
Tarkoitus
Tässä asiakirjassa annetaan sijoit tajalle avaint iedot  tarjot tavasta sijoitustuot teesta. Asiakirja ei ole markkinoint iaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten t ietojen
antamista, jot ta sijoit taja ymmärtäisi tarjot tavan tuot teen luonteen ja siihen liit t yvät  riskit , kulut  sekä mahdolliset  voitot  ja tappiot  ja jot ta sijoit tajan olisi helpompi
vertailla sitä muihin tuot teisiin.

Tuote
Gearing Certificate linkitetty kohteeseen Nokia

Arvopaperikoodi: ISIN: CH0420774983 / Valor: 42077498
Tuotteen kehit täjä: UBS AG, London Branch (”liikkeeseenlaskija”) (www.ubs.com) / Numerosta +46 8 453 7300 saa lisät ietoja.
Toimivaltainen viranomainen: Bundesanstalt  für Finanzdienst leistungsaufsicht , Saksa
Avaint ietoasiakirjan
laat imispäivä:

14.05.2019

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

1. Mikä tämä tuote on?

Tyyppi
Tämä tuote on arvo-osuusmuotoinen arvopaperi, josta ei ole annet tu todistusta joka on lasket tu liikkeeseen Suomen lain mukaisest i.

Tavoitteet
Tuotteen tavoit teena on tarjota sijoit tajalle t iet ty oikeutus etukäteen määritelt yjen ehtojen mukaisest i. Tuot teella on määrät ty juoksuaika, ja se erääntyy eräpäivänä.

Tuot teen lunastusmahdollisuudet  ovat  seuraavat :

(i) Jos kohde-etuuden tuot to on suurempi kuin toteutushinta, sijoit taja saa eräpäivänä seuraavast i lasketun lunastusmäärän lunastusvaluutassa nimellismäärän,
osallistumisasteen ja tuoton, josta vähennetään toteutushinta, tulo seuraavan kaavan mukaisest i:

Nimellismäärä x osallistumisaste x (tuot to - toteutushinta)

Tuotoksi määritellään alhaisempi seuraavista: (A) yläraja, tai (B) kohde-etuuden alkuperäisellä hinnalla jaet tu toimitushinta. Kaava:

väh. [ Yläraja, Toimitushinta ]Kohde-etuuden alkuperäinen hinta

(ii) Jos kohde-etuuden tuot to on alhaisempi tai sama kuin toteutushinta, sijoit taja ei saa mitään suorituksia eräpäivänä ja menet tää koko sijoituksensa.

Sijoit tajalla ei ole mitään omistusoikeuksia (mukaan lukien äänioikeus, oikeus osinkoihin tai muihin tuot toihin ja muut  oikeudet ), mitä tulee kohde-etuuteen.

kohde-etuus Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681) Toimitushinta Kohde-etuuden virallinen päätöshinta
arvostuspäivänä hintalähteen määrit telemänä.

Hintalähde/tyyppi Hintalähde:
Nasdaq Helsinki
Hintalähteen tyyppi:
Asianomainen pörssi

Lunastusvaluutta Euro ("EUR")

Liikkeeseenlaskupäivä/maksupäivä 30.05.2019 Arvostuspäivä 29.01.2021
Eräpäivä 10 pankkipäivää seuraavasta vastaavasta

ajankohdasta:
Valuutta kohde-etuus Euro ("EUR")

Määräytymispäivä 16.05.2019 Liikkeeseenlaskuhinta 1.100 EUR

Nimellismäärä 10.000 EUR cert ificatea kohden Kohde-etuuden
alkuperäinen hinta

Määritetään määräytymispäivänä

Osallistumisaste 100%, vähintään 90%. Osallistumisaste
määritetään määräytymispäivänä.

Toteutushinta 100%

Yläraja 150%
Huomaa: Kutakin edellisistä päivämääristä voidaan muuttaa pankkipäiväkäytännön ja/tai markkinahäiriöitä koskevien määräysten mukaisest i.

Tämän tuot teen sisältöön (muuhun kuin muotoon) ja etenkin sijoit tajan oikeuksiin sovelletaan Saksan lakia.

 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lopet taa tämä tuote välit tömäst i (poikkeuksellisen) päät tämiseen oikeut tavan tapahtuman sat tuessa. (Poikkeuksellisia)
päät tämistapahtumia ovat  esimerkiksi hintojen määrit tämisen/julkaisemisen lopet taminen kohde-etuuden, osalta ja lain muutos. Tässä tapauksessa makset tava
päätössumma saat taa olla huomattavast i pienempi kuin tuot teen ostohinta. Sijoit taja kantaa riskin koko sijoituksensa menet tämisestä. Sijoit taja kantaa lisäksi riskin,
et tä tuote lopetetaan sijoit tajalle epäedulliseen aikaan, ja hän saat taa joutua sijoit tamaan päätössumman uudelleen vähemmän edullisin ehdoin.

Yksityissijoittaja, jolle tuote on suunnattu
Tuote on tarkoitet tu yksityisasiakkaille, joiden tavoit teena on epätavallisen suuri hintamuutosten ja/tai suojauksen hyödyntäminen ja jotka tähtäävät  lyhyeen (alle 3
vuot ta) sijoitusaikaan. Tämä tuote sopii asiakkaille, joilla on kat tavat  t iedot  ja/tai kokemus rahoitustuot teista. Sijoit tajan riskinkantokyky kat taa koko sijoitussumman,
eikä hän pidä tuot teiden pääomaturvaa tärkeänä. Riski- ja tuot toarvioinnissa tuote sijoit tuu riskiluokkaan 7 asteikolla yhdestä (turvallisuut ta korostava, hyvin alhainen
tai vähäinen tuot to) seit semään (erit täin riskipitoinen, suurin tuot to).
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◄ ►
Vähäinen riski Suuri riski

2. Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

1 2 3 4 5 6 7

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja
pitää tuotetta hallussaan juoksuajan loppuun
asti.
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi,
mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen
varhaisemmassa vaiheessa, ja hänen tuottonsa
voi jäädä oletettua vähäisemmäksi.
Sijoittaja ei välttämättä voi eräännyttää
tuotetta varhaisessa vaiheessa. Sijoittajan on
mahdollisesti maksettava merkittäviä
lisäkuluja varhaisesta eräännyttämisestä.

Yleinen riski-indikaat tori ilmaisee tämän tuot teen riskitason verrat tuna muihin tuot teisiin. Sen
avulla kerrotaan, kuinka todennäköisest i tuot teella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia
tai sen vuoksi, et tei tuot teen kehit täjä pysty maksamaan sijoit tajalle.
Tuot teen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritet ty 7, joka on korkein riskiluokka.
Mahdolliset  tulevat  tappiot  arvioidaan erit täin korkealle tasolle, ja heikot  markkinaolosuhteet
vaikut tavat  erit täin epätodennäköisest i kehit täjän kykyyn maksaa sijoit tajalle.
Huomioi valuut tariski: Jos sijoit tajan t ilin valuut ta poikkeaa lunastusvaluutasta, sijoit taja saat taa
alt istua riskille, et tä lunastusvaluutan muuntamisesta t ilin valuutaksi aiheutuu tappiota. Tätä riskiä
ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaat torissa.
Tähän tuot teeseen ei liit y turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoit taa, et tä
sijoit taja voi menet tää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
Jos sijoit tajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoit taja saat taa menet tää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät
Sijoitus 10.000 EUR
Näkymät 1 vuosi 12.02.2021 (Suositeltu sijoitusaika

(erääntymisaika))
Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen

jälkeen
0,00 EUR 0,00 EUR

Keskimääräinen tuot to vuosit tain -99,84% -58,59%
Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen

jälkeen
0,00 EUR 0,00 EUR

Keskimääräinen tuot to vuosit tain -99,84% -58,59%
Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen

jälkeen
1.159,91 EUR 0,00 EUR

Keskimääräinen tuot to vuosit tain -88,26% -58,59%
Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen

jälkeen
14.654,75 EUR 22.047,38 EUR

Keskimääräinen tuot to vuosit tain 46,47% 70,58%

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoit taja voi saada takaisin eräpäivään mennessä eri tuot tonäkymien perusteella olet taen, et tä sijoitus on 10 000 EUR.
Esitetyt  näkymät  kuvaavat  sitä, miten sijoitus voi tuot taa. Niitä voidaan verrata muiden tuot teiden näkymiin.
Esitetyt  näkymät  ovat  tulevaa tuot toa koskevia arvioita, jotka perustuvat  menneisyydessä saatuihin näyt töihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät  tarkkoja
indikaat toreita. Sijoit tajan saama tuot to määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan.
St ressinäkymä osoit taa, mikä sijoit tajan tuot to voisi olla äärimmäisessä markkinat ilanteessa, eikä siinä oteta huomioon t ilanteita, joissa kehit täjä ei pysty maksamaan
sijoit tajalle. 
Tätä tuotet ta ei voi eräännyt tää. Tämä tarkoit taa, et tä sijoit tajan tuot toa on vaikea arvioida, jos sijoitus eräännytetään ennen eräpäivää. Sijoit taja ei joko voi
eräännyt tää sijoitustaan varhain tai varhaiseen eräännyt tämiseen liit t yy korkeita maksuja tai suuria tappioita.
Esitetyt  luvut  sisältävät  kaikki tuot teeseen it seensä liit t yvät  kulut , mutta niihin eivät  vält tämättä sisälly kaikki sijoit tajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat
kulut . Luvuissa ei oteta huomioon sijoit tajan henkilökohtaista verot ilannet ta, joka saat taa myös vaikut taa tämän saamiin tuot toihin.

3. Mitä tapahtuu, jos UBS AG, London Branch on maksukyvytön?
Sijoit taja alt istuu riskille, et tä liikkeeseenlaskija ei vält tämättä kykene täyt tämään tuot teeseen liit t yviä velvoit teitaan – esimerkiksi maksuvaikeuksien (kuten
maksukyvyt tömyyden tai ylivelkaantumisen) tai kriisinratkaisutoimenpiteisiin liit t yvän hallinnollisen määräyksen seurauksena. Liikkeeseenlaskijan kriisit ilanteessa
kriisinratkaisuviranomainen voi antaa tällaisen määräyksen jo ennen maksukyvyt tömyysmenet telyn alkamista. Kriisinratkaisuviranomaisella on tällaisessa t ilanteessa
laajat  valtuudet  toimia. Se voi muun muassa poistaa sijoit tajien oikeudet  kokonaan, eräännyt tää tuot teen tai muuntaa sen liikkeeseenlaskijan osakkeiksi ja keskeyt tää
sijoit tajien oikeudet . Sijoit taja saat taa menet tää koko sijoit tamansa pääoman. Tuote on velkainst rumentt i, eikä se siten kuulu minkään talletussuojajärjestelmän piiriin.

4. Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoit tajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoit tajan mahdollisest i saamaan tuot toon. Kokonaiskuluissa otetaan huomioon
kertaluonteiset , jatkuvaluonteiset  ja satunnaiset  kulut .
Tässä esitetyt  summat  ovat  tuot teeseen it seensä liit t yvät  kumulat iiviset  kulut  kahdelta eri sijoitusajalta. Luvuissa oletetaan, et tä sijoitussumma on 10 000 EUR. Luvut
ovat  arvioita ja voivat  muuttua tulevaisuudessa.

Ajan myötä kertyvät kulut
Tätä tuotet ta sijoit tajalle myyvät  tai siitä neuvoja antavat  henkilöt  voivat  veloit taa sijoit tajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoit tajalle t ietoja kyseisistä
kuluista ja näyt tää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Sijoitus 10.000 EUR
Näkymä 1 vuosi Eräännyttäessä 12.02.2021 (juoksuaika)
Kokonaiskulut 2.736,36 EUR 2.281,82 EUR
Vaikutus vuotuiseen tuot toon (RIY) 9,30% 0%

Kulujen rakenne
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään

– erityyppisten kulujen vuosit tainen vaikutus tuot toon, jonka sijoit taja saat taa saada suositellun sijoitusajan lopussa,
– eri kululuokkien merkitykset .

Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon
Kertaluonteiset kulut Osallistumiskulut - Ei sovellu.

Irtautumiskulut - Ei sovellu.
Jatkuvaluontoiset kulut Salkkutapahtumiin liittyvät kulut - Ei sovellu.

Muut jatkuvaluontoiset kulut - Ei sovellu.
Satunnaiset kulut Tulosperusteiset palkkiot - Ei sovellu.

Voitonjako-osuudet - Ei sovellu.

!
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5. Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltu sijoitusaika: 12.02.2021 (erääntymiseen asti)
Tuotteen tavoit teena on tarjota sijoit tajalle edellä kohdassa ‘‘1. Mikä tämä tuote on?‘‘ kuvat tu etuus edellyt täen, et tä tuote pidetään omistuksessa eräpäivään
saakka.
Sijoit taja ei voi saada rahojaan ennenaikaisest i pait si jos tuote myydään pörssissä, jossa se on listat tu, tai pörssin ulkopuolella. Jos sijoit taja myy tuot teen ennen
suositellun sijoitusajan päät tymistä, hänen saamansa summa voi olla – jopa huomattavast i – pienempi kuin minkä hän muuten olisi saanut .

Pörssilistaus Ei Viimeinen pörssin kaupankäyntipäivä Ei sovellu
Kaupan vähimmäismäärä 1 tuotet ta Hintanoteeraus Yksikkönoteeraus

Epätavallisissa markkinaolosuhteissa tai teknisten vikojen/häiriöiden sat tuessa tuot teen osto ja/tai myynt i saat taa t ilapäisest i häiriintyä eikä ole vält tämättä lainkaan
mahdollista.

6. Kuinka sijoittaja voi valittaa?
Tuotteesta neuvoja antavan tai tuotet ta myyvän henkilön toiminnasta voi valit taa suoraan kyseiselle henkilölle asianomaisella verkkosivustolla.
Tuot teesta tai tuot teen liikkeeseenlaskijan toiminnasta voi valit taa kirjallisest i (esimerkiksi kirjeit se tai sähköpost it se) seuraavaan osoit teeseen: UBS Investment  Bank,
P.O. Box 1722, S-111 87 Stockholm, Sweden, sähköpost i: ol-nordic-sp@ubs.com.

7. Muut olennaiset tiedot
Muut  tuot teeseen liit t yvät  asiakirjat , kuten tarjousasiakirjat  ja niiden täydennykset , ovat  saatavissa ainoastaan pyynnöstä seuraavasta osoit teesta: UBS Investment
Bank, P.O. Box 1722, S-111 87 Stockholm, Sweden, sähköpost i: ol-nordic-sp@ubs.com. Näistä asiakirjoista saa yksityiskohtaisempia t ietoja etenkin tuot teen rakenteesta
ja siihen liit t yvistä riskeistä. Suosit telemme niihin tutustumista.
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