Följ bolag som bidrar till

att FN:s globala mål uppnås
Att placera i hållbara SPAX Nu är ett sätt att investera både tryggt och hållbart.
Tryggt för att SPAX Nu är en återbetalningsskyddad placeringsform. Hållbart
eftersom banken ställer höga krav på vilka bolag som följs gällande miljö, socialt
ansvar och bolagsstyrning. För att konkret bidra till ett bättre klimat så planteras dessutom minst ett träd för varje SPAX Nu Global hållbar du tecknar.
Hållbara SPAX Nu
Det vi tar hänsyn till när vi väljer underliggande marknad i hållbara SPAX Nu är att:
◊◊ vi väljer bort bolag verksamma inom alkohol, vapen, spel, kärnvapen, pornografi och tobak
◊◊ det krävs att bolagen har en hållbar affärsmodell gällande bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar
Urvalet av underliggande marknad i SPAX Nu Global hållbar
I det globala hållbara index som följs i SPAX Nu Global hållbar tas dessutom hänsyn till FN:s 17 globala mål genom
ett omsorgsfullt bolagsurval. Bolagen i index bidrar till att FN:s globala mål kan uppnås. Läs mer i Produktbladet
på din Sparbanks webbplats.

Nyhet - en investering i SPAX Nu Global hållbar innebär trädplantering i Sumatra i Indonesien
För varje 1 000 euro som investeras i hållbara SPAX så planteras ett träd i mangroveskogen belägen i norra Sumatra i Indonesien. Med din hållbara placering bidrar du till skogsplantering i en av världens mest ansatta skogar.

Varför plantera träd?
Det är nödvändigt att vi minskar vårt koldioxidavtryck. Skogarna har en förmåga att reducera den negativa påverkan av koldioxidutsläppen. Målet är att plantera ytterligare 15 000 träd för att återskapa den biologiska mångfalden i norra Sumatra. Ur ett
socialt perspektiv kommer varje träd att bidra till den lokala ekonomin genom att stödja lokal sysselsättning. Dessutom kommer
skogsplanteringsprojektet bidra till syreproduktion, kolinlagring och vattenfiltrering.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Nyhet!
Träd planteras
när du tecknar
hållbara SPAX

De 17 globala målen ska fram till år 2030 leda
världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I
begreppet hållbar innefattas social, ekonomisk
och miljömässig utveckling. Världens ledare har
förbundit sig att under de kommande 15 åren
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter
och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
För att nå målen krävs att vi alla bidrar – såväl
stater, bolag som privatpersoner.
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Projektet i korthet
Reforest’Action är den organisation som ansvarar för att träden planteras efter
att du investerat i SPAX Nu Global hållbar. De samarbetar med den indonesiska
organisationen Yagasu för att återställa mangroveskogar i norra Sumatra.
Projektet i korthet
◊◊ Fem arter av mangroveträd planteras.
◊◊ Målet är att bevara den biologiska mångfalden, bekämpa klimatförändringar, skydda kustlinjerna, bidra till ekonomisk utveckling för lokalbefolkningen genom inkomstgenererande aktiviteter runt mangroveskogen.
◊◊ Projektets består av att återskapa och skydda mangroveskogen. Verksamheten omfattar även vetenskapliga
forskningsprogram om mangrovens kolbindande kapacitet, miljöutbildning och medvetenhetsprogram.
Massiv avverkning
Idag är Indonesien världens mest avskogade land. Skogen försvinner dubbelt så snabbt som skogen i
Amazonas: motsvarande ytan på en fotbollsplan förstörs var tionde sekund, vilket motsvarar 0,84 miljoner
hektar skog per år. Den norra provinsen av Sumatra påverkas särskilt av skogskövlingen. 1987 hade
provinsen 200 000 hektar mangroveskog. Idag finns mindre än hälften kvar, bara 83 000 hektar.
Palmoljeindustrin och dess konsekvenser
Denna enorma avskogning beror främst på att mangroveskog ersätts av palmoljeträd för produktion av
palmolja. Palmoljeindustrin är en viktig finansiell inkomstkälla för landet, men det hotar den rika biologiska
mångfalden i indonesiska skogar, som huserar 10 procent av världens växtarter, 12 procent av världens
däggdjursarter, 16 procent av världens reptilarter och 17 procent av världens fågelarter.
Tsunamin som drabbade regionen mycket hårt 2004 var särskilt förödande eftersom mangroveskogarna
redan hade ersatts av oljepalmer, och inte längre kunde skydda kusten från starka vågor.

Projektets positiva följder
Bevara biologisk mångfald
Mangroveskog är ett väsentligt ekosystem för många djur- och växtarter
Bekämpa klimatförändringar
Mangroveträd lagrar 10 gånger mer kol än andra tropiska skogar. Planteringen av mangroveträd gör det således
möjligt att binda en stor mängd koldioxid och bekämpa klimatförändringarna.
Kampen mot stigande havsnivåer
Mangroveskogarna fungerar som en naturlig vall och skyddar kustlinjer från möjliga jordbävningar och tsunamier
som kan förekomma i området. Mangroveträd minskar också jorderosionen.
Ekonomisk vinning från mangroveskogarna
Tack vare mangroveskogarnas biologiska mångfald blir ett hållbart fiske möjligt för regionen. Denna aktivitet
genererar ytterligare inkomst. Skörden av frukt och blad av mangroverna gör det möjligt för invånarna i byarna att
producera organisk batik (naturligt bläck), men också olika livsmedel som juice, kakor eller chips.

Nyhet! Träd planteras
när du tecknar en
hållbar SPAX

SPAX Nu Global hållbar

Den goda globala tillväxten har gjort avtryck i börsbolagens resultaträkningar
och konjunkturen är fortsatt god även om tillväxttakten avtagit något. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med
bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling.
Varför SPAX Nu Global hållbar?
Du tar del av möjlig börsuppgång i en marknad vi bedömer
har god tillväxtpotential samtidigt som du kan känna dig
trygg om index skulle falla. Du vet nämligen på förhand
vilket lägsta belopp som utbetalas på återbetalningsdagen,
oavsett marknadsutveckling.
◊◊ Nuvarande värdering talar för positiv global aktiemarknad kommande år.
◊◊ Väntad vinsttillväxt kommande år kan ge stöd till den
globala aktiemarknaden och fortsatt låga globala räntor
ger stöd till aktier.
◊◊ Följ de bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som
utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter.

SPAX Nu

Global hållbar BAS/MAX/MAX+

Löptid

5 år

Tillgångsslag

Aktier

Inriktning

Ett hållbart globalt index

Teckningskurs

SWEO747B/ SWEO747C/ SWEO747D

Förvaltningsavgift

1,5 % på tecknat belopp

Valutarisk

Ja , i indexet ingår bolag där
noteringsvalutan är en annan än euro

Återbetalningskurs

Likvidreservering

Återbetalningsskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt belopp minus avgift på återbetalningsdagen.
Sämre konjunkturutveckling kan ge sämre utsikter för
globala aktiebolag och lägre aktiepriser.
Ökad marknadsoro på grund av hot om handelshinder kan
resultera i fallande aktiepriser.

95 % av nominellt belopp
plus eventuellt tilläggsbelopp
16 december 2024
3 december 2019 kl 07.00

*Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 4 december 2019 och
kan som lägst bli 40 % för BAS, 100 % för MAX och 160 % för MAX+.
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Så fungerar placeringen

Konjunkturen kan ge stöd till globala aktier.

1 % per år

Courtage

Återbetalningsdag

Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels
på index kursutveckling exklusive utdelningar, dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången
du har rätt till. Utvecklingen för index motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år och är
en genomsnittsberäkning. Oavsett index utveckling åtar sig
banken att utbetala minst nominellt belopp reducerat med
förvaltningavgiften på återbetalningsdagen.

50 %/110 %/180 %

Benämning

Placeringen passar dig som:

Solactive Sustainable Development Goals World MV PR
Index är ett hållbart globalt aktieindex med bolag som
bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. För mer
information om underliggande index, se produktbladet på din
Sparbanks webbplats.

10 000 kr

Deltagandegrad*

◊◊ har en positiv tro på underliggande marknad.
◊◊ vill känna dig trygg om marknaden faller.
◊◊ på förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett marknadsutveckling.
◊◊ är medveten om att överkursen på fem respektive tio
procent kan gå förlorad i MAX respektive MAX+.

Underliggande marknad

100 %/105 %/110 %
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Globalt aktieindex

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

Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och
kan förändras under placeringens löptid.
Risknivå – hur stor är risken i placeringen?
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Lägre risk

Emittent
Kreditbetyg

3

4

5

6

7
Högre risk

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

Riskindikatorn syftar till att öka jämförbarheten mellan olika utgivare och
mellan olika Strukturerade Placeringar.
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