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta, tai automaattiseen lunastustapahtumaan saakka 

Tuotteen suositeltu sijoitusaika on 6 vuotta, koska tuote on suunniteltu pidettäväksi erääntymiseen saakka. 
Suositeltu sijoitusaika on määritetty vastaamaan tuotteen erääntymispäivää. Huomiothan, että sijoittaja ei välttämättä pysty myymään 
tuotetta ennen erääntymispäivää. Jos sijoittaja pystyy myymään sijoituksensa aikaisemmin, sijoittajalle saattaa koitua kuluja  ja hän 
saattaa menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 
. 

KUINKA SIJOITTAJA VOI VALITTAA? 
Jos haluatte valittaa tästä tuotteesta tai saamastanne palvelusta, voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen: Crédit Agricole CIB, Broadw alk 
House, 5 Appold Street, London, EC2A 2HA tai priipsenquiries@ca-cib.com. 

 
MUUT OLENNAISET TIEDOT 
Tähän avaintietoasiakirjaan (Key Information Document) sisältyvät tiedot eivät ole suosituksia tuotteen ostamisesta tai myymisestä, 

eivätkä ne korvaa henkilökohtaista konsultaatiota neuvojanne kanssa. 
Voitte hankkia lisätietoja tästä tuotteesta taloudelliselta neuvonantajaltanne. 
Seuraavat asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä: 

 Tuotteeseen liittyvät lopulliset ehdot (lakisääteisten vaatimusten mukaisesti julkaistuina) ovat saatavilla osoitteessa: 

www.documentation.ca-cib.com 

 Strukturoitujen tuotteiden ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite, jonka mukaisesti tuote on laskettu liikkeelle, on mahdollisine 

täydennyksineen (lakisääteisten vaatimusten mukaisesti julkaistuna) saatavilla osoitteessa:  www.documentation.ca-cib.com 
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