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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: Fortum 3,5x Booster 2 

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

Tunniste Natixis: FI4000549647 

PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto: www.natixis.com 

Ottakaa yhteyttä numeroon jos haluatte 

lisätietoja: 
+33(1)58.55.47.00 

Sitä sääntelee: 
Autorité des Marchés Financiers ja Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution is responsible for supervising 

Natixis Structured Issuance in relation to this Key Information Document 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 7. maaliskuuta 2023 

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

 
MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON? 

Tyyppi Tuote on Englannin lain alainen velkainstrumentti. 

Sijoitus Tuotteen eräpäivä on 16 lokakuuta 2028 ja tuotetta suositellaan pidettäväksi eräpäivään asti. 

Tavoitteet Tarjota sijoittajalle rajattu osallistuminen kohde-etuuden kehitykseen vastineeksi pääoman menettämisen riskistä. Alla mainitut määrät 
koskevat jokaista sijoitettavaa nimellismäärää.  

 

• Lunastusmäärä erääntymispäivänä:  

o Jos Rajatapahtumaa ei ole esiintynyt: 

 Jos Kohde-etuuden Lopullinen Kehitys on suurempi kuin 0%, sijoittajalle maksetaan Nimellisarvon lisäksi määrä, joka 
vastaa Kohde-etuuden Lopullista Kehitystä, jonka maksimi on Cap-taso, kerrottuna Nimellisarvolla ja edelleen 
kerrottuna Osallistumisasteella kohde-etuuden nousuun. 

 Jos Kohde-etuuden Lopullinen Kehitys on yhtä suuri tai pienempi kuin 0%, sijoittajalle maksetaan Nimellisarvo. 

o Muussa tapauksessa sijoittajalle maksetaan Nimellisarvo, josta on vähennetty Nimellisarvo kerrottuna Kohde-etuuden 
lopullisen kehityksen itseisarvolla. Tällöin maksettava määrä on pienempi kuin Nimellisarvo, ja sijoittaja menettää osan 
sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. 

 

 

Keskeiset päivämäärät, arvot ja määritelmät 

Kaikki määritykset ja havainnot suorittaa arvonlaskija. Kaikki päivämäärät saattavat muuttua pankkipäivien ja markkinoiden häiriötapahtumien 
vuoksi. 

• Kohde-etuus : IDFOR2 Index (iEdge Fortum OYJ Decrement 0.9 EUR 
GTR Series 2 Index) 

• Kohde-etuuden lopullinen kehitys: Kohde-etuuden taso 
Loppuarvon Määrityspäivänä jaettuna Lähtöarvolla, miinus (b) 
100%, prosenttiosuutena ilmaistuna 

• Nimellisarvo: EUR 1 000 

• Liikkeeseenlaskukurssi: 100% Nimellisarvosta 

• Lähtöarvo: Kohde-etuuden Sulkemisarvo lähtöarvon 
määrityspäivänä 

• Sulkemisarvo: Kohde-etuuden arvo kyseisen pörssin 
kaupankäynnin päättyessä tiettynä kaupankäyntipäivänä  

• Rajatapahtuma: Rajatapahtuman katsotaan tapahtuneen, 
mikäli Kohde-etuuden päivän päätösarvo on alle 60% 
lähtöarvosta Loppuarvon määrityspäivänä. 

• Osallistumisaste kohde-etuuden nousuun: 350% 
(indikatiivisesti) – 300% minimitaso (määritetään 
Lähtöarvon määrityspäivänä) 

• Cap-taso: 50% 

• Dates: 

o Liikkeeseenlaskupäivä: 17 huhtikuuta 2023 

o Eräpäivä: 16 lokakuuta 2028 

o Lähtöarvon määrityspäivä: 6 huhtikuuta 2023 

o Loppuarvon määrityspäivä: 6 lokakuuta 2028 

 

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. 

 
Yksityissijoittaja, 
jolle tuotetta on 
tarkoitus 
markkinoida 

Tämä tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille: 

• joilla on pääoman kasvutavoite ja tavoite sijoittaa vipuvaikutuksella 

• 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 
 

http://www.natixis.com/
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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 6, joka 
on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle 
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 16 lokakuuta 2028 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 

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa 

tarkasti. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin olettamuksiin. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin 

tulevaisuudessa. 

Suositeltu sijoitusaika:  5,5 vuotta  

Esimerkki sijoituksesta: EUR 10 000 

Näkymät 
Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden 

jälkeen 
Jos sijoittaja irtautuu 5,5 vuoden 
jälkeen(Suositeltu sijoitusaika) 

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. 

Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 1 029 EUR 317 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -89,66% -46,61% 

Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 5 386 EUR 2 933 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -46,08% -19,99% 

Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 8 753 EUR 10 000 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain -12,45% 0,00% 

Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen EUR 13 361 EUR 27 500 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 33,53% 20,20% 

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. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto 
voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. Suotuisat, kohtuulliset, epäsuotuisat ja 
stressiskenaariot edustavat mahdollisia tuloksia, jotka on laskettu simulaatioiden perusteella käyttämällä viiteomaisuuserän/viitearvojen aikaisempaa kehitystä enintään 
5 viime vuoden ajalta. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, ilmoitetut tuotot ovat nimelliskorkoja, joissa ei oteta huomioon inflaatiotasoa. Todellinen tuotto voi olla 
huomattavasti alhaisempi korkean inflaation ympäristössä. 
 
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? 

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä 
kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen. 
 

Ajan myötä kertyvät kulut 
 

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen 
sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin. 
Olettamuksena on, että: 

• Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 % n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja 
saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. 

• Sijoitus EUR 10 000 
 

Sijoittaminen EUR 10 000 Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden jälkeen  Jos sijoittaja 5,5 vuoden irtautuu  

Kokonaiskulut EUR 829  EUR 779  

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 9,0% 1,5% kunakin vuonna 

 
(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, 
sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1,5% prosenttia ennen kuluja ja 0,00% prosenttia kulujen jälkeen. 
 

Vähäinen riski Suuri riski 
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Kulujen rakenne 
 

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä 
Jos sijoittaja irtautuu 1 
vuoden jälkeen  

Osallistumiskulut 
7,79% prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 
Nämä kulut sisältyvät jo hintaan, jotka sijoittaja maksaa. 

EUR 779 

Irtautumiskulut 
0,50% prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa irtautuessaan sijoituksesta. 
Irtautumiskuluja ei veloiteta tuotteesta, jos sijoittaja irtautuu tuotteesta suositellussa 
sijoitusajassa. 

EUR 50 

 

Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain 

Hallinnolliset maksut ja muut 
hallinto- tai toimintakulut 

0,00% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 
todellisiin kuluihin. 

EUR 0 

Liiketoimikulut 
0,00% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 
tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 
mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. 

EUR 0,00 

 

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut 

Tulosperusteiset palkkiot (ja 
voitonjako-osuudet) 

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. EUR 0,00 

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

Suositeltu sijoitusaika: 5,5 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 - CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 7 promenade Germaine Sablon 
– 75013 Paris - Ranska tai sähköpostitse osoitteeseen ld-m-premiumkids@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, 7 
promenade Germaine Sablon – 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:ld-m-premiumkids@natixis.com

