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Sijoituksen täydelliset ja sitovat liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan 19.9.2014 

päivätty ohjelmaesite (Danske Bank A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme / Base 

Prospectus) täydennyksineen ovat saatavissa Alexandriasta ja osoitteesta www.alexandria.fi/oljyac. 

Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii. 

(1) Kasvava tuotto 10 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään 

tasoon 8 %.

Euroopan öljy- ja kaasusektorin osakkeisiin 
sidottu pääomasuojaamaton sijoitus 

Tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin pysyminen 
nykytasollaan 

Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus
ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun 

Vuosittain kasvava tuotto 10 % (alustava) 1 

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S

Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Öljy-yhtiöt Autocall

Merkintäaika päättyy 27.2.2015
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Öljy-yhtiöt Autocall -sertifikaatti on suunnattu sijoittajal-

le, joka uskoo Euroopan öljy- ja kaasualan osakeindeksin 

STOXX® Europe 600 Oil & Gas (”indeksi”) pysyvän nykyta-

sollaan tai nousevan sijoitusaikana, ja arvostaa mahdolli-

suutta varmistaa tuotto kesken sijoitusajan. Sertifikaatti ei 

ole pääomasuojattu.
 –
 – Ennenaikainen lunastus ja tuotonvarmistus. Jos indeksi 

on jonakin vuosittaisena havaintopäivänä vähintään läh-

tötasollaan, sertifikaatti erääntyy ennenai kaisesti tuoton 

kera.
 –
 – Vuosittain kasvava tuotto. Tuottoa kertyy jokaista kulu-

nutta vuotta kohden 10 % (alustava).1

 –

 – Suoja 30 %:n kurssilaskua vastaan. Sijoituksen riskiä pie-

nentää suoja indeksin enintään 30 %:n kurssilaskua vas-

taan. Indeksi saa käydä alempanakin ennen sijoitusajan 

loppua ilman vaikutusta sertifikaatin erääntymisarvoon.
 –
 – Ei pääomasuojaa. Jos sertifikaatti ei ole erääntynyt en-

nenaikaisesti ja indeksi on viimeisenä havaintopäivänä 

laskenut yli 30 % lähtötasostaan, sijoittaja menettää ni-

mellispääomaa yksi yhteen indeksin kurssilaskun suh-

teessa. Sertifikaattiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan ta-

kaisinmaksukyvystä (katso ”Liikkeeseenlaskijariski”) eikä 

merkintäpalkkio kuulu edellä kuvatun hinnanlaskulle 

ehdollisen suojan piiriin.

Yleiskuva sertifikaatista

Indeksin historiallinen kehitys 2005 - 2015
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Lähde: Bloomberg, 10 vuoden aikasarja 20.1.2005 - 20.1.2015. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin suora sijoitus indeksiin eikä kuvan 

suojataso ole sama kuin sertifikaatille liikkeeseenlaskupäivänä määräytyvä suojataso. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta 

kehi tyksestä.
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Tyyppi Pääomasuojaamaton osakeindeksisidonnainen sertifikaatti

Sijoitusaika 1 - 5 vuotta, vuosittainen ennenaikaisen lunastuksen mahdollisuus    

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S (luottoluokitus: Moody’s A3 / S&P A / Fitch A)  

Kohde-etuus STOXX® Europe 600 Oil & Gas -osakeindeksi 

Kasvava tuotto 10 % × kuluneet vuodet (alustava) 1

Merkintähinta 1 000 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 100 % sertifikaatin nimellisarvosta 

Merkintäpalkkio 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta

Vähimmäissijoitus 5 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä   

Aikataulu Merkintäaika 2.2. - 27.2.2015. Maksupäivä 27.2.2015   2

Sijoitustuotteen pääpiirteet (jatkuu sivulla 7)

(1) Kasvava tuotto 10 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 8 %.

(2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

 -30 %
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Kohde-etuus

Kohde-etuus STOXX® Europe 600 Oil & Gas on osakein-

deksi, joka sisältää eurooppalaisia öljy- ja kaasusektorin 

yh tiöitä. Tällä hetkellä toimialaindeksissä on 28 sektorin 

yhtiötä. Indeksistä selvästi suurimman osuuden muodos-

tavat maailmanlaajuisesti toimivat energiajätit, kuten Royal 

Dutch Shell, BP tai Total. Nämä globaalisti suurimpiin lu-

keutuvat yritykset ovat aktiivisia läpi toimialan arvoketjun, 

alkaen öljyn- ja kaasun etsinnästä, tuotannosta ja päättyen 

tuotteiden jalostukseen, jakeluun ja markkinointiin. Indek-

sissä on lisäksi pienemmällä osuudella mukana erikoistu-

neita yhtiöitä. Esimerkkejä erikoistuneista yhtiöistä ovat 

infrastruktuuriyhtiö Technip, öljyn poraukseen merellä eri-

koistunut Seadrill ja raakaöljypohjaisten tuotteiden jalos-

tukseen ja markkinointiin erikoistunut Neste Oil.

Kohde-etuusindeksi on STOXX® Europe 600 -indeksin 

alaindeksi. Indeksin koostumus ja yhtiöpainot tarkastetaan 

neljännesvuosittain. Yhtiöt painotetaan markkina-arvon 

mukaisesti siten, että suurimman yhtiön paino rajataan  

30 %:iin ja toiseksi suurimman 15 %:iin. Lisätietoa: www.

stoxx.com.
 

Sertifikaatin tuotonlaskennassa indeksin osakkeiden osin-

koja ei makseta sijoittajille. Ennustettu osinkotuotto on 

kuitenkin huomioitu tuotteen ehdoissa.

Indeksin toimialapainotIndeksin maapainot

Lähde: Bloomberg 20.1.2015.Lähde: Bloomberg 20.1.2015.

Öljy- ja kaasuyhtiöt 91 %

Toimialan laitteet ja
palvelut 7 %

Muut 2 %

Iso-Britannia 30 %

Alankomaat 28 %

Italia 10 %

Ranska 16 %

Norja 5 %

Tanska 2 %

Espanja 5 %

Lähde: Bloomberg 20.1.2015.

Indeksin suurimmat yhtiöt 

# Yhtiö Paino Liiketoiminta Maa

1. Royal Dutch Shell plc 27,8 % Energia Alankomaat

2. BP plc 15,6 % Energia Iso-Britannia

3. Total S.A. 14,9 % Energia Ranska

4. BG Group plc 9,9 % Energia Iso-Britannia

5. ENI S.p.A 9,8 % Energia Italia

6. Statoil ASA 4,0 % Energia Norja

7. Repsol S.A. 3,9 % Energia Espanja

8. Vestas Wind Systems A/S 1,9 % Teollisuustuotteet ja -palvelut Tanska

9. Technip S.A. 1,4 % Energia Ranska

10. Tullow Oil plc 1,1 % Energia Iso-Britannia

Muut 4 %

Indeksin vastuunrajoitus: ”The STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index is the intellec tual property (including registered trademarks) of STOXX 

Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors (“Licen sors”), which is used under license. The securities based on the Index are in no way 

sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto.”

Lähde: Bloomberg 20.1.2015.
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Tuoton määräytyminen

Ennen viimeistä havaintopäivää

Vuosittaisina havaintopäivinä (vuodet 1 - 4) on kaksi mah-

dollista lopputulemaa:

1. Ennenaikainen lunastus tuoton kera: Jos indeksi on 

havaintopäivänä vähintään lähtötasol laan, liikkeeseen-

laskija lunastaa sertifikaatin ennen aikaisesti takaisin. En-

nenaikaisessa lunastuksessa liikkeeseenlaskija palauttaa 

nimellispääoman täysi määräisenä ja maksaa lisäksi sijoi-

tusajalla kertyneen tuoton, jonka suuruus on 10 % (alus-

tava) kerrottuna kyseiseen havaintopäivään mennessä 

kuluneilla vuosilla.1,2

2. Sijoitus jatkuu: Jos yllä kuvattu ehto ennenaikaiselle lu-

nastukselle ei täyty, sijoitus jatkuu ja indeksin arvoa tar-

kastellaan uudelleen taas seuraavana havaintopäivä nä 

vuoden kuluttua.

Viimeisenä havaintopäivänä

Jos sertifikaatti ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeise-

nä havaintopäivänä on kolme mahdollista lopputulemaa:

1. Erääntyminen tuotolla: Jos indeksi on viimeisenä ha-

vaintopäivänä vähintään lähtötasollaan, maksetaan ser-

tifikaatin erääntyessä takaisin nimellispääoma ja ker tynyt 

tuotto koko viiden vuoden sijoitusajalta.1,2

2. Erääntyminen nimellisarvoisena: Jos indeksi on viimei-

senä havaintopäivänä alle lähtötason, mut ta laskenut 

enintään 30 % lähtötasostaan, sertifikaatti erääntyy ni-

mellisarvoisena, eikä tuottoa makseta.1

3. Erääntyminen tappiollisena: Jos indeksi on viimeisenä 

havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, si-

joittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen indeksin 

kurssilaskun suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Yksinkertaisuuden vuoksi laskentaesimerkki ei huomioi 2 % merkintäpalkkiota. Laskentaesimerkki, jossa merkintäpalkkio on huomioitu, 

on pyynnöstä saatavilla merkintäpaikoista. Efektiivinen vuosituotto esimerkiksi vuonna kolme ennenaikaisesti lunastettavalle sijoituk-

selle on 8,2 %. Vuosittain kasvava tuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 8 %. Mikäli kasvava 

tuotto vahvistetaan alle alustavasti ilmoitetun, sijoittajan lopullinen tuotto on pienempi kuin esimerkissä. Laskentaesimerkki ei huomioi 

liikkeeseenlaskijariskiä eikä verovaikutuksia.

(1) Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski. (2) Vuosittain kasvava tuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseen-

laskupäivänä ja vähintään tasolle 8 %. 

Havainnollistus tuoton määräytymisestä (esimerkissä oletetaan alustava kasvava tuotto 10 %)

Vuosi 1: Indeksi vähintään lähtötasollaan

Vuodet 1 - 4

Ennenaikainen lunastus tuoton kera (100 % + 1 × 10 %)

Ei

Kyllä

Vuosi 5

Kyllä Erääntyminen tuoton kera (100 % + 5 × 10 %)

Erääntyminen tappiollisena.

Sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi

yhteen indeksin kurssilaskun suhteessa.

Ennenaikainen lunastus tuoton kera (100 % + 2 × 10 %)

Ennenaikainen lunastus tuoton kera (100 % + 3 × 10 %)

Ennenaikainen lunastus tuoton kera (100 % + 4 × 10 %)

Ei

Ei

Erääntyminen nimellisarvoisena (100 %)

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Vuosi 2: Indeksi vähintään lähtötasollaan

Vuosi 3: Indeksi vähintään lähtötasollaan

Vuosi 4: Indeksi vähintään lähtötasollaan

Indeksi vähintään lähtötasollaan

Indeksi laskenut enintään 30 %

Kyllä

Kyllä

Kyllä
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Markkinakatsaus

Brent-laadun raakaöljyn hinta romahti 48 prosenttia vuon-

na 2014 ja on nyt alimmalla tasollaan viiteen ja puoleen 

vuoteen (katso sivun ylempi kuva). Raju korjausliike läh-

ti liikkeelle kesäkuussa ja sen taustalla oli toisaalta Yh-

dysvaltain liuskeöljybuumi, joka on tehnyt Yhdysvalloista 

entistä omavaraisemman energian suhteen, ja toisaalta 

öljyntuottajamaiden järjestö OPEC:n, ja erityisesti sen mer-

kittävimmän jäsenen Saudi-Arabian, halu puolustaa mark-

kinaosuuksiaan Yhdysvaltain kasvaneen tuotannon vuoksi. 

Lasku kiihtyi marraskuussa entisestään, kun OPEC päätti 

yllättäen olla leikkaa matta öljyntuotantoa.

 

Öljyn hinnan vajoamisen myötä öljy- ja kaasusektorin osak-

keet alkavat näyttää houkuttelevilta sijoituskohteilta – toi-

mialan pörssikurssit ovat laskeneet Euroopassa juhannuk- 

sesta noin 25 % ja samalla selvästi enemmän kuin laaja osa-

kemarkkina (katso sivun alempi kuva). Jos raakaöljyn hinta 

toipuu, tulisi öljy- ja kaasusektorin pörssikurssien seurata 

perässä, joskin toimialan osakekursseihin vaikuttavat myös 

monet muut seikat, kuten kustannusrakenteen kehitys ja 

muutokset sijoittajien riskinottohalukkuudessa yleisesti. 

Öljyn hinnassa nähtäneen suuria liikkeitä alkuvuonna 2015, 

joten lyhyellä tähtäimellä toimialan riskit ovat koholla. 

Lähde: Bloomberg 20.1.2015. Brent: lyhin futuurisopimus.

Brent-laadun raakaöljyn historiallinen kehitys 2005 - 2015

Indeksin historiallinen kehitys suhteessa Euroopan osakemarkkinaan 2005 - 2015 
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Lähde: Bloomberg, 10 vuoden aikasarja 20.1.2005 - 20.1.2015, skaalattuna alkamaan arvosta 100. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin suora 

sijoitus indeksiin. Huo maa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Lähde: Bloomberg, 10 vuoden aikasarja 20.1.2005 - 20.1.2015. Brent: lyhin futuurisopimus. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tule-

vasta kehityksestä.
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Perehdy ennen sijoituksen tekemistä 

tämän markkinointimateriaalin lisäksi 

liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin 

sertifikaattiehtoihin sekä ohjelmaesit-

teeseen täydennyksineen. Asiakirjat 

saat merkintäpaikoista tai verkkosi-

vulta www.alexandria.fi/oljyac.

Täytä merkintäsitoumuslomake ja 

toimita se merkintäpaikkaan. Sijoituk- 

sen säilytys on maksutonta SEB:hen 

tätä tarkoitusta varten avattavalla 

arvo-osuustilillä. Merkintäaika päät-

tyy 27.2.2015.

Tehdyt merkinnät maksetaan nii-

tä merkittäessä. Maksu suoritetaan 

merkintäsitoumuksessa annettujen 

ohjeiden mukaan kuitenkin viimeis-

tään 27.2.2015.

3. Maksa2. Merkitse1. Tutustu

Miten teen merkinnän?

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja vas-

taa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista 

ja veroseuraamuksista. Sijoittajan tuleekin ennen sijoitus-

päätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää 

sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Sijoittajan edellyte-

tään tutustuvan huolellisesti tähän markkinointimateriaaliin 

sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin liikkeeseenlasku-

kohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen (dokumentit 

on yksilöity sivulla 7). Alla kuvataan ainoastaan lyhyesti 

sijoituk seen liittyvät keskeisimmät riskitekijät. Sijoitukseen 

ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä on kuvattu tar-

kemmin liikkeeseenlaskijan tarjousasiakirjoissa.

Markkinariski

Sertifikaatti ei ole pääomasuojattu, vaan sijoittaja kantaa 

riskin kohde-etuuden eli tässä indeksin epäedullisesta hin-

takehityksestä. Kohde-etuus on hintaindeksi eli osinkojen 

määrää ei siten lasketa mukaan indeksin kehitykseen. Si-

joittaja voi jäädä ilman tuottoa ja lisäksi menettää sijoitta-

mansa pääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tu-

levasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Sijoitus ei vastaa 

suoraa sijoitusta kohde-etuuteen.

Liikkeeseenlaskijariski

Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja/tai takaajan  

takaisinmaksu kyvystä. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttö-

myys voi johtaa sijoitetun pääoman ja/tai tuoton menet-

tämiseen kokonaan tai osittain. Sijoittajan tuleekin sijoitus-

päätöstä tehdessään kiin nittää huomiota liikkeeseenlaskijan 

taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Sijoitus ei 

kuulu talletussuojan piiriin eikä sille ole asetettu erillistä va-

kuutta.

Korkoriski

Yleisen korkotason ja liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän 

muutoksilla on vaikutus sijoituksen arvoon sijoitusaikana. 

Yleisen korkotason tai luottoriskilisän noustessa sijoituk-

seen sisältyvän korko-osan arvo voi laskea. Vastaavasti kor-

kotason tai luottoriskilisän laskiessa sijoitukseen sisältyvän 

korko-osan arvo voi nousta. Korkoriski voi toteutua vain, 

jos sijoitus myydään ennen eräpäivää.

Jälkimarkkinariski

Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen eräpäi-

vää, tapahtuu myynti sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, 

joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pää oma. 

Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydes sään sijoi-

tuksen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa vähintään 

5 kpl erälle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa 

markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. 

Jälkimarkkinat voivat poikkeuksellisissa markkinaolosuh-

teissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi olla tilapäisesti 

mahdotonta. Sijoitusta ei edellä mainituista syistä suositel-

la, mikäli sijoitettuja varoja todennäköisesti tarvitaan en-

nen eräpäivää. Sijoituksen jälkimarkkinahintaan vaikuttavat 

juoksuaikana jäljellä olevan sijoitusajan lisäksi muun muas-

sa kohde-etuuden ja sen volatiliteetin, yleisen korkotason 

sekä liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän kehittyminen.

Riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
ja ehtojen korjaamisesta

Liikkeeseenlaskija voi sijoituksen ehdoissa mainituissa eri-

tyistapauksissa lunastaa sijoituksen takaisin ennen sen erä-

päivää (esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta) tai 

korjata sijoituksen ehtoja (esimerkiksi kohde-etuuden las-

kennan päättyessä) ilman sijoittajan erillistä suostumusta. 

Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedul-

lisia sijoittajan näkökulmasta. Ennenaikainen takaisinmaksu 

voi aiheuttaa pääomatappion sijoittajalle.

Verotusriski

Sijoituksen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema 

voivat muuttua sijoitusaikana ja tätä kautta vaikuttaa sijoit-

tajan nettotuottoon. Alexandria ei toimi asiakkaan vero-

asiantuntijana.

Riskit



6/9

Tärkeää tietoa

Merkintäpaikat

Alexandria Pankkiiriliike Oyj (Y-tunnus 1063450-9) ja sen 

sidonnais asiamiehet (yhdessä ”Alexandria Pankkiiriliike”), 

Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, puhelin 09 4135 1300 

(vaihde). Alexan dria Pankkiiriliikkeen muut 24 toimipaikkaa 

yhteystietoi neen löytyvät tämän markkinointimateriaalin 

takakannesta. Alexandria Pankkiiriliikkeen toimintaa valvoo 

Finanssival vonta ja Alexandria Pankkiiriliike on sijoittajien 

korvausra haston jäsen.
 

Alexandria Markets Oy (Y-tunnus 2510307-3) ja sen sidon-

naisasiamiehet (yhdessä ”Alexandria Markets”), Eteläespla-

nadi 22 A, 00130 Helsinki, puhelin 09 4135 1300 (vaihde), 

on osa Alexandria-konsernia. Alexandria Marketsin toimin-

taa valvoo Finanssivalvonta ja Alexandria Markets on sijoit-

tajien korvausrahaston jäsen.
 

Lisää tietoa merkintäpaikoista (yhdessä ”Alexandria”) on 

saatavissa osoit teesta www.alexandria.fi.

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset

Ehtona liikkeeseenlaskun toteutumiselle on vähintään 

8 %:n vuosittain kasvava tuotto. Liikkeeseenlaskijalla ja 

Alexandria Marketsilla on lisäksi oikeus peruuttaa liikkee-

seenlasku. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Alexandria 

tiedottaa sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkin-

tämaksut palaute taan sijoittajille korotta. Tuottokerroin il-

moitetaan kaupanvahvistuksessa.

Myyntirajoitus

Tätä tarjousta ei kohdisteta sellaisille henkilöille tai sellaisiin 

valtioihin, joissa tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tätä 

materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottami-

nen on ristiriidassa kyseisen maan lakien kanssa. Erityisesti, 

tätä materiaalia ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysval-

talaisille vastaanottajille. Liikkeeseenlaskija ja Alexandria 

edel lyttävät, että tämän materiaalin haltuunsa saavat hen-

kilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä.

Peruutusoikeus ja esitteen täydennykset

Merkintä on sitova, eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa 

sitä. Mikäli Alexandria joutuu hylkäämään sitoumuksen si-

joittajasta johtuvasta syystä, on sijoittaja velvollinen kor-

vaamaan Alexandrialle aiheutuneet kustannukset ja tap-

pion. Alexandrialla on oikeus hylätä merkintä harkintansa 

mukaan (esimerkiksi, jos merkintämaksua ei ole vastaan-

otettu ajoissa). Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa 

ohjelmaesitteen tai liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen 

täydennyksen tarjousaikana, on sijoittajalla oikeus pe-

rua merkintäsitoumuksensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti 

Alexandrialle kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen 

julkistamisesta Alexandrian verkkosivuilla: www.alexandria.

fi/oljyac.

Kannustimet ja palkkiot

Alexandria Markets voi maksaa palkkiota sijoituksen myyn-

nistä kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan kustannus sijoituk-

sen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituksen 

Alexandrialta tai kolmannelta osapuolelta. Alexandria saa 

liikkeeseenlaskijalta palkkiota tuotteen myymisestä (tuote-

kohtainen strukturointikustannus on yksilöity sivulla 7).

Markkinointimateriaali

Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Alexandria Mar-

kets. Liikkeeseenlaskija tai sen lähipiiritahot eivät ole mis-

sään vastuussa tämän markkinointimateriaalin sisällöstä. 

Mikäli markkinointimateriaalin ja liikkeeseenlaskijan sito-

vien ehtojen välillä ilmenee ristiriita, ovat liikkeeseenlaskijan 

ehdot aina etusijalla. Markkinointimateriaalista ilmenevät 

tuotteeseen liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, 

eivätkä tuotteen täydellistä kuvausta. Materiaalin tekijän-

oikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Alexandria 

Marketsille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Verotus

Tässä kuvataan lyhyesti sertifikaatin tämänhetkistä vero-

tusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen hen-

kilön osalta (katso ”Verotusriski”). Sertifikaatille maksetta-

vaa tuottoa käsitellään verotuksessa veronalaisena muuna 

pääoma tulona tuloverolain (30.12.1992/1535) mukaisesti. 

Sertifikaatin erääntyessä mahdollisesta tuotosta toimite-

taan ennakonpidätys, jonka suuruus on tällä hetkellä 30 %. 

Sertifikaatin liikkeeseenlaskijan ollessa ulkomainen, korko-

tulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) sään-

nökset eivät sovellu. Mikäli sijoittaja myy sertifikaatin ennen 

eräpäivää, luovutus käsitellään verotuksessa luovutusvoit-

toa ja -tap piota koskevien säännösten mukaisesti. Alexan-

dria tai liik keeseenlaskija ei toimi asiakkaan veroasiantunti-

jana (katso ”Verotusriski”).
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Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika 2.2. - 27.2.2015     

Maksupäivä 27.2.2015

Liikkeeseenlaskupäivä 16.3.2015

Eräpäivä 30.3.2020, ellei ennenaikaista lunastusta       

Sertifikaatti

Tyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton sertifikaatti   

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S (luottoluokitus: Moody’s A3 / S&P A / Fitch A)  

Liikkeeseenlaskukohtaiset 

ehdot ja ohjelmaesite

Merkintäpaikoista tai osoitteesta www.alexandria.fi/oljyac saatavilla olevat liikkeeseenlasku-

kohtaiset ehdot sekä 19.9.2014 päivätty ohjelmaesite (Danske Bank A/S EUR 5,000,000,000 

Structured Note Programme / Base Prospectus) täydennyksineen  

Merkintäpaikat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Markets Oy sekä niiden sidonnaisasiamiehet

Etuoikeusasema ja vakuus Etuoikeusasema sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla 

Nimellisarvo 1 000 euroa / sertifikaatti   

Merkintähinta 1 000 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 100 % sertifikaatin nimellisarvosta

Merkintäpalkkio 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta

Vähimmäissijoitus 5 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä     

Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen noin 1,0 % p.a. nimel lisarvolle 

laskettuna. Laskelma perustuu 22.1.2015 tilanteeseen sekä olettaa, että sijoitus pidetään 

koko sijoitusajan. Kertaluonteinen kustannus sisältyy merkintähintaan eikä sitä vähennetä 

erääntymisarvosta. Hallinnointipalkkiota ei ole.

Säilytysjärjestelmä Euroclear Finland Oy

ISIN-koodi FI4000133764

Pörssilistaus Listausta haetaan Irlannin pörssiin, jos listautumisedellytykset täyttyvät.       

Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoitukselle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälki-

markkinan vähintään 5 kappaleen erälle (katso ”Jälkimarkkinariski”).

Sijoitustuotteen pääpiirteet

Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jä-

senilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti 

sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän mark-

kinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoitta-

ja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Inter-

net-sivuilta www.sijoitustuotteet.fi.

Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman pa lautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. vii teyhtiöiden osakkeiden 

markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottotapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen 

ni mellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisin maksukykyyn liittyvä riski 

on kuvattu tässä markkinointiesit teessä.
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Tuotonlaskenta

Kohde-etuus (”Indeksi”) STOXX® Europe 600 Oil & Gas -indeksi, Bloomberg-tunniste: SXEP Index     

Erääntymisarvo ennen-

aikaisen lunastuksen 

yhteydessä (k=1-4)

Jos Indeksin sulkemisarvo vuosittaisena Havaintopäivänä k=1-4 on vähintään yhtä suuri 

kuin Indeksin alkuarvo, sertifikaatti lunastetaan ennenaikaisesti takaisin arvoon:  

Nimellisarvo × (100 % + Kasvava tuotto × k)

Erääntymisarvo eräpäivänä 1) Jos Indeksin sulkemisarvo viimeisenä Havaintopäivänä k=5 on vähintään yhtä suuri kuin 

Indeksin alkuarvo, sertifikaatti erääntyy arvoon:

Nimellisarvo × (100 % + Kasvava tuotto × 5) 

2) Jos Indeksin sulkemisarvo viimeisenä Havaintopäivänä k=5 on vähintään yhtä suuri kuin 

Suojataso, mutta Indeksin alkuarvoa pienempi, sertifikaatti erääntyy ar voon:

Nimellisarvo × 100 %

3) Muussa tapauksessa sertifikaatti erääntyy arvoon:

Nimellisarvo x (Indeksin loppuarvo / Indeksin alkuarvo)  

Kasvava tuotto 10 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 8 %)

Suojataso 70 % × Indeksin alkuarvo      

Indeksin alkuarvo Indeksin sulkemisarvo 16.3.2015 tai havaintopäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä

Indeksin loppuarvo Indeksin sulkemisarvo 16.3.2020 tai havaintopäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä  

Havaintopäivät (k=1-6), 

ja Ennenaikaiset eräänty- 

mispäivät (k=1-5)

k Havaintopäivä, tai sitä 

seuraava kaupankäyntipäivä  

Ennenaikainen erääntymispäivä, 

tai sitä seuraava pankkipäivä 

1 16.3.2016 30.3.2016 

2 16.3.2017 30.3.2017

3 16.3.2018 3.4.2018

4 16.3.2019 1.4.2019

5 16.3.2020 30.3.2020

Sijoitustuotteen pääpiirteet
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Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen

Espoo

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

Puh. (09) 252 204 00

Forssa

Hämeentie 7

30100 Forssa

Puh. 0200 10 100

Helsinki

Eteläesplanadi 22 A

00130 Helsinki 

Puh. (09) 413 513 00

Hyvinkää

Kankurinkatu 4-6 B 1

05800 Hyvinkää

Puh. 0200 10 100

Hämeenlinna

Sibeliuksenkatu 5

13100 Hämeenlinna 

Puh. (03) 682 03 00

Joensuu

Kauppakatu 34 

80100 Joensuu 

Puh. (013) 611 09 00

Jyväskylä

Kauppakatu 41 B 13 

40100 Jyväskylä 

Puh. (014) 449 78 70

Kajaani

Kauppakatu 34 A 5 

87100 Kajaani 

Puh. (08) 879 02 00

Kokkola

Torikatu 31 A

67100 Kokkola 

Puh. (06) 868 09 00

Kotka

Tornatorintie 3

48100 Kotka 

Puh. (05) 353 64 00

Kouvola

Keskikatu 9 

45100 Kouvola 

Puh. (05) 320 12 00 

Kuopio

Puijonkatu 22 B 

70100 Kuopio 

Puh. (017) 580 55 00 

Lahti

Rautatienkatu 20 A 3 

15110 Lahti 

Puh. (03) 525 20 00

Lappeenranta

Valtakatu 49

53100 Lappeenranta 

Puh. (05) 415 64 00

Mikkeli

Hallituskatu 7 A 11 

50100 Mikkeli 

Puh. (015) 7600 071

Oulu

Pakkahuoneenkatu 15 A 

90100 Oulu 

Puh. (08) 870 56 00

Pori

Yrjönkatu 15

28100 Pori

Puh. (02) 529 90 40

Rauma

Valtakatu 4

26100 Rauma

Puh. (02) 416 56 20

Rovaniemi

Koskikatu 27 B

96100 Rovaniemi

Puh. (016) 319 200

Seinäjoki

Keskuskatu 12 

60100 Seinäjoki 

Puh. (06) 214 01 01

Tampere

Koskikatu 9 

33100 Tampere 

Puh. (03) 380 56 00

Turku

Kauppiaskatu 9 B 

20100 Turku 

Puh. (02) 416 56 00

Tornio

Hallituskatu 2 A

95400 Tornio 

Puh. (016) 431 200

Vaasa

Hovioik. puistikko 15 C

65100 Vaasa 

Puh. (06) 361 03 01

Vantaa

Äyritie 24 

01510 Vantaa 

Puh. (09) 419 322 00

Alexandrian toimipisteet

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria Pankkiiriliike Oyj on 

yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Alexan-

dria-konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike, 

Alexandria Rahastoyhtiö sekä strukturoituihin sijoitustuot-

teisiin erikoistunut Alexandria Markets. Palveluksessamme 

on yli 300 sijoitusalan ammattilaista 25 paikkakunnalla. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähim-

pään toimipisteeseemme.

0200 10 100

(pvm/mpm) 

ma-to klo 9:00-16:30 

pe klo 9:00-16:00

info@alexandria.fi

paikkakunta@alexandria.fi

etunimi.sukunimi@alexandria.fi


