SPAX Nu Framtid
Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en återbetalningsskyddad
placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik,
automatisering och infrastruktur, enligt Swedbanks analytiker starka tillväxtområden som har framtiden för sig.
Placeringen passar dig som
◊◊ har en positiv tro på underliggande marknad
◊◊ vill känna dig trygg om marknaden faller
◊◊ på förhand vill veta vilket lägsta belopp som utbetalas på återbetalningsdagen,
oavsett marknadsutveckling
◊◊ är medveten om att överkursen på sju procent kan gå förlorad

Aktierna i underliggande marknad har en förväntad god strukturell tillväxt kommande år.
Återbetalningsskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt belopp minus avgift på återbetalningsdagen.
Sämre konjunkturutveckling kan försämra investeringsviljan och påverka marknaderna negativt.
Ökad global ekonomisk osäkerhet kan resultera i fallande aktiepriser.

SPAX Nu Framtid
Benämning:
Löptid:
Inriktning:
Sista teckningsdag:
Likviddag:

Produktblad, marknadsföringsmaterial

Teckningskurs:
(av nominellt belopp)
Lägsta teckningsbelopp:

MAX
SWEO741A
3 år
Aktier
3 maj 2019
15 maj 2019
107 %
10 700 kr

Lägsta nominella
belopp:
Lägsta återbetalningsbelopp:
Deltagandegrad:*
Återbetalningsskydd**:
Förvaltningsavgift:
Courtage:
Börsnotering:
Emittent:

10 000 kr, därutöver i
multiplar om 1 000 kronor
9 700 kronor
105 %
Ja
1 % per år
1,5 % på placerat belopp
Ja, 16 maj 2019
Swedbank AB

* Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 8 maj 2019 och kan som lägst bli 85%.
**Läs om skillnaden mellan återbetalningsskydd och kapitalskydd på sidan 4.

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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Varför SPAX Nu Framtid?
Du tar del av möjlig börsuppgång i bolag inom områden vi bedömer ha god tillväxtpotential samtidigt
som du kan känna dig trygg om marknaden skulle
falla. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp
som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett
marknadsutveckling.
◊◊ Aktier inom sektorer med förväntad god tillväxt.
◊◊ Automatisering är en stor tillväxttrend som
förväntas fortsätta och bli effektivare och vars
användningsområden utökas.
◊◊ En kombination av stigande medellivslängd och
en förbättrad levnadsstandard ökar behoven av
hälsovård, något som borde gynna företag inom
bioteknik.
◊◊ Behovet av satsningar inom infrastruktur är stora
och med aktuellt ränteläge kan insatserna lättare
finansieras.
Underliggande marknad
En likaviktad aktiekorg bestående av 14 bolag
med inriktning mot bioteknik, automatisering och
infrastruktur. Ingående bolag är: ABB, Siemens,
Emerson Electric, Skanska, Atlantia, Vinci, Sandvik,
GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck & Co, Novo Nordisk,
Medtronic, Fresenius Medical Care och Hennes &
Mauritz. Se nästa sida för en beskrivning av bolagen.

Utfall vid olika utveckling på slutdagen*
Positiv
utveckling

Deltagandegrad x utveckling +
nominellt belopp - avgift*

Negativ
utveckling

Nominellt belopp - avgift*

*Observera att slutkursen avläses månadsvis sista halvåret och inte
bara på slutdagen. Förvaltningsavgiften är 1 procent per år och dras
dagligen från nominellt belopp.

Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en
investering på nominellt 10 000 kronor
Underliggande Placerat belopp Återbetalat
marknad
inkl. courtage
belopp

Vinst / Årseffek. avkastn.
Förlust
inkl. courtage

60 %

10 861 kr

16 000 kr

47,3 %

13,8 %

40 %

10 861 kr

13 900 kr

28,0 %

8,6 %

20 %

10 861 kr

11 800 kr

8,7 %

2,8 %

0%

10 861 kr

9 700 kr

-10,7 %

-3,7 %

-20 %

10 861 kr

9 700 kr

-10,7 %

-3,7 %

Exemplet ovan visar resultatet vid olika utfall baserat på en
investering på nominellt 10 000 kronor, ett courtage på 1,5
procent av placerat belopp och en förvaltningsavgift på 1 procent
av nominellt belopp per år.
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Jämförbara resultatscenarier
I PRIIPs Faktablad finns resultatscenarier där du kan
jämföra risk och potentiell avkastning med andra
sparformer. Du hittar Faktabladet på
www.swedbank.se/struktprod
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SPAX Nu Framtid erbjuds till teckningskurs 107
procent och har en indikativ deltagandegrad på
105 procent. Löptiden för placeringen är tre år men
pengarna är inte låsta. Swedbank kommer löpande
ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under
normala marknadsförhållanden. Läs mer om andrahandsmarknaden på sidorna 4 och 5.
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Underliggande marknad
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Globalt aktieindex

I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad. Som jämförelse visas ett globalt aktieindex. Historisk
utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall.
(Källa: Bloomberg)

Så fungerar placeringen
Avkastningen beräknas på nominellt belopp och
beror dels på aktiekorgens kursutveckling exklusive
utdelningar, dels på deltagandegraden som uttrycker
hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen
mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista
halvår och är en genomsnittsberäkning. Oavsett
korgens utveckling åtar sig banken att utbetala minst
nominellt belopp reducerat med förvaltningavgiften
på återbetalningsdagen.
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Beskrivning av bolagen i SPAX Nu Framtid
ABB
ABB är ledande inom kraft- och automatiseringsteknologi som underlättar för kunder att förbättra sina
resultat och samtidigt minska sin miljömässiga påverkan i både allmännyttiga och industriföretag. För mer
information se www.abb.com
Atlantia
Atlantia finansierar infrastrukturprojekt världen runt.
Finansieringen sker i ett tidigt stadie som efter färdigställande genererar löpande intäkter till företaget.
För mer information se www.atlantia.it
Emerson Electric
Emerson Electric är ett globalt tillverkningsföretag.
Företaget hjälper sina kunder att växa genom att
erbjuda teknik- och ingenjörslösningar. För mer information se www.emerson.com

Pfizer
Pfizer är ett forskningsbaserat globalt läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för människor och djur. Företagets produkter
omfattar receptbelagda läkemedel, receptfria mediciner och djurhälsovårdsprodukter såsom läkemedel
mot infektioner och vacciner. För mer information se
www.pfizer.com
Sandvik
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern och
tillverkare av hårdmetallprodukter. Företaget finns
representerat i 130 länder. Europa är den största
marknaden och svarar för en dryg tredjedel av verksamheten där gruvindustrin är det största verksamhetsområdet. För mer information se www.sandvik.
com

Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care tillhandahåller tjänster och
produkter inom dialys. Företaget erbjuder även tjänster inom labratorie- och diagnos tester inom området
dialys. För mer information se www.freseniusmedicalcare.com

Siemens
Siemens är ett ingenjörs- och tillverkande företag.
Bolaget fokuserar på tre stora affärsområden; industri, energi och hälsovård. Siemens tillhandahåller
tekniska lösningar inom automatisering och kontroll,
kraftverk, transport, medicin, information och kommunikation samt belysning. För mer information se
www.siemens.com

GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vaccin, receptbelagda- och receptfria läkemedel,
liksom hälsorelaterade konsumentprodukter. GlaxoSmithKline tillhandahåller produkter mot infektioner,
depression, hudåkommor, astma, hjärt och cirkulationssjukdomar samt cancer. För mer information se
www.gsk.com

Skanska
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med
verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande
samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig och
privat samverkan. För mer information se
www.skanska.com

Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz (H & M) designar och säljer modekläder. Utöver kläder säljer H & M dessutom tillbehör
som smycken, väskor, sjalar, heminredning och kosmetika. För mer information se www.hm.com
Medtronic
Medtronic tillverkar produkter inom hälsovård. Företaget har huvudsakligen koncentrerat sig på områden
inom kardiologi och diabetes. För mer information se
www.medtronic.com
Merck & Co
Merck är ett globalt företag som verkar inom hälsovård. Verksamheten är koncentrerad inom recept-belagd medicin. För mer information se www.merck.com
Novo Nordisk
Novo Nordisk utvecklar, tillverkar och marknadsför
läkemedel. Bolaget fokuserar på diabetesvård och erbjuder leveranssystem för insulin och andra diabetesprodukter. Novo Nordisk arbetar också inom områden
som tillväxtstörningar och hormonbehandling. Företaget erbjuder utbildning och utbildningsmaterial. För
mer information se www.novonordisk.com

Vinci
Vinci är ett av världens största företag inom infrastrukturprojekt. Företaget är välrenomerat och har
gedigen historik inom stora infrastruktursprojekt
såsom vindkraft, flygplatser och vattenanläggningar.
För mer information se www.vinci.com
Bolagen i SPAX Nu Framtid
Bolag

Sektor

Land

ABB

Industri

Schweiz

Atlantia

Industri

Italien

Emerson Electric

Industri

USA

Fresenius Medical

Hälsovård

Tyskland

GlaxoSmithKline

Hälsovård

Storbritannien

Hennes & Mauritz

Konsument

Sverige

Medtronic

Hälsovård

Irland

Merck & Co.

Hälsovård

USA

Novo Nordisk

Hälsovård

Danmark

Pfizer

Hälsovård

USA

Sandvik

Industri

Sverige

Siemens

Industri

Tyskland

Skanska

Industri

Sverige

Vinci

Industri

Frankrike

Källa: Bloomberg
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Hur förändras värdet på din SPAX Nu?
Värdet på andrahandsmarknaden för placeringen
påverkas positivt av bland annat stigande värde på
underliggande marknad, det vill säga att kursen för
de i korgen ingående aktierna stiger, samt av lägre
svenska räntor. En motsatt utveckling påverkar värdet
negativt. Hur stor påverkan på marknadsvärdet nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående
löptid och aktuellt korgvärde i förhållande till korgvärde på startdagen. Exempelvis har en ränteförändring
mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en
positiv kursförändring kan ha mycket liten eller ingen
betydelse för marknadsvärdet om kursen för aktiekorgen ändå är lägre än startkursen och återstående
löptid är kort.
Swedbanks prismodell
Den 2 januari 2018 införde Swedbank en ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar. 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. För att skilja tidigare
utgivna SPAX som fortfarande finns kvar på marknaden från produkter med ny prismodell så får de
namnet, ”SPAX Nu”.
Avgiften dras från nominellt belopp. Eftersom
nominellt belopp inte återbetalas till 100 procent är
en placering i SPAX Nu återbetalningsskyddad, inte
kapitalskyddad. Oavsett marknadsutveckling åtar
sig Swedbank att återbetala minst nominellt belopp
reducerat med förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen.
Avgifter
Förvaltningsavgiften för placeringen är 1 procent
per löptidsår och beräknas på nominellt belopp. Varje
SPAX Nu har ett nominellt belopp på 1 000 kronor
vilket innebär att avgiften motsvarar 10 kronor per
SPAX 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 1 % x 1/365.
Den publicerade marknadskursen justeras dagligen
utifrån avgiftsuttaget. Courtaget tillkommer utöver
placeringens pris och är 1,5 procent av placerat
belopp.

Detaljerad produktinformation
Sista teckningsdag:
Löptid

3 maj 2019 bankkontor
5 maj 2019 telefonbanken
3 år

Underliggande marknad

14 bolag verksamma inom bioteknik,
automatisering och infrastruktur

Lägsta Teckningsbelopp

10 700 kr

Lägsta Nominella
belopp
Teckningskurs
Benämning
ISIN-nummer
Deltagandegrad*
Förvaltningsavgift

Nominellt 10 000 kronor, därutöver i
multiplar om 1 000 kronor
107%
SWEO741A Framtid 220516
SE0009147309
105 %
1 % per år

Courtage

1,5% på placerat belopp

Startdag

8 maj 2019

Slutdag

4 maj 2022

Återbetalningsdag
Startkurs
Slutkurs

Återbetalningskurs

16 maj 2022
Underliggande marknads
stängningskurs på startdagen
Genomsnitt av underliggande marknads
månatliga stängningskurs under sista
halvåret (7 tillfällen)
97 % av nominellt belopp plus
eventuellt tilläggsbelopp

Återbetalningsskydd

Ja

Valutaexponerad

Nej

Likvidreservering

7 maj 2018 kl 07.00

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

15 maj 2019
Ja, 16 maj 2019
Prospekt, Slutliga Villkor och Faktablad
finns på www.swedbank.se/struktprod
Godkänd placering i ISK , IPS
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

*Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 8 maj 2019 och kan
som lägst bli 85%.

Teckningsanmälan
För en placering i SPAX Nu kan du besöka något av
Swedbanks eller samverkande sparbankers kontor
senast på sista teckningsdag. Du kan även ringa
telefonbanken.

Exempel på total kostnad baserat på en investering på
nominellt 10 000 kr.
Löptid
3 år

Tecknings- Courtage Courtage
kurs
(%)
(kr)
107 %

1,5 %

161 kr

Avgift*
(kr)

Total
kostnad

300 kr

461 kr

*Total förvaltningsavgift, dvs den avgift som tas ut om placeringen
behålls till förfall. Den totala förvaltningsavgiften beräknas på nominellt belopp som 1 % x löptiden.
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Viktig information inför en placering i SPAX Nu
För att du som är intresserad av att placera i SPAX Nu ska ha tillräckliga allmänna kunskaper om produkten och dess risker uppmanar vi dig att ta del av
informationen nedan.
En placering med återbetalningsskydd
Bevis är strukturerade placeringar med respektive
utan återbetalningsskydd. SPAX Nu är en variant av
Bevis där du har ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet i SPAX Nu innebär att Swedbank åtagit
sig att utbetala minst nominellt belopp reducerat med
förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen.
Allmänt om SPAX Nu
Banken arrangerar regelbundet SPAX Nu med olika
löptid och konstruktion och produkten kan köpas
under bestämda teckningsperioder. SPAX Nu tecknas
till nominellt belopp (kurs 100 procent), det så kallade
BAS-alternativet, eller i vissa fall till överkurs, alternativ MAX eller MAX+ (till exempel kurs 105 eller 110
procent). Löptiden för SPAX Nu varierar men är normalt ett till sju år. Vid löptidens slut åtar sig emittenten, Swedbank, att återbetala det nominella beloppet
reducerat med förvaltningsavgiften. Avkastningen,
som beräknas på nominellt belopp, utbetalas också
normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för
avkastning är uppfyllda.
Vid den vanligaste formen av SPAX Nu beräknas avkastningen genom att nominellt belopp multipliceras
med det underliggande tillgångsslagets procentuella
värdeökning och den så kallade deltagandegraden.
Deltagandegraden, som anger hur stor del av den
procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i det
särskilda fallet vara större eller mindre än 100 procent. Utöver den vanligaste formen av SPAX Nu, som
nu beskrivits, kan en rad olika varianter förekomma
med annan avkastningsberäkning.
Andrahandsmarknad
SPAX Nu är börsnoterad och kan därför säljas till
aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank köpkurs och om
banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det är
omöjligt att beräkna marknadsvärde eller om detta
är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa
sin handel i SPAX Nu. De faktorer som under löptiden
påverkar värdet på en investering i SPAX Nu framgår
av Prospektet för produkten.
Kortfattat kan nämnas att värdet på SPAX Nu är
beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för underliggande tillgångs-

slag (till exempel aktieindex eller motsvarande),
förväntade framtida svängningar i värdet på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten)
samt återstående löptid. Beroende på hur avkastning
beräknas påverkar nämnda faktorer en SPAX Nus
värde under löptiden olika mycket.
Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa
och sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga
likviditeten. En bättre likviditet innebär effektivare
marknad och bättre prissättning, vilket ger mindre
skillnad mellan köp- och säljkurs, den så kallade
spreaden. En sämre likviditet i underliggande tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan
köp och säljkurs för SPAX Nu kan vara signifikant
större jämfört med andra placeringar. Läs mer om
Likviditetsrisk på nästa sida.
Risker
Med SPAX Nu tar du en förhållandevis låg risk. Den
risk du tar är i förväg begränsad och överblickbar i och
med att Swedbank åtagit sig att på återbetalningsdagen utbetala minst nominellt belopp reducerat med
förvaltningsavgiften. Läs mer om risker på nästa sida
under rubriken Risker i Strukturerade placeringar.
Bankens ansvar och fullständiga villkor
Den bedömning av underliggande marknads potentiella utveckling som återfinns i detta dokument är
gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid
ett investeringsbeslut. Banken påtar sig inget ansvar
för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och
allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt.
Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen
och ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren.
Intresserade investerare måste försäkra sig om att de
förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering med hänsyn tagen till den egna
situationen och egna ekonomiska omständigheter.
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
SPAX Nu är en Strukturerad placering emitterad
av Swedbank. Det betyder att du som innehavare
av en SPAX Nu har en kreditrisk på Swedbank. Med
kreditrisk menas att om 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. För SPAX Nu begränsas marknadsrisken om du behåller placeringen till löptidens slut i
och med att placeringen har ett återbetalningsskydd.
Återbetalningsskyddet innebär att banken har åtagit
sig att utbetala minst nominellt belopp reducerat med
förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen. Marknadsrisken i placeringen innebär att avkastningen
kan utebli samt att hela eller delar av eventuell erlagd
överkurs kan gå förlorad. Summan av betald överkurs
och förvaltningsavgiften kommer således att påverka
återbetalningsbeloppet vid utebliven marknadsuppgång. Återbetalningsskyddet gäller endast om du
behåller din SPAX Nu till slutdagen.
Om du säljer din SPAX 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 din SPAX 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 SPAX
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 SPAX Nu
har dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag
produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en
valutarisk. Om en viss SPAX 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. Produkten klassificeras som riskklass 2
av 7, dvs en låg riskklass. Den här klassificeringen tar
två parametrar i beaktande: 1) marknadsrisken vilken
bedöms vara väldigt låg och 2) kreditrisken vilken
indikerar att det är väldigt osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan hos
Swedbank att betala dig. Du har rätt att få tillbaka
minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften. Belopp över detta värde och eventuell ytterligare avkastning, beror på framtida marknadsresultat
och är osäkra. Detta skydd mot framtida marknadsresultat gäller dock inte om du löser in produkten före
löptidens slut. 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
Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och
kan förändras under placeringens löptid.
1

22

3

Lägre risk

Emittent
Kreditbetyg (Emittentrisk)

4

5

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 SPAX Nu MAX passar dig
Passar en placering i SPAX Nu MAX 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 SPAX Nu MAX
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 överensstämmer med nedan
målgruppsbestämning.

Placeringshorisont
Mindre än 1 år

Positiv målgrupp

1–3 år

3 år

Neutral målgrupp

Över 3 år

Negativ målgrupp

Bedömning om SPAX Nu MAX passar dig utifrån dina behov, riskprofil och kunskap
Placeringen passar som ett komplement till en placering i aktier och aktiefonder och om du önskar reducera marknadsrisken i portföljen. Din riskvilja är relativt låg och för att ge dig möjlighet till fortsatt god avkastning om underliggande marknad stiger är en placering i SPAX Nu MAX ett intressant alternativ. Alternativt vill du med placeringen
öka potentialen i räntedelen i ditt sparande.
Placeringen är återbetalningsskyddad vilket innebär att du på förhand känner till lägsta återbetalningsbelopp, vilket
är nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften – oavsett marknadsutveckling. Överkursen kan gå förlorad
och är inte återbetalningsskyddad. Marknadskopplingen innebär att du ges möjlighet att följa med på uppgången i
marknaden produkten är kopplad till och erbjuder därmed fortsatt god avkastningsmöjlighet vid marknadsuppgång.
Du har ekonomi att avvara detta kapital under hela löptiden, även om du kan avyttra din SPAX i förtid till rådande
marknadsvillkor. Du kan bära den finansiella risken med investeringen och är även medveten om att du tar en
kreditrisk mot Swedbank. Återbetalningsskyddet och avkastningspotentialen motiverar courtaget på 1,5 procent
och avgiften på 1 procent per år. 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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