
Elite Alfred Berg
Puolustusteollisuus Kuponki

 • Saab AB:n, Rolls-Royce Holdings plc:nja General Dyna-
mics Corpin osakkeiden kehitykseen sidottu pääoma-
suojaamaton sijoitus

 • Puolivuosittain kasvava tuotto 6,79 %, tuoton maksun 
ehtona on kohde-etuusosakkeiden arvon pysyminen 
vähintään lähtötasollaan tarkastelupäivänä

 • Suojaa osakkeiden enintään 30 %:n kurssilaskua vas-
taan

 • Sijoitusaika 1–4 vuotta, mahdollisuus ennenaikaiseen 
erääntymiseen puolivuosittain 1. vuodesta alkaen

 • Liikkeeseenlaskija: Credit Suisse AG, London Branch, 
luottoluokitus: A+ (S&P), A1 (Moody’s) ja A (Fitch)

 • Merkintäaika päättyi 17.6.2022

←     Pienempi riski Suurempi riski     →

Lisätietoja osoitteesta 

www.eabgroup.fi/palvelut-ja-tuotteet/
sijoitusobligaatiot-ja-joukkolainat/ 
elite-alfred-berg-puolustusteollisuus- 
kuponki/

Yleiskuvaus
Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, 
joka uskoo Saab AB:n, Rolls-Royce Holdings plc:n ja General Dynamics Corpin osakkeiden pysyvän 
lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Sijoituksen riskiluokka

Kuukausikatsaus 30.9.2022
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Kohde-etuuden kehitys

Markkinadatan lähde: Bloomberg

Elite Alfred Berg Puolustusteollisuus Kuponki

Tuotonlaskennan kehitys

Tämän seurannan tarkoitus on havainnollistaa tuotonlaskennan edistymistä. Sellaisena se ei välttämättä täysin vastaa liikkeeseenlaskijan suorittamaa tuotonlaskentaa, jonka perusteella makset-
tava mahdollinen tuotto ja pääomanpalautus määritetään. Katsaus perustuu Bloombergin toimittamaan markkinadataan ja muihin EAB Varainhoito Oy:n (EAB) luotettavina pitämiin tietolähteisiin, 
joiden oikeellisuudesta EAB ei voi antaa takeita. Tämä raportti ei ole tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä mihinkään muuhun sijoitustoimintaan.

Kohde-etuuden kehitys Alkuarvo Loppuarvo Viimeisin arvo Muutos

Saab 393,80 - 347,60 -11,73 %

Rolls-Royce 81,81 - 69,59 -14,94 %

General Dynamics 223,50 - 212,17 -5,07 %

Havainto- 
päivät* Saab Rolls-Royce General 

Dynamics

Heikoiten kehittynyt 
osake vähintään 
alkuarvossaan

Heikoiten kehittynyt 
osake vähintään 

suojatasolla

Nimellisarvo + 
kasvava tuotto

27.12.2022 - - - - - 106,79 %
27.06.2023 - - - - - 113,58 %
27.12.2023 - - - - - 120,37 %
27.06.2024 - - - - - 127,16 %
27.12.2024 - - - - - 133,95 %
27.06.2025 - - - - - 140,74 %
27.12.2025 - - - - - 147,53 %
27.06.2026 - - - - - 154,32 %

Sijoitustuote ISIN Liikkeeseenlaskija Liikkeeseen 
-laskupäivä

Eräpäivä 
(jos ei ole erääntynyt ennenaikaisesti)

Puolustusteollisuus Kuponki FI4000523154 Credit Suisse AG, 
London Branch 4.7.2022 13.7.2026

Raportin 
päivämäärä

Saabin 
kurssikehitys

Rolls-Roycen 
kurssikehitys

General Dynamicsin 
kurssikehitys

Suojataso 
(% alkuarvosta)

Pitkän tähtäimen 
erääntymisarvo **

30.9.2022 -11,73 % -14,94 % -5,07 % 70 % 100,00 %

*27.12.2022 ei erääntymistä, tuotonmaksuehtojen täyttyessä tuotonmaksu 11.1.2023
**Tuotonlaskennan tilanne osallistumisaste huomioiden
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