Ej kapitalskyddad

Kredithybrid
Läkemedelsbolag
Tecknas till och med den 25 september 2015

Kredithybrid Läkemedelsbolag är en kombinerad placering med exponering
mot dels utvecklingen för en aktiekorg bestående av 10 läkemedelsbolags
aktier dels företagskreditmarknaden genom ett europeiskt kreditindex.
Placeringen passar dig har en positiv tro på den underliggande aktiekorgen
och är villig att ta kreditrisk mot 75 europeiska bolag med skydd mot de 9
första Kredithändelserna.
Teckningsperiod
Emittent
Arrangör
Distributör
Kapitalskydd
Löptid
Nominellt belopp
Emissionskurs
Courtage
Deltagandegrad
Aktiekorg

Kreditindex
Kreditfaktor
Valuta
Tillgångsslag
ISIN

24 augusti 2015 – 25 september 2015
SG Issuer med garanten Société Générale
Skandia Investment Management Aktiebolag ”SIM”
Skandiabanken Aktiebolag (publ) ”Skandia”
Nej
5 år
10 000 kr
100 % av nominellt belopp
2%
Indikativt 200 % (lägst 170 %)
· AstraZeneca PLC · AbbVie Inc
· Merck & Co Inc
· Glaxosmithkline PLC
· Johnson & Johnson · Daiichi Sankyo Co Ltd
· Novartis AG
· Pﬁzer Inc
· Roche Holding AG · Takeda Pharmaceutical Co
Markit iTraxx Europe Crossover Series 23 Index
Indikativt 6,67 procent per kredithändelse,
från och med den 10:e kredithändelsen
Avkastningen från aktiekorgen påverkas av valutakursförändringen mellan den amerikanska dollarn
och svenska kronor.
Aktier och företagskreditmarknaden
SE0007413059

Vem är placeringen avsedd för?
Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på utvecklingen för den
underliggande marknaden. Du föredrar möjligheten till hög avkastning om den
underliggande marknaden utvecklas kraftigt positivt samtidigt som du ser det nya
skyddet vid eventuell börsnedgång som intressant.
Vad kännetecknar placeringen?
Avkastningen i placeringen är kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående
av 10 bolags aktier. Placeringens avkastning bestäms av aktiekorgutvecklingen och
nivån för deltagandegrad. Placeringens skydd/risk baseras på antalet kredithändelser som inträffar bland bolagen i underliggande kreditindex. Placeringen har
ett visst skydd upp till 9 kredithändelser. Vid fler än 9 kredithändelser påverkas
återbetalningsbeloppet i placeringen. Det är därför viktigt för dig att förstå hur det
kreditberoende skyddet/risken fungerar innan du tar ett beslut om investering.
Vilka risker är förknippade med placeringen?
Placeringen innefattar två huvudsakliga risker. Den ena är kreditrisken mot emittenten (utgivaren) av placeringen, om denne inte skulle kunna fullgöra sina betalningsåtaganden. Den andra risken är kreditrisken mot bolagen i underliggande
kreditindex då fler än 9 kredithändelser medför att delar eller hela det investerade
beloppet kan förloras.

Vad är Kredithybrid
Läkemedelsbolag?
Kredithybrid Läkemedelsbolag är en placering där avkastningen dels är kopplad till utvecklingen för en aktiekorg dels ett kreditindex. Aktiekorgen består av tio läkemedelsbolags aktier.
Utdelningar från de underliggande bolagen tillgodoräknas inte i aktiekorgutvecklingen. Det
underliggande kreditindexet Markit iTraxx Crossover Europe Series 23 Index består av de 75
mest likvida CDS-kontrakten på den europeiska CDS-marknaden med kreditbetyget BB+
eller lägre (Speculative Grade). Placeringen erbjuder ett kreditberoende skydd/risk så länge
inte fler än 9 kredithändelser inträffat i underliggande kreditindex under kreditriskperioden.

Om marknaden

I flertalet regioner som till exempel Europa och Nordamerika har medellivslängden stigit kraftigt. Även i så
kallade tillväxtmarknader stiger livslängden snabbt,
mycket tack vare förbättrade levnadsvillkor. Men med
allt bättre ekonomiska förhållanden i tillväxtländerna följer också mer välståndsrelaterade sjukdomar
som bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Kombinationen av en åldrande befolkning och
välståndsrelaterade sjukdomar kan leda till en mer
långsiktigt ökande efterfrågan på hälsovårdsrelaterade
produkter och tjänster. Detta i sin tur kan komma att
skapa stora möjligheter för bolag verksamma inom den-

na sektor. Bolagen som ingår i aktiekorgen har en stark
marknadsandel på sina respektive hemmamarknader,
men verksamheten för flera av dessa bedrivs globalt.
Aktiekorgen innehåller flera välkända varumärken som
är verksamma inom bland annat läkemedelsektorn
såväl som hälso- och sjukvårdsbranchen. Hälsovårdsföretag uppvisar ofta en hög och stabil lönsamhet oavsett
konjunkturläge, samtidigt som bolagen har relativt starka finanser. Därför tenderar aktier i hälsovårdsföretag
att utvecklas förhållandevis stabilt. Fortsatta satsningar
inom forskning och utveckling bör öka intresset ännu
mer för denna sektor framöver.

Historisk utveckling av underliggande aktiekorg*

Grafen nedan visar utvecklingen för aktiekorgen mellan 7 augusti 2010 och 7 augusti 2015. (källa: Bloomberg, veckodata). Jämförelseindex är MSCI World Index. Grafen visar inte valutakursförändringen mellan US-dollar och svenska
kronor. Valutakursen påverkar placeringens avkastning, vänligen se avsnittet ”Valutarisk” på sidan 7.
Observera att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utveckling eller avkastning.
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aug 2013
MSCI World Index

aug 2014

aug 2015

Ingående bolag i
aktiekorgen

Industri
sektor

Kort bolagsfakta

Antal re
kommen
dationer2)

Rekom
mendation
Köp/Behåll

Rekom
mendation
Sälj

ASTRAZENECA

Läkemedel

Ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus
på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

37

81 %

19 %

DAIICHI SANKYO

Läkemedel

Japanskt läkemedelsbolag med global verksamhet inom
läkemedel och medicinsk utrustning.

15

67 %

33 %

ABBVIE

Läkemedel

Amerikanskt läkemedelsföretag vars huvudsakliga verksamhet är forskning inom biomedicin där de är ledande på både
immunologi och virologi.

20

95 %

5%

GLAXOSMITHKLINE

Läkemedel

Brittiskt forskningsbaserat bolag med fokus på läkemedel
mot bland annat det centrala nervsystemet, andning och
vacciner.

35

74 %

26 %

JOHNSON & JOHNSON

Läkemedel

Amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknik
bolag. Världsledande inom bland annat medicinteknik och
diagnostik

22

95 %

5%

MERCK & CO

Läkemedel

Amerikanskt bolag med fokus på bland annat vaccin, onkologi och konsumentrelaterade läkemedel.

23

100 %

0%

NOVARTIS

Läkemedel

Schweiziskt bolag som utvecklar läkemedel inom bland
annat högt blodtryck, demens och Alzheimers.

34

100 %

0%

PFIZER

Läkemedel

Ett globalt forskningsbaserat läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för
både människor och djur.

24

92 %

8%

ROCHE HOLDING

Läkemedel

Världsledande inom läkemedelsbehandling av cancer samt
bioteknologisk forskning och in-vitro diagnostik.

38

97 %

3%

TAKEDA PHARMACEUTICAL

Läkemedel

Japanskt bolag med global verksamhet och medicinskt
fokus på bland annat centrala nervsystemet, immunologi
och onkologi

18

94 %

6%

Hur fungerar Kredithybrid Läkemedelsbolag?
Hög deltagandegrad vid positiv aktiekorgutveckling
Placeringen följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av tio läkemedelsbolags aktier. Utdelningar från
bolagen tillgodoräknas inte i aktiekorgutvecklingen. Deltagandegraden, som anger hur stor del av aktiekorgens
uppgång du får ta del av, är indikativt 200 procent1).
Om aktiekorgutvecklingen vid löptidens slut är positiv,
så multipliceras uppgången med deltagandegraden,
vilket ger högre avkastning än aktiekorgutvecklingen. En
negativ marknadsutveckling påverkas däremot inte av
deltagandegraden. Placeringens värde kan således inte
sjunka mer än utvecklingen för underliggande aktiekorg.
Placeringen ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av valutakursförändringen mellan den
amerikanska dollarn och svenska kronor. Valutakursförändringar kan påverka avkastningen både positivt och
negativt. Om den amerikanska dollarn stärks mellan
start och slut för placeringen påverkas avkastningen
positivt men om den amerikanska dollarn försvagas
påverkas avkastningen negativt.

Skydd/risk på nedsidan
Placeringens konstruktion med exponering mot ett kreditindex innebär att placeringen erbjuder ett visst skydd
mot kredithändelser bland de 75 ingående bolagen i
underliggande kreditindex.
Det innebär att om det inte sker några kredithändelser
återbetalas som lägst det nominella beloppet. I det fall
det sker kredithändelser så erbjuder placeringen ett
skydd mot de 9 första kredithändelserna, vilket innebär
att som lägst återbetalas hela det nominella beloppet.
Vid fler än 9 kredithändelser under kreditriskperioden
riskeras det nominella beloppet då det minskas med en
Kreditfaktor om indikativt 6,67 procent för varje inträffad
kredithändelse. Om det inträffar 24 eller fler kredithändelser under Kreditriskperioden påverkas återbetalningen av placeringens nominella belopp, vilket innebär
att återbetalningsbelopp i detta fall endast utgörs av
eventuell avkastning från indexkorgen.

1) Deltagandegraden är indikativ (lägst 170 procent) och fastställs senast den 1 oktober 2015.
2) Siffran avser antalet analytiker som följer bolaget och lämnar rekommendation om Köp, Behåll eller Sälj. Källa: Bloomberg, 7 augusti 2015.
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Vilka är riskerna med Kredithybrid Läke
medelsbolag?

Löptiden för Kredithybrid Läkemedelsbolag är cirka 5 år
och den positiva avkastningen baseras på utvecklingen
för underliggande aktiekorg. Skyddet/risken i placeringen utgörs av antalet kredithändelser som inträffar
bland bolagen i underliggande kreditindex. Inträffar
inga kredithändelser under Kreditriskperioden återbetalas som lägst hela det nominella beloppet. I det fall det
sker kredithändelser har placeringen ett skydd mot de
9 första kredithändelserna, vilket innebär att återbetalningen av nominellt belopp inte påverkas. Skulle det
däremot inträffa fler än 9 kredithändelser riskeras delar
av eller hela det nominella beloppet då det minskas
med en Kreditfaktor om indikativt 6,67 procent för varje

Vad är high yield-obligationer?

För att låna upp pengar till sin verksamhet emitterar företag bland annat obligationer. Beroende
på kreditvärdigheten för företaget som ger ut
obligationen kategoriseras företagsobligationerna som antingen high yield eller investment
grade. Obligationer med kreditbetyg BBB eller
högre, enligt kreditvärderingsinstitutet S&P, klassificeras som investment grade och obligationer
med ett betyg lägre än BBB klassificeras som

inträffad kredithändelse. Vid 24 kredithändelser eller
fler förloras hela det nominella beloppet, vilket innebär
att återbetalningsbeloppet endast utgörs av eventuell
avkastning från indexkorgen. Placeringen är således inte
kapitalskyddad då hela eller delar av det investerade
beloppet kan gå förlorat om det sker fler än 9 kredithändelser under Kreditriskperioden.
Betalningen av återbetalningsbeloppet är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar investeringen att förlora
hela sitt värde oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats. Utdelningar från de underliggande
bolagen tillgodoräknas inte i aktiekorgutvecklingen.

high yield. High yield-obligationer har således
högre kreditrisk än investment grade. Då en investerare köper en obligation med högre risk betalar obligationen i gengäld en högre ränta jämfört med en säkrare ränteplacering, till exempel
en statsobligation. Med nuvarande ränteläge
på historiskt låga nivåer har fokus flyttats från
traditionella ränteplaceringar till mer riskfyllda
ränteplaceringar som high yield-obligationer.

En investering i denna placering är förknippad med vissa risker. Placeringens marknadsvärde kan under löptiden både öka och minska. Placeringen är heller inte kapitalskyddad
då hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid löptidens slut. Återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser
på Återbetalningsdagen. För mer information se avsnittet Viktig information i denna broschyr.
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Räkneexempel**
Beräkning av återbetalningsbelopp

Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på återbetalningsdagen. I räkneexemplet har antagits en
deltagandegrad om 200 procent och en kreditfaktor om 6,67 procent.

A

B

C

D

E

Antal
kredithändelser

Indexkorgutveckling

Valutakursförändring

Valutafaktor

Återbetal
ning kreditberoende
skydd/risk

Återbetalning index
korg

Återbetal
ning totalt

Utbetalt på
investerat
belopp (%)

Årseffektiv
avkastning

9 eller färre

40 %

0%

1,0

100 000

80 000

180 000

176,5 %

12,0 %

9 eller färre

20 %

10 %

1,1

100 000

44 000

144 000

141,2 %

7,1 %

9 eller färre

20 %

0%

1,0

100 000

40 000

140 000

137,3 %

6,5 %

9 eller färre

20 %

-10 %

0,9

100 000

36 000

136 000

133,3 %

5,9 %

9 eller färre

0%

-

-

100 000

0

100 000

98,0 %

-0,4 %

9 eller färre

-20 %

-

-

100 000

0

100 000

98,0 %

-0,4 %

9 eller färre

-40 %

-

-

100 000

0

100 000

98,0 %

-0,4 %

14

40 %

0%

1,0

66 667

80 000

146 667

143,8 %

7,5 %

14

20 %

10 %

1,1

66 667

44 000

110 667

108,5 %

1,64 %

14

20 %

0%

1,0

66 667

40 000

106 667

104,6 %

0,9 %

14

20 %

-10 %

0,9

66 667

36 000

102 667

100,7 %

0,1 %

14

0%

-

-

66 667

0

66 667

65,4 %

-8,2 %

14

-20 %

-

-

66 667

0

66 667

65,4 %

-8,2 %

14

-40 %

-

-

66 667

0

66 667

65,4 %

-8,2 %

19

40 %

0%

1,0

33 333

80 000

113 333

111,1 %

2,1 %

19

20 %

10 %

1,1

33 333

44 000

77 333

75,8 %

-5,4 %

19

20 %

0%

1,0

33 333

40 000

73 333

71,9 %

-6,4 %

19

20 %

-10 %

0,9

33 333

36 000

69 333

68,0 %

-7,4 %

19

0%

-

-

33 333

0

33 333

32,7 %

-20,0 %

19

-20 %

-

-

33 333

0

33 333

32,7 %

-20,0 %

19

-40 %

-

-

33 333

0

33 333

32,7 %

-20,0 %

24 eller fler

40 %

0%

1,0

0

80 000

80 000

78,4 %

-4,7 %

24 eller fler

20 %

10 %

1,1

0

44 000

44 000

43,1 %

-15,5 %

24 eller fler

20 %

0%

1,0

0

40 000

40 000

39,2 %

-17,1 %

24 eller fler

20 %

-10 %

0,9

0

36 000

36 000

35,3 %

-18,8 %

24 eller fler

0%

-

-

0

0

0

0,0 %

-100,0 %

24 eller fler

-20 %

-

-

0

0

0

0,0 %

-100,0 %

24 eller fler

-40 %

-

-

0

0

0

0,0 %

-100,0 %

A Antalet kredithändelser är 9 eller färre (t.ex. 5 st) - hela det

kreditberoende beloppet om 100 000 kr återbetalas. Indexkorgutvecklingen är positiv (+20 procent) och multipliceras därmed med
deltagandegraden och valutafaktorn - indexberoende återbetalning uppgår till 100 000 * 2,0 * 1,1 * 20 % = 44 000 kr.Totalt återbetalas 100 000 + 44 000 = 144 000 kr vilket motsvarar en årseffektiv
avkastning om 7,1 procent.

B Antalet kredithändelser är 9 eller färre (t.ex. 5 st) - hela det

kreditberoende beloppet om 100 000 kr återbetalas. Indexkorgutvecklingen är negativ (-20 procent) - indexberoende återbetaltning
uppgår till 0 kr. Totalt återbetalas 100 000 + 0 = 100 000 kr vilket
motsvarar en årseffektiv avkastning om -0,4 procent.

C Antalet kredithändelser är fler än 9 (14 stycken) - det kreditbe-

roende beloppet minskar med 100 000 * 5 * 6,67 % = 33 333 kr
och återbetalning uppgår till 66 667 kr. Indexkorgutvecklingen är
positiv (+20 procent) och multipliceras därmed med deltagande-
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graden och valutafaktorn - indexberoende återbetalning uppgår till
100 000 * 2,0 * 1,1 * 20 % = 44 000 kr. Totalt återbetalas 66 667 +
44 000 = 110 667 kr vilket motsvarar en årseffektiv avkastning om
1,64 procent.

D Antalet kredithändelser är fler än 9 (19 stycken) - det kreditbe-

roende beloppet minskar med 100 000 * 10 * 6,67 % = 66 667 kr
och återbetalning uppgår till 33 333 kr. Indexkorgutvecklingen är
negativ (-20 procent) - indexberoende återbetaltning uppgår till
0 kr. Totalt återbetalas 33 000 + 0 = 33 333 kr vilket motsvarar en
årseffektiv avkastning om -20 procent.

E Antalet kredithändelser är minst 24 - den kreditberoende åtebe-

talningen uppgår till 0 kr. Indexkorgutvecklingen är positiv (+20
procent) och multipliceras därmed med deltagandegraden och
valutafaktorn - indexberoende återbetalning uppgår till 100 000 *
2,0 * 0,9 * 20 % = 36 000 kr. Totalt återbetalas 0 + 36 000 = 36 000
kr vilket motsvarar en årseffektiv avkastning om -18,8 procent.

Antal Kredithändelser som påverkar återbetalningsbeloppet

Diagrammet nedan visar antalet inträffade kredithändelser, inom fem år från
startdagen, i respektive serie av Markit iTraxx Europe Crossover Index. Den första
serien startade i juni 2004 och nya serier lanseras varje halvår. Antalet bolag i
respektive serie kan variera och har historiskt varit mellan 30-75 bolag. Det är vik
tigt att notera att en inträffad kredithändelse för ett bolag kan påverka flera olika
serier om bolaget ingår däri. Den senaste serien som löpt minst fem år är serie 13
(mars 2010 – mars 2015), för serie 14-22 återstår ca. 6 månader till 4,5 år.

Det sämsta historiska utfallet under en avslutad femårsperiod är 6 kre
dithändelser i en serie med 50 bolag (serie 8-10), vilket för en serie med
75 bolag kan jämföras med 9 kredithändelser (källa: Skandia). Observera
att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida
utveckling eller avkastning.
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Serie

Definitionen av kredithändelse följer vad
som är standard på kapitalmarknaden och
regleras av standardiserade avtal.
Händelserna som utgör kredithändelse omfattas av:
Bolagskonkurs och liknande händelser
Med konkurs menas att bolaget är på obestånd.
Betalningsinställelse
När ett bolag inom utsatt tid inte fullgör sina betalningsåtaganden avseende finansiell skuld.
Betalningsrekonstruktion
Med betalningsrekonstruktion menas att bolaget ändrar
ränte- eller återbetalningsbelopp på utestående finansiell skuld till följd av försämrad kreditvärdighet eller
minskad finansiell styrka.

Vad är ett CDS-kontrakt?

En CDS (Credit Default Swap) är en form av försäkring
där den part som säljer CDS:en förbinder sig att kompensera köparen av instrumentet ifall utfärdaren av den
underliggande obligationen går i konkurs eller ställer
in betalningen. Genom kontraktet skyddar köparen sin
investering i t.ex. ett företag ifall det skulle få ekonomiska svårigheter eller gå i konkurs.
Köparen av ett CDS-kontrakt betalar löpande premier
till säljaren (det är dessa premier som är spreaden, dvs.
räntepåslaget på den underliggande obligationen) mot
försäkran om att få ersättning ifall emittenten av obligationen ställer in betalningarna. Ju högre spreaden,
eller påslaget, är desto större anses risken vara för att
företaget ska gå i konkurs.

Tabellen nedan visar ratingskalorna samt innebörden för respektive rating
från kreditvärderingsinstituten S&P samt Moody's.
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Moody's

AAA

Aaa

Innebörd
Absolut högst kreditvärdighet

AA

Aa

Högsta kreditvärdighet

A

A

Hög kreditvärdighet

BBB

Baa

Ganska hög kreditvärdighet

BB

Ba

Något spekulativt

B

B

Spekulativt

CCC

Caa

Klart spekulativt

CC

Ca

Mycket spekulativt

C

C

Nära betalningsinställelse

D

–

Har ställt in betalningarna

FOTO: Shutterstock

Non-Investment Grade

Investment Grade

Rating
S&P
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Viktig information
Placeringar i strukturerade placeringar är förenade med
vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna med strukturerade placeringar,
vänligen se erbjudandets fullständiga prospekt för mer
riskinformation.

Avkastning
På återbetalningsdagen utbetalas en indexkorgavkastning
som beräknas enligt följande;
Nominellt Belopp x DG x [Max (0 %; Indexkorgutveckling) x
(FXslut/FXstart)]

En investering i en strukturerad placering är endast
passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet
och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till
investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med den
aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker
som är förenade med investeringen.

Återbetalning av Nominellt Belopp
i.	Vid färre än 9 kredithändelser återbetalas hela det
nominella beloppet
ii.	Mellan 10-23 kredithändelser återbetalas nominellt
belopp minskat med Kreditfaktor för varje inträffad
kredithändelse
iii.	Vid 24 kredithändelser eller fler uteblir återbetalning av
nominellt belopp

Skandia lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet.
Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig
rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär.
Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen
mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i
erbjudandets fullständiga prospekt. Skandia tar inget ansvar för att den strukturerade placeringen ska ge en positiv
avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna
strukturerade placering ansvarar investeraren för.

Aktiekorg
i Bolag
Vikt i aktiekorg
1 ASTRAZENECA PLC1/10
2 DAIICHI SANKYO CO LTD 
1/10
3 MERCK & CO INC 
1/10
4 GLAXOSMITHKLINE PLC 
1/10
5 JOHNSON & JOHNSON
1/10
6 ABBVIE INC
1/10
7 NOVARTIS AG-REG 
1/10
8 PFIZER INC 
1/10
9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 
1/10
10 TAKEDA PHARMACEUTICALS CO
1/10

Villkor och anvisningar
Skandia erbjuder investering i den strukturerade placeringen enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga
villkoren för den strukturerade placeringen och annan
viktig information står i prospektet och i slutliga villkor,
vilka finns tillgängliga på www.skandiabanken.se.
Placering
Kredithybrid Läkemedelsbolag
Teckningsperiod
24 augusti 2015 – 25 september 2015
ISIN-kod
SE0007413059
Emittent
SG Issuer. Garant är Société Générale
Arrangör
Skandia Investment Management Aktiebolag
Distributör
Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Nominellt Belopp
SEK 10 000
Lägsta Placeringsbelopp
SEK 10 000
Kapitalskydd
Nej
Courtage
2 % av placerat belopp
Hur beräknas avkastningen?
Investeraren köper en strukturerad placering med möjlighet att erhålla avkastning utöver det nominella beloppet
på återbetalningsdagen.
Storleken på avkastningen beror på fem faktorer:
• Indexkorgutvecklingen
• Deltagandegraden
• Valutakursförändringen mellan USD och SEK
• Antal Kredithändelser
• Kreditfaktorn

8

Startvärde
Startvärde är respektive index officiella stängningskurs på
startdagen.
Slutvärde
Slutvärde för respektive aktie fastställs på slutdagen.
Slutvärdet baseras på genomsnittet av stängningskursen
på de 13 observationsdagarna (den 20:e varje månad from
och med 20 juni 2019 till och med 20 juni 2020).
Kreditindex
Markit iTraxx Crossover Europe Series 23 Index
Startkurs USD/SEK (FXstart)
Startkursen fastställs handelsdagen efter startdagen.
Slutkurs USD/SEK (FXslut)
Slutkursen fastställs handelsdagen efter slutdagen.
Aktiekorgutveckling
Aktiekorgutvecklingen definieras som den procentuella
förändringen för underliggande aktiekorg, med beaktande
av respektive akties vikt, startvärde och slutvärde i
aktiekorgen. Utdelningar från de underliggande bolagen
tillgodoräknas inte i aktiekorgutvecklingen. Slutvärdet är
baserat på genomsnittet av respektive akties stängningskurs
på 13 observationsdagar. Att använda genomsnitt kan ge ett
högre eller lägre slutvärde än av att observera aktiekorgen
vid endast ett tillfälle. Skulle aktiekorgutvecklingen vara
oförändrad eller negativ kommer emittenten på återbetalningsdagen endast återbetala det nominella beloppet
förutsatt att färre än 9 kredithändelser inträffat under
Kreditriskperioden. Se prospektet och slutliga villkor för
vidare detaljer.
Deltagandegrad
Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den
1 oktober 2015. Indikativ deltagandegrad är 200 procent.
Den slutgiltiga deltagandegraden kan dock komma att bli
lägre eller högre. Skandia har rätt att återkalla erbjudandet
om deltagandegraden understiger 170 procent.
Kreditfaktor
Indikativt 6,67 procent per kredithändelse, från och med
den 10:e kredithändelsen.
Kreditriskperiod
Kreditrisken mot kredithändelser i underliggande index
löper från 1 oktober 2015 till och med 20 juni 2020.

Återbetalningsdag
Förväntas bli den 20 juli 2020 förutsatt att någon icke
slutligt avgjord kredithändelse inte föreligger.
Kredithändelse
Definitionen av kredithändelse följer vad som är standard
under ISDA 2003 Credit Derivatives Definitions (International Swaps and Derivatives Association). Händelserna som
omfattas inom Kredithändelse är:
• Bolagskonkurs och liknande händelser
• Betalningsinställelse
• Betalningsrekonstruktion av utestående skuld
Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsinställelse innebär att bolag inte i rätt tid fullgör sina
betalningsplikter avseende finansiell skuld motsvarande
minimum USD 1 miljon. Betalningsrekonstruktion innebär
bland annat att bolaget ändrar ränte- eller återbetalningsbelopp på utestående finansiell skuld om minimum USD
10 miljoner till följd av försämrad kreditvärdighet eller
minskad finansiell styrka.
Anmälan och tilldelning
Anmälan ska ske på en särskild anmälningsblankett.
Endast en anmälningsblankett per investerare kommer att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg
eller ändringar får göras i den tryckta texten. I händelse
av överanmälan fördelas den strukturerade placeringen i
den ordning som anmälningsblanketter har inkommit och
registrerats. Ifylld anmälningsblankett ska ha kommit
Skandia tillhanda senast klockan 17.30 den 25 septem
ber 2015.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan den
tilldelade strukturerade placeringen komma att överföras
eller säljas till annan investerare. Skulle behållningen av
sådan försäljning komma att understiga investerat belopp
blir den investerare som ursprungligen erhöll tilldelning
betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan
kan komma att makuleras.
•B
 etalning ska vara Skandia tillhanda senast den 25
september 2015.
•O
 m full betalning ej kommit Skandia tillhanda senast denna dag kan anmälningsblanketten komma att makuleras.
Inregistrering vid börs
SG Issuer avser att inregistrera den strukturerade placeringen på NASDAQ OMX Stockholm AB. Skandia kommer,
under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig
andrahandsmarknad för den strukturerade placeringen.
Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande
marknadsläge.
Euroclear Sweden AB
Den strukturerade placeringen kommer att vara kontoförd
i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Den strukturerade placeringen beräknas registreras på investerarens
depåkonto eller vp-konto den 15 oktober 2015.
Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade nominella beloppet för den strukturerade placeringen understiger SEK 20 000 000 eller om deltagandegraden
inte kan fastställas till lägst 170 procent. Erbjudandets
genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt
arrangörens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs
eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut
eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören
äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa
erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om
arrangören bedömer att marknadsförutsättningarna
försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta
erbjudande är på maximalt SEK 200 000 000.

Avgifter och ersättningar
På investeringen tillkommer ett teckningscourtage om
2,0 procent av placerat likvidbelopp.
Utöver teckningscourtage finns ett så kallat arrangörsarvode inkluderat i den strukturerade placeringens pris (placeringsbeloppet). Med antagande om att placeringen behålls
till den ordinarie återbetalningsdagen uppgår arrangörs
arvodet till ca 0,3 – 1,0 procent av placerat likvidbelopp
(maximalt 1,0 procent) per år. Arrangörsarvodet bestäms
utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som
ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka
kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller
avgifter vid återbetalning.
Exempel på totala kostnader
Vid en investering om 10 000 kronor (exkl.courtage)
i Kreditbevis Asien och med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Löptiden för denna placering är 5 år.
Courtage om 2 % av placerat belopp
(betalas av investeraren
vid investeringstillfället)
= 200 kronor
Arrangörsarvode om 1,0 % per år
av placerat belopp (5 %)
(arrangörsarvodet är inkluderat
i placeringens pris)
Totala kostnader
(vilket motsvarar 1,4 % per år)

= 500 kronor
= 700 kronor

Det uttagna teckningscourtaget tillfaller distributören
medan arrangörsarvodet delas mellan distributören och
arrangören. Utöver arrangörsarvodet kan det även finnas
marginaler inkluderat i placeringens pris som tillfaller
emittenten. Om placeringen säljs på andrahandsmarknaden före återbetalningsdagen utgår courtage vid var tid
gällande prislista. Ytterligare information om avgifter och
ersättningar erhålls på förfrågan från Skandia.

Om marknadsföringsbroschyren
Historisk utveckling*
Information markerad med * avser historisk information.
Investeraren bör notera att historisk utveckling inte utgör
någon garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att den strukturerade placeringens
löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna
marknadsföringsbroschyr.
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Räkneexempel**
Information markerad med ** utgör endast exempel för
att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet
visar den strukturerade placeringens avkastning baserat
på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa
nivån för platå. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses
som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

Om riskerna i investeringen

En investering i den strukturerade placeringen är förenad
med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av
de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av
prospektet och slutliga villkor.
Kreditrisk
Återbetalningen är beroende av emittentens och garantens
finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd
träder garanten in. Skulle garanten i ett sådant läge också
hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela
eller betydande delar av sin investering i produkten oavsett
hur den underliggande exponeringen har utvecklats.
Emittenten saknar kreditbetyg och är i hög grad beroende av
andra koncernföretag. Vid framtagandet av denna broschyr
hade garanten kreditbetyget "A" enligt Standard & Poor's
Rating Services. Deras högsta kreditbetyg är "AAA" och det
lägsta är "D". Kreditvärdigheten kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning under produktens hela löptid. Produkten omfattas inte av någon statlig insättningsgaranti. Under
vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet
fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive garantens skulder, vilket kan resultera i att
investerare förlorar hela eller delar av sin investering.
Andrahandsmarknad och förtida avveckling
Den strukturerade placeringen kan säljas under löptiden
till rådande marknadspris eftersom Skandia, under normala
marknadsförhållanden, ställer dagliga köpkurser.
Skandias strukturerade placeringar är dock främst avsedda
att behållas till förfall eller förtida inlösen, då beräkningen
av återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på
återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den
aktuella placeringen före återbetalningsdagen sker detta
till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som
högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet.
Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista.

Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på den strukturerade placeringen. Hur den underliggande exponeringen
kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer
och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker,
volatilitet, valutakursrisker och/eller politiska risker. En
investering i den strukturerade placeringen kan ge en annan
avkastning än en direktinvestering i den underliggande
exponeringen. Aktieindexen är prisindex, vilket innebär att
utdelningar från de underliggande aktierna inte räknas med
i indexutvecklingen.
Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde under
löptiden får investeraren tillbaka det nominella beloppet
förutsatt att inte fler än 9 kredithändelser har inträffat under kreditriskperioden. Vid fler än 9 kredithändelser saknas
kapitalskydd helt och således kan delar av eller hela det
investerade beloppet förloras.
Om kredithändelser har inträffat minskas det nominella
beloppet vid varje kredithändelse med kreditfaktorn utan
hänsyn tagen till, till exempel vilken värdering som referensbolagens förpliktelser ges i andrahandsmarknaden,
eller om utdelning skulle lämnas i konkursen etc.
Konstruktionsrisk
Vid fler än 9 kredithändelser reduceras nominellt belopp
med kreditfaktorn för varje ingående bolag som blir föremål för Kredithändelse vilket innebär att återbetalningsbeloppet kan komma att bli lägre än det nominella beloppet.
Valutarisk
Placeringen ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen
påverkas dock av valutakursförändringen mellan den amerikanska dollarn och svenska kronor. Om den amerikanska
dollarn stärks mellan start och slut för placeringen påverkas avkastningen positivt men om den amerikanska dollarn
försvagas påverkas avkastningen negativt.
Skatter
Den strukturerade placeringen är föremål för beskattning
och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare
bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den strukturerade
placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser
och andra skatteregler kan även ändras under innehavs
tiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Kredithybrid Läkemedelsbolag
SG Issuer med garanten Société Générale
SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale, som
grundades i Frankrike år 1864. Société Générale är idag en
av Europas största banker. Med mer än 154 000 anställda
i 76 länder erbjuder Société Générale sina tjänster till över
32 miljoner kunder. SG Issuer är registrerat i Luxemburg
medans ägaren och garanten Société Générale har sitt
huvudkontor i Paris. För en mer detaljerad beskrivning av
SG Issuer med garanten Société Générale, se Prospekt.

består även bland annat av Livförsäkringsbolaget Skandia,
ömsesidigt, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), där
Skandia Link och Skandia Lifeline ingår, Skandiabanken
Aktiebolag (publ), Skandia Fonder AB samt verksamheter i Danmark. SIM bedriver värdepappersrörelse. I den
verksamheten ska SIM, enligt uppdrag från Skandia, agera
arrangör av strukturerade placeringar.

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag
till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia är en
av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och
försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk
trygghet i mer än 150 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi
skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom
sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut
om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge
och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 460 miljarder
kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se.

Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
erbjudandet och ger inte en komplett bild av Skandias
erbjudande att teckna placeringarna i erbjudandet. Emittenten gör inga framställningar och ställer inga garantier
för riktigheten eller fullständigheten avseende någon
information i denna broschyr och åtar sig inte ansvar eller
skyldighet för informationen i detta dokument. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av
erbjudandets fullständiga prospekt och slutliga villkor som
hålls tillgängligt av Skandia på www.skandiabanken.se. Om
den strukturerade placeringen säljs av innehavaren före
återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som
påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara
såväl lägre som högre än det nominella beloppet.

Skandia Investment Management Aktiebolag
SIM är ett dotterföretag inom Skandia-koncernen. Skandiakoncernen är en av Nordens största oberoende, kundägda
bank- och försäkringskoncerner. Koncernen erbjuder
privatpersoner och företag ekonomisk trygghet i form av
försäkringslösningar och långsiktigt sparande. Skandia

Information för utlandsboende
Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte
avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner
sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i
USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har
hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk

Tidplan
Teckningsperiod

24 augusti 2015 – 25 september 2015

Likviddag

25 september 2015

Emissionsdag

15 oktober 2015

Återbetalningsdag

20 juli 2020 (kan senareläggas)

Startdag

1 oktober 2015

Slutdag

20 juni 2020

Kreditriskperiod

1 oktober 2015 till och med 20 juni 2020
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lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen
i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om
att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller
köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer
eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får
inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i
denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller
köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende
produkter häri kommer att godkännas eller accepteras.
The information in this material is not directed at and is
not intended for persons, whatever their citizenship, who
currently are in the territory of the United States, nor is it
intended for U.S. residents, partnerships or corporations
organized or incorporated under U.S. law or other U.S.
persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed
an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to
acquire or purchase products or services in the territory of
the United States, in particular to such persons, residents,
partnerships or corporations mentioned above. No such
persons, residents, partnerships or corporations may
acquire or purchase products or services as set out in this
material, and no offers to acquire or purchase products or
services made by such persons, residents, partnerships or
corporations will be acknowledged or accepted.
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Skandiabanken
106 55 Stockholm
T 0771 55 55 00
skandiabanken.se

Skandia är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som
antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet,
se vidare på www.strukturerade.se.

Skandiabanken AB (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738

