Kreditbevis Stena kupong
Kreditbevis Stena kupong är en placering där avkastningen är kopplad till
kreditrisken i bolaget Stena AB. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa
kupongutbetalningar på indikativt 3,05 procent (6,1 procent per år).
Avkastningen och återbetalningsbeloppet är beroende av att ingen
kredithändelse sker i Stena AB.
Placeringen passar dig som
◊◊ söker en placering med möjlighet till halvårsvisa kuponger på indikativt 3,05 procent
◊◊ önskar en placering mot kreditrisken i bolaget Stena AB
◊◊ inte tror att det kommer att inträffa någon kredithändelse i bolaget Stena AB
◊◊ förstår placeringens möjligheter och begränsningar och kan bära en förlust i din investering

Halvårsvisa
kuponger
Möjlighet att erhålla indikativt 6,1 procent per år i form av halvårsvisa kupongutbetalningar
Konjunkturen förväntas fortsätta att utvecklas relativt väl vilket förväntas gynna bolaget
Sker en kredithändelse så riskeras hela eller delar av nominellt belopp samt framtida kuponger
Ökad politisk oro och lägre råvarupriser kan dock skapa en sämre kreditmarknad

Stena kupong
Benämning:
Löptid:
Inriktning:

SWEB187
4,7 år
Krediter

Sista teckningsdag:

15 mars 2019

Likviddag:

27 mars 2019

Teckningskurs:

Produktblad, marknadsföringsmaterial

Kreditbevis

100 %
av nominellt belopp

Lägsta nominella
belopp:
Kupong:*
Återbetalningsskydd:
Förvaltningsavgift:
Courtage:
Börsnotering:
Emittent:

10 000 kr
6,1 % per år
Nej
0,6 % per år
1 % på placerat belopp
Ja, 28 mars 2019
Swedbank AB

*Kupongen är indikativ och fastställs den 20 mars 2019. Kupongen kan som lägst fastställas till 5 %.

Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att
följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den
anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.
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Underliggande marknad
I Beviset är Stena AB referensbolag och placeringen
medför en kreditrisk på Stena AB via ett kreditderivat,
en s.k. CDS, Credit Default Swap. En CDS kan liknas
vid ett kreditförsäkringskontrakt om att köpa eller
sälja kreditrisk i ett specifikt referensbolag eller som
en säljoption på ett specifikt referensbolags underliggande säkerheter, i det här fallet Stena AB. Skulle
bolagets betalningsförmåga försämras så att en
kredithändelse inträffar riskerar investeraren att förlora hela eller delar av investerat belopp. Emittenten
för kreditbeviset är Swedbank AB och placeraren har
även en kreditrisk på Swedbank. Läs mer om kredithändelser på sidan 3.
Bolagsbeskrivning Stena AB
Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till ett internationellt konglomerat med verksamheter globalt.
Bolaget inkluderar färjelinjer, annan rederiverksamhet, oljeborrning till havs, fastigheter och finans.
Totalt består Stenasfären av tre moderföretag, som
är helägda av familjen Sten A Olsson: Stena AB, Stena
Sessan AB och Stena Metall AB samt deras hel- eller delägda dotterbolag. Tillsammans utgör de av de
största familjeägda företagskonglomeraten i Sverige.
De tre moderföretagens huvudkontor finns samtliga
i Göteborg. Dock är relationerna dessa bolag emellan
begränsad (förutom ägarbilden) och de utgör inte en
koncernstruktur. För ytterligare information om Stena
AB hänvisas till bolagets hemsida www.stena.com.
Stena AB har en relativt låg kreditvärdighet och hamnar inom kategorin High Yield med rating B+ enligt
ratinginstitutet Standard and Poor´s och B3 enligt
ratinginstitutet Moody’s (per den 20 februari 2019).
Läs mer om kreditvärdighet på sidan 3.
(Källa: Bloomberg)
Swedbanks syn på marknaden
Efter förra årets svaga utveckling har High Yieldmarknaden återhämtat sig bäst sedan årsskiftet i
paritet med den starka aktiemarknaden. Riskmiljön
har varit positiv samtidigt som räntorna sjunkit, vilket
generellt varit gynnsamt för kreditmarknaden.
Kreditspreadar (skillnaden mellan räntan i företagsobligationen och statsobligationen) har krympt tydligt.
En viss isärspreadning har förvisso skett från de
lägsta nivåerna sedan i början av 2018 då High Yieldspreadar noterades ca 50-70 punkter lägre. Konjunkturutvecklingen har varit en stor farhåga sedan
förra hösten men statistiken i bl a USA har återigen
överraskat på den positiva sidan och arbetsmarknaden förhåller sig stark. Vi närmar oss slutet av en
kreditcykel där kreditkvalitén och likviditeten börjar
bli allt viktigare men konkursrisken är, och förutspås
fortfarande att förbli, låg.

Så fungerar placeringen
Kreditbevis Stena kupong är en placering som ger
möjlighet till indikativt 6,1 procent per år med
halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 3,05
procent. Kupong och återbetalningsbelopp är beroende av att det inte sker någon kredithändelse i Stena
AB. Läs mer om kredithändelser på sidan 3.
Om ingen kredithändelse sker i Stena AB under
observationsperioden kommer kupongen utbetalas
halvårsvis samt att nominellt belopp återbetalas på
förfallodagen.
Om det inträffar en kredithändelse någon gång under
observationsperioden uteblir innevarande och eventuellt kommande kupong(er). Istället för nominellt
belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp,
ett så kallat ”återvinningsvärde” att utbetalas på
återbetalningsdagen. Justeringen kan innebära att
det nominella beloppet delvis eller helt förloras. Se
Slutliga Villkor för hur justerat återbetalningsbelopp
fastställs.
Nominellt belopp justeras även med förvaltningsavgiften, 0,6 procent per år.
Risker vid försäljning innan löptidens slut
Under löptiden påverkas värdet på Kreditbeviset av
flera faktorer. Framför allt är det marknadens bedömning av sannolikheten för att en kredithändelse ska
inträffa som påverkar Bevisets värde. Om kreditvärdigheten för Stena AB försämras kommer värdet på
Beviset att minska. Om kreditvärdigheten istället
förbättras kommer värdet att öka. Det innebär således att Bevisets värde under löptiden kan överstiga
respektive understiga Bevisets nominella belopp.
Däremot kommer kupongerna alltid att beräknas på
nominellt belopp. Andra faktorer som påverkar prissättningen under löptiden är likviditeten, kursrörligheten och den svenska marknadsräntan.
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Vad är kreditvärdighet?
Kreditkvaliteten mellan olika bolag varierar. För att
underlätta bedömningen av en låntagares kreditvärdighet (rating) används en internationell kreditvärderingsskala, se nedan. Ratingen är en bedömning av
förmågan att fullfölja framtida betalningsåtaganden
för olika utgivare av obligationslån. Utgivare av
obligationer med bästa kreditvärdighet får det bästa
betyget AAA, ett högre betyg går inte att få. De
något mindre kreditvärdiga utgivarna av obligationer
får ett betyg som är AA+ och sedan faller betygen på
detta sätt: AA, AA-, A+ osv.
Angivna betyg avser rating enligt den skala som
används av Standard & Poor’s. Standard & Poor’s
använder + och - efter betygen för att visa företagets
ställning inom betygskategorin. Moody´s använder
sig istället av 1, 2, 3 på varje betygsskala. Där Ba1
innebär att företaget tillhör den högsta rankningen
inom betyget Ba, medan Ba2 innebär att företaget
befinner sig i mitten av kreditbetyget Ba. Ba3 betyder
att företaget befinner sig längst ner i betygskategorin Ba.
Betyg Standard
& Poor´s

Förklaringar

Jämförbar rating
av Moody’s

AAA

Absolut högsta
kreditvärdighet

Aaa

AA

Högsta kreditvärdighet

Aa

A

Hög kreditvärdighet

A

BBB

Ganska hög kreditvärdighet

Baa

BB

Något spekulativt

Ba

B

Spekulativt

B

CCC

Klart spekulativt

Caa

CC

Mycket spekulativt

Ca

C

Nära betalningsinställelse

C

Investment Grade

Speculative Grade
(High yield)

Vad är en kredithändelse?
Definitionen av en kredithändelse följer vad som
är standard på kapitalmarknaden och regleras av
standardiserade avtal. Händelser som kredithändelse
omfattas av är:
a) Bolagskonkurs eller liknande händelse innebär
att bolaget är på obestånd eller olika händelser eller
åtgärder som innebär betalningsinställelse eller utgör
tecken på möjligt obestånd.
b) Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt
tid fullgjort sina betalningsförpliktelser avseende
lånade medel motsvarande lägst en miljon US dollar
eller motsvarande belopp i annan valuta.
c) Betalningsrekonstruktion innebär att bolaget
ändrar ränte- eller återbetalningsbelopp på utestående finansiell skuld om minimum tio miljoner US dollar
till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad
finansiell styrka.
Definitionen av respektive kredithändelse baseras
på den marknadspraxis som utvecklats på kreditderivatmarknaden och som framgår av ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc) Credit
Derivatives Definitions. Banken ska utifrån offentlig
tillgänglig information eller information från ISDA,
göra en självständig bedömning av om det inträffat en kredithändelse och när denna kredithändelse
inträffat. Se Slutliga Villkor för närmare beskrivning
av kredithändelserna.

Ratingen bevakas kontinuerligt av ratinginstituten
och ändras när utgivarens kreditvärdighet förändras.
Om ratingen signifikant förändras kommer redan
utgivna obligationer att påverkas eftersom värdet på
dessa beräknas till aktuellt marknadsvärde. En sämre
rating innebär lägre kurs, det vill säga obligationen
tappar i värde på andrahandsmarknaden, och en
bättre rating innebär att obligationens värde ökar
på andrahandsmarknaden eftersom kursen stiger.
På slutdagen har dessa händelser däremot ingen
betydelse så länge ingen kredithändelse inträffat.
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Årseffektiv avkastning
Tabellen nedan visar årseffektiv avkastning inklusive
courtage givet att det inte sker en kredithändelse i
Stena AB under löptiden. Antagen årlig kupong är 6,1
procent. Första kupongperioden är 122 dagar lång och
efterföljande är 180 dagar långa. Återbetalat belopp
är reducerat med förvaltningsavgiften, 0,6 procent per
år.
Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en
investering på 10 000 kronor
Årlig
Vinst/
Summa Återbetalat Totalt
KreditPlacerat
erhållet förlust avkastning
händelse belopp inkl kuponger belopp
inkl
inkl
belopp
exkl
courtage
courtage courtage
kupong
Nej

10 100 kr

2 935 kr

9 718 kr 12 653 kr 25,3 %

5,4 %

Exemplet ovan visar årseffektiv avkastning inklusive courtage givet
att en kredithändelse inte sker i Stena AB under löptiden. Resultatet
vid olika utfall är baserat på en investering på nominellt 10 000
kronor, ett courtage på 1 procent och en förvaltningsavgift på 0,6
procent per år.

Tabellen nedan visar årseffektiv avkastning inklusive courtage om det sker en kredithändelse i Stena
AB under något år av löptiden. I exemplet antas att
kredithändelsen fastställs första dagen i respektive år.
Antagen årlig kupong är 6,1 procent och antaget återvinningsvärde är 40 procent. Avkastningen beräknas
på summan av återbetalningsbeloppet och de årsvisa
kupongerna. Första kupongperioden är 112 dagar lång
och efterföljande kupongperioder 180 dagar.
Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en
investering på 10 000 kronor
Årlig
Vinst/
Summa Återbetalat Totalt
KreditPlacerat
erhållet förlust avkastning
händelse belopp inkl kuponger belopp
inkl
inkl
belopp
exkl
courtage
courtage courtage
kupong
Ja, år 1

10 100 kr

0 kr

3 887 kr

3 887 kr -61,5 %

-18,0 %

Ja, år 2

10 100 kr

190 kr

3 887 kr

4 077 kr -57,8 %

-17,2 %

Ja, år 3

10 100 kr

495 kr

3 887 kr

4 382 kr -50,6 %

-15,5 %

Ja, år 4

10 100 kr

800 kr

3 887 kr

4 687 kr -44,5 %

-13,7 %

Ja, år 5

10 100 kr

1 105 kr

3 887 kr

4 992 kr -35,5 %

-10,5 %

Exemplet ovan visar årseffektiv avkastning inklusive courtage givet
att en kredithändelse sker i Stena AB under löptiden. Resultatet vid
olika utfall är baserat på en investering på nominellt 10 000 kronor,
ett courtage på 1 procent och en förvaltningsavgift på 0,6 procent
per år.

PRIIPs Faktablad
I PRIIPs Faktablad finns bland annat risk och resultatscenarier så du kan jämföra produkten med andra
placeringsalternativ. Du hittar Faktabladet på
www.swedbank.se/struktprod

Beviset bör behållas till löptidens slut
Det bör observeras att denna produkt i första hand
ska ses som en produkt som ska behållas till löptidens
slut. Investeraren bör därför innan en investering
göra en bedömning av risken för att en eller flera
kredithändelser ska inträffa i Stena AB någon gång
under löptiden. När marknaden bedömer att sannolikheten ökar för att kredithändelser ska inträffa kommer detta omgående att avspeglas i Bevisets värde,
vilket då sjunker. Detta gäller särskilt vid exempelvis
kraftiga marknadsrörelser i underliggande bolag samt
vid likviditetsförändringar. Skulle du behöva sälja
produkten i förtid riskerar du att göra en förlust även
om det inte inträffat en kredithändelse.
Swedbanks prismodell
Den 2 januari 2018 införde Swedbank en ny avgiftsmodell för Strukturerade produkter. Tidigare
har kostnaden för produkten varit inkluderad i priset
och tagits ut i sin helhet i samband med köpet. Med
Swedbanks nya modell sprids istället en förvaltningsavgift ut över hela innehavstiden med 1/365-del om
dagen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder. Avgiften dras dagligen från nominellt belopp.
Avgifter
Förvaltningsavgiften för placeringen är maximalt
0,6 procent per löptidsår och beräknas på nominellt
belopp. Varje Bevis Nu har ett nominellt belopp på
1 000 kronor vilket innebär att avgiften motsvarar
högst 6 kronor per Bevis Nu och löptidsår. Avgiften
ska bland annat täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Avgiften dras
dagligen från det nominella beloppet och beräknas
som 0,6 % x 1/365. Den publicerade marknadskursen
justeras dagligen utifrån avgiftsuttaget. Courtaget
tillkommer utöver placeringens pris och är 1 procent
av placerat belopp.
Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp
på 10 000 kronor
Löptid
4,7 år

Tecknings- Courtage Courtage
kurs
(%)
(kr)
100 %

1%

100 kr

Avgift*
(kr)

Total
kostnad

282 kr

382 kr

Detaljerad produktinformation
Sista teckningsdag:
Löptid

Bankkontor 15 mars 2019
Telefonbanken 17 mars 2019
4,7 år

Underliggande marknad

Stena AB:s CDS (Credit Default Swap)

Lägsta teckningsbelopp
belopp

10 000 kronor, därutöver i
multiplar om 1 000 kronor

Teckningskurs
Benämning
ISIN-nummer
Kupong*
Förvaltningsavgift

100 %
SWEB187 KB Stena kupong 240119
SE0009147259
6,1 % per år
0,6 % av nominiellt belopp per år

Courtage

1 % på tecknat belopp

Startdag

20 mars 2019

Slutdag
Återbetalningsdag
Observationsperiod
Återbetalningsskydd

20 december 2023
19 januari 2024
Från och med Startdag
till och med Slutdag
Nej

Avstämningsdagar

2019-07-10, 2020-01-09, 2020-07-09,
2021-01-08, 2021-07-08, 2022-01-10,
2022-07-08, 2023-01-10, 2023-07-10,
2024-01-10

Kupongutbetalningsdagar

2019-07-19, 2020-01-19, 2020-07-19,
2021-01-19, 2021-07-19, 2022-01-19,
2022-07-19, 2023-01-19, 2023-07-19,
2024-01-19,

Valutaexponerad

Nej

Likvidreservering

19 mars 2019 kl 07.00

Likviddag
Börsnotering
Fullständiga villkor
Kapitalförsäkring Depå/
ISK/IPS
Beskattning
Emittent
Andrahandsmarknad

27 mars 2019
Ja, 28 mars 2019
Prospekt, Slutliga Villkor och Faktablad
finns på www.swedbank.se/struktprod
Godkänd placering i ISK
samt Kapitalspar Depå
I Slutliga Villkor ges en kortfattad
redogörelse av skatteaspekter
Swedbank AB
Banken kommer löpande ställa köpkurser
och om möjligt även säljkurser under
normala marknadsförhållanden

*Kupongen är indikativ och fastställs den 20 mars 2019. Kupongen
utbetalas halvårsvis (3,05 % per halvår) och kan som lägst fastställas
till 5 % per år.

*Total förvaltningsavgift, dvs den avgift som tas ut om placeringen
behålls till förfall. Den totala förvaltningsavgiften beräknas på nominellt belopp som 0,6 % x löptid i år.

Teckningsanmälan
För en placering i Bevis Nu kan du besöka något av
Swedbanks eller samverkande sparbankers kontor
senast på sista teckningsdag. Du kan även ringa
telefonbanken.
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Viktig information inför en placering i Bevis Nu
För att du som är intresserad av att placera i Bevis Nu ska ha tillräckliga allmänna kunskaper om produkten och dess risker uppmanar vi dig att ta del av
informationen nedan.
Bevis Nu är samlingsnamnet för olika strukturerade
placeringar som Swedbank erbjuder. Bevis Nu kan
fungera på flera olika sätt men gemensamt för alla är
att det belopp som placeraren får vid löptidens slut
(återbetalningsbelopp), är beroende av utvecklingen
för olika tillgångsslag som t ex aktier, räntor, krediter,
råvaror, valutor eller kombinationer av dessa. Ett
Bevis Nu är inte kapitalskyddat, vilket innebär att
förlusten, i likhet med t ex en vanlig aktieplacering,
kan uppgå till 100 procent av placerat belopp.
Olika varianter
Det finns många olika varianter av Bevis Nu med
koppling till olika tillgångsslag. Exempel på Bevis Nu är Aktiebevis, Valutabevis, Kreditbevis och
Råvarubevis. Förutom att Bevis Nu är beroende av
utvecklingen för ett eller flera tillgångsslag, kan även
konstruktionen variera avsevärt. Konstruktionen
avgör placeringens risk och hur återbetalningsbeloppet beräknas samt har betydelse för kursrörligheten
under löptiden.
Återbetalning
Vid löptidens slut, då Beviset förfaller, utbetalar
Swedbank ett återbetalningsbelopp. Löptiden är
normalt från sex månader upp till fem år. För vissa
Bevis Nu kan återbetalningsbeloppet erläggas i förtid,
om förutsättningarna enligt villkoren är uppfyllda.
Förutom återbetalningsbeloppet kan vissa Bevis Nu
medföra utbetalning av kuponger under löptiden.
Värdeförändring och deltagandegrad
Den vanligaste formen av Bevis Nu är den där
återbetalningsbeloppet beräknas genom att det
nominella beloppet multipliceras med det underliggande tillgångsslagets värdeförändring och den så
kallade deltagandegraden. Deltagandegraden anger
hur stor del av underliggande marknads procentuella
värdeförändring som påverkar återbetalningsbeloppet. Deltagandegraden fastställs vid löptidens början
och kan vara större eller mindre än 100 procent. Det
förekommer även andra varianter av Bevis Nu där
återbetalningsbeloppet beräknas på andra sätt.
Kreditrisk
I de fall Swedbank är emittent innebär placeringen
en kreditrisk på Swedbank. Bankens förmåga att
utbetala återbetalningsbeloppet beror på en rad olika
faktorer och finns beskrivna i det Prospekt som finns
på swedbank.se/struktprod. En placering i Bevis Nu
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk
En placering i Bevis Nu innebär en marknadsrisk.
Marknadsrisken kan variera betydligt med hänsyn till
värdeutvecklingen för det tillgångsslag som Bevisets
värde är kopplat till. Marknadsrisken kan för vissa Bevis Nu med en deltagandegrad över 100 procent vara
betydande. Värdet för ett Bevis Nu med en eller flera
barriärer är även beroende av om en barriär aktiverats
eller sannolikheten för att en barriär ska aktiveras.
Maximal möjlig förlust för samtliga Bevis Nu är det
erlagda beloppet.
Andrahandsmarknad
Ett Bevis Nu kan vara upptaget till handel på reglerad
marknad eller endast handlas genom Swedbank. I
båda fallen gäller att Beviset under normala marknadsförhållanden kan säljas på en andrahandsmarknad under löptiden. För att underlätta försäljning
anger Swedbank en köpkurs och om banken själv är
innehavare, även säljkurs. Om det inte går att beräkna
marknadsvärdet, eller om detta är förenat med stor
osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i Bevis Nu.
Marknadskursen
Aktuell marknadskurs för Bevis Nu varierar under löptiden. Kursen är bland annat beroende av den svenska
och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen
hos de underliggande tillgångsslagen och löptiden.
Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa
och sälja de underliggande tillgångsslagen. Hur stor
inverkan de olika faktorerna får på kursen beror på
deltagandegrad, återstående löptid och aktuellt värde
på underliggande tillgångsslag i förhållande till dess
värde på startdagen och eventuella barriärer. Ett
Bevis Nu med hög deltagandegrad kan bli föremål för
kraftiga svängningar i marknadsvärdet. Som tidigare
nämnts kan ett Bevis Nu med barriärer likaledes bli
föremål för mycket kraftiga värdeförändringar om en
barriär är nära att aktiveras och återstående löptid
till avläsningstidpunkt är nära. Ränteförändringar får
mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. I vissa fall kan en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen komma att sakna inverkan på
marknadskursen, t ex om en barriär aktiverats.
Mer information
Materialet i detta dokument är inte avsett att vara
rådgivande utan presenteras enbart i marknadsföringssyfte. Dokumentet ingår inte heller som en del
av Prospektet och är fristående från PRIIPs Faktablad.
Du hittar Prospektet, PRIIPs Faktablad samt Slutliga
Villkor på: www.swedbank.se/struktprod.
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Risker i Strukturerade placeringar
En investering i en Strukturerad placering medför vissa risker. Det är viktigt
att du är medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de
väsentligaste riskerna.
Kreditrisk
Bevis Nu är en Strukturerad placering emitterad
av Swedbank. Det betyder att du som innehavare
av en Bevis Nu har en kreditrisk på Swedbank. Med
kreditrisk menas risken att banken går i konkurs och
inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot
fordringshavare, skulle du som placerare riskera att
förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta
oavsett hur den underliggande marknaden utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken
på Swedbank är att titta på bankens kreditbetyg
som redovisas på www.swedbank.com/investorrelations/debt-investor/rating. En investering i en
Strukturerad placering omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Marknadsrisk
Investerar du i en Strukturerad placering tar du en
marknadsrisk. Placerar du i ett Bevis Nu tar du en
marknadsrisk. Eftersom Bevis Nu saknar kapitalskydd
kan en nedgång i de underliggande marknaderna
betyda att marknadskursen för Bevis Nu sjunker i
motsvarande grad, eller mer.
Om du säljer ditt Bevis Nu under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen
kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Mer information om vilka faktorer som påverkar
marknadskursen under löptiden hittar du i stycket
Andrahandsmarknad på föregående sida och nedan.
Likviditetsrisk
Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig
Swedbank att köpa ditt Bevis Nu om du vill sälja i förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden.
Köpkursen beror bland annat på den underliggande
tillgångens marknadsutveckling, återstående löptid,
aktuellt ränteläge och kursrörlighet (volatilitet) på
marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på
marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör
det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering.
Detta kan t ex inträffa vid kraftiga kursrörelser eller
då handeln på någon relevant marknadsplats stängs,
drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner
under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att
banken inte ställer köpkurser.

Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra Bevis Nu
är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella beloppet och eventuell positiv
eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella
valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och
betalningar sker i svenska kronor. Vissa Bevis Nu har
dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag
produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en
valutarisk. Om en viss Bevis Nu är valutaexponerad
kan du läsa i faktarutan för respektive placering.
Vilka är riskerna
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med
andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att Swedbank inte
kan betala dig. Denna produkt är varken kapitalskyddad eller återbetalningsskyddad, vilket innebär att
du kan förlora hela eller delar av din investering. Om
Swedbank inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan
du förlora hela din investering.
Läs mer om riskindikatorn i PRIIPs Faktablad på
www.swedbank.se/struktprod.
Exempel – Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och
kan förändras under placeringens löptid.
1

2

3

Lägre risk

Emittent
Kreditbetyg (Emittentrisk)

4

55

6

7
Högre risk

Swedbank AB
Rating: S&P: AA- och Moody´s : Aa2

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till löptidens slut. Den
verkliga risken kan variera kraftigt om du väljer att sälja produkten i förtid
och det är då möjligt att du får tillbaka mindre än det investerade kapitalet.
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Bedömning om produkten passar dig
Passar en placering i Kreditbevis Stena kupong dig? Här är en guide för om
placeringen passar i din portfölj. Inför en investering bör du ta ställning till om
du hamnar inom målgruppen och om risknivån är den du önskar.
Målgrupp Kreditbevis Stena kupong
Kunskap och erfarenhet
Grundläggande

Informerad

Avancerad

Förmåga att bära förlust
0%

0 %–10 %

0 %–100 %

Investeringsmål
Bevarande

Tillväxt

Kassaflöde

Hedge

Hävstång

Målmarknadsbedömning
Denna placering ska distribueras inom ramen för
investeringsrådgivning eller portföljförvaltning
och passar en målgrupp med risktolerans motsvarande placeringens nivå. Rekommenderad
innehavsperiod motsvarar placeringens löptid.
Placeringen är lämplig för icke-professionella
kunder vars profil överrensstämmer med nedan
målgruppsbestämning.

Placeringshorisont
Upp till 4,7 år

4,7 år

Över 4,7 år

Positiv målgrupp

Neutral målgrupp

Negativ målgrupp

Bedömning om Kreditbevis Stena kupong passar dig utifrån dina behov, riskprofil och kunskap
Du har en del av dina sparade pengar placerade i exempelvis aktier och aktiefonder. Placeringen passar dig eftersom
du är beredd att ta risk och önskar en placering med möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar. Samtidigt vill
du sprida risken i dina investeringar mellan olika tillgångsslag. Placeringen ger möjligheten att erhålla kontinuerliga
utbetalningar på indikativt 3,05 procent per halvår (indikativt 6,1 procent per år). Fördelen med denna typ av produkt
är bland annat att den ger möjlighet till avkastning även då börsen faller. Avkastningen är istället kopplad till om
det inträffar någon kredithändelse i referensbolaget Stena AB som produkten är kopplad till. Om det inträffar en
kredithändelse någon gång under löptiden uteblir innevarande och eventuellt återstående års kupong(er). Istället för
nominellt belopp kommer ett justerat återbetalningsbelopp, ett så kallat ”återvinningsvärde” att utbetalas på återbetalningsdagen. Justeringen kan innebära att det nominella beloppet delvis eller helt förloras. Risken i placeringen
är hög då Beviset är knutet till kreditrisken i Stena AB som har ett relativt lågt kreditbetyg. Du tar även en kreditrisk
mot Swedbank.
Du har en befintlig buffert och har möjlighet att avvara dessa pengar under placeringens löptid på 4,7 år. Du har
dessutom bildat dig en uppfattning om Stena AB och du har fått en insikt i vad kreditmarknaden har för möjligheter
och risker samt vad en kredithändelse innebär. Du kan bära den finansiella risken med investeringen. Du anser att
avkastningspotentialen motiverar courtaget på 1 procent och avgiften på 0,6 procent. Du har tagit del av marknadsföringsmaterial samt dokumenten Slutliga villkor och PRIIPs Faktablad. Du förstår hur produkten fungerar samt vilka
risker som finns med den.
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