
Obligation Föränderlig 
Värld 2 Tillväxt
Tecknas till och med den 22 april 2016

Kapitalskyddad

Obligation Föränderlig Värld 2 Tillväxt är en placering där avkastningen
är kopplad till utvecklingen för ett brett globalt aktieindex. Indexet baseras på 
ett urval av 50 bolag som är verksamma inom de sektorer som väntas gynnas 
mest av förändringar i tio identifierade megatrender, bland annat klimatför-
ändring, energieffektivitet hälsovård, utbildning och säkerhet.

Teckningsperiod  14 mars 2016 – 22 april 2016
Arrangör   Skandia Investment Management Aktiebolag ”SIM”
Distributör   Skandiabanken Aktiebolag (publ) ”Skandia”
Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp
Löptid  5 år
Nominellt belopp 10 000 kr
Emissionskurs  110 % av nominellt belopp
Courtage 2 %
Deltagandegrad Indikativt 130 % (lägst 110 %) 
Genomsnittsberäkning  12 månader (13 observationer)
Aktieindex  Global Megatrends Index
Valuta   Avkastningen beräknas i svenska kronor
Tillgångsslag Aktier
ISIN SE0007954235

Vem är placeringen avsedd för? 
Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på utvecklingen för underlig-
gande marknad och söker möjligheten till högre avkastning än en ränteplacering. 
Du värderar vikten av kapitalskydd högt och vill på förhand veta vilket belopp som 
lägst återbetalas efter löptidens slut. Du är även villig att betala en överkurs mot 
att öka möjligheterna till ytterligare avkastning. Placeringen ser du som ett alter-
nativ till en direktinvestering i underliggande marknad. 

Vad kännetecknar placeringen? 
Avkastningen i placeringen är kopplad till utvecklingen för ett brett aktieindex. Om 
indexet utvecklas positivt multipliceras uppgången med deltagandegraden. Place-
ringen ger avkastning i svenska kronor. Det nominella beloppet är kapitalskyddat, 
men överkursen omfattas inte av kapitalskyddet. 

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 marknadsrisken. 

Riskindikator
(Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan 
förändras under placeringens löptid)
Risknivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?

Lägre risk Högre risk
Risknivå extremutfall  
– Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 2
Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
Emittentrisk: S&P: A+ / Moody's: A1
Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt den svenska branschkoden  
för Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS). Hemsida www.strukturerade.se
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Megatrenderna i  
en föränderlig värld!
Obligation Föränderlig Värld 2 Tillväxt baseras på utvecklingen för aktieindex Global  
Megatrends Index och består av femtio bolag som förväntas att gynnas av olika typer  
av förändringar inom tio identifierade megatrender, bland annat klimatförändring, energi-
effektivitet, vattenförsörjning, hälsovård och utbildning. Indexet har en global exponering  
och ombalanseras kvartalsvis. Placeringen kombinerar på så vis  exponering mot ett  
intressant tematiskt aktieindex med trygghet i form av kapitalskydd.

Om marknaden
Världen förändras i allt snabbare tempo och det ställs 
allt högre krav för att möta de utmaningar som uppstår.

Klimatförändringar påverkar stora delar av jorden. Till 
exempel skapar den globala uppvärmningen torka i 
några av de mest produktiva jordbruksregionerna, och 
för hundratals miljoner människor som saknar tillgång 
till rent vatten blir vattenbrist ett av de största hoten 
i framtiden. Tillgång till vatten är centralt för flertalet 
olika jordbruks- och tillverkningsindustrier. Även ener-
gibolagen förväntas öka sin konsumtion av vatten de 
kommande 20-30 åren. I och med klimatförändringarna 
ställs höga krav på att hitta lösningar som på ett effek-
tivt sätt kan möta de utmaningar som uppstår.  

Jordens befolkning blir allt äldre, och det ökar beho-
ven av sjukvård och läkemedel. Växande  inkomster 
– inte minst i utvecklingsländer – skapar även bättre 
levandsstandard och ställer därmed ytterligare krav 

*  Källa: Solactive

Global Megatrends Index baseras på ett urval av 50 aktier, från 30 branscher, från den utvecklade världen som förväntas att gynnas 
av förändringarna i 10 långsiktiga så kallade megatrender*:

Megatrend Fakta 

Global Hälsa Med växande befolkningsmängd riktas stor fokus på hälsa och välmående, dels för att  
minska vissa kroniska sjukdomar men även skapa förutsättningar för bättre levnadsstandard. 

Klimatförändring Klimatförändringar påverkar stora delar av jorden, bland annat drabbas många områden av  
torka vilket påverkar t ex jordbruksindustrin och således produktion av livsmedel.

Livsmedelsförsörjning Det blir allt viktigare att livsmedelsförsörjningen effektiviseras för att möta efterfrågan från den växande  
befolkningen men även för att minska konsekvenserna av bland annat klimatförändringar.

Ökad livslängd Med bättre levnadsstandard har medellivslängden stigit kraftigt i stora delar av världen  
vilket ställer högre krav på bättre sjukvård och läkemedel.

Millenials (dvs födda 1980 eller senare) Nästan en tredjedel av världens befolkning är födda 1980 eller senare och de ställer andra krav  
och har högre efterfrågan på bland annat konsumtion, digitalisering etc.

Utbildning Medelklassen globalt sett väntas växa till knappt 5 miljarder de kommande 15 åren vilket kan leda  
till högre krav på utbildning, dels för egen utveckling men även för barnens fortsatta utveckling.

Säkerhet För att minska olyckor, sjukdomar och skador med livsavgörande konsekvenser ställs högre krav på  
bland annat bättre infrastruktur, säkrare färdmedel och övrig teknisk utrustning.

Energieffektivitet För att möta allt större efterfrågan på energiförsörjning ökar behovet på bland annat energieffektivet,  
lägre energikostnad samt energisäkerhet.

Avfallshantering Bättre levnadsstandard och en mer konsumtionsbaserad livsstil innebär att kraven ökar på bättre avfalls-
hantering, dels för att minska sjukdomar och olyckor men även för att  minska viss miljöpåverkan.

Vattenförsörjning Tillgången till vatten väntas minska som en följd av bland annat klimatförändring, befolkningsökning och  
ekonomisk utveckling. För att motverka detta ställs högre krav på utbyggnad av bland annat infrastruktur  
och tekniska lösningar för att säkerställa fortsatt vattenförsörjning. 

på hälsovårdsrelaterade produkter och tjänster. Denna 
demografiska trend ställer även högre krav på att till ex-
empel matvaruproducenter ska kunna tillgodose högre 
efterfrågan på ett mer effektivt sätt utan att överutnyttja 
de befintliga naturresurserna.

Samtidigt som jordens befolkning blir äldre, blir den 
även allt större. Till exempel går den så kallade mil-
leniegenerationen (personer födda 1980 eller senare) 
till att snart utgöra en tredjedel av jordens befolkning. 
Denna generation har helt andra önskemål och krav än 
tidigare generationer. Bland annat visar undersökningar 
att cirka 80 procent av milleniegenerationen startar da-
gen med att titta i sin smartphone. Detta innebär bland 
annat att utvecklingen inom digitalisering och automa-
tisering måste fortsätta och bli allt effektivare samti-
digt som användningsområdena blir fler. Denna trend 
kommer fortgå i högt tempo under många år framöver, 
och kommer att gynna bolag som lyckas leda eller följa 
med i utvecklingen. 



Obligation Föränderlig Värld 2 Tillväxt
Placeringen har en löptid på 5 år och ger dig möjlighet till 
avkastning som är kopplad till utvecklingen för brett ak-
tieindex. Indexet är ett så kallat prisindex, vilket innebär 
att underliggande aktiernas utdelningar inte räknas med 
i indexutvecklingen. Aktieindexet är framtaget för att 
ge exponering mot de branscher, och således bolagen, 
som gynnas mest av olika förändringar i de 10 så kallade 
megatrender*. Indexet ombalanseras kvartalsvis och då 
väljs de 50 bolag som ska ingå i indexet ut.
 
Placeringen tecknas till en överkurs om 10 procent  
av nominellt belopp. Deltagandegraden, som anger 
hur stor del av aktieindexets uppgång du får ta del av, 
är indikativt 130 procent 1). Det innebär att om indexet 

har utvecklats positivt multipliceras uppgången med 
deltagandegraden, vilket ger högre avkastning än index-
utvecklingen. Vid  oförändrad eller negativ utveckling 
återbetalas placeringens nominella belopp, vilket 
innebär att det nominella beloppet är kapitalskyddat, 
men överkursen om 10 procent omfattas inte av kapital-
skyddet. 

Betalningen av återbetalningsbeloppet är beroende av 
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förplik-
telser på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle 
hamna på obestånd riskerar investeringen att förlora 
hela sitt värde oavsett hur den underliggande markna-
den har utvecklats.

1)  Deltagandegraden är indikativ (lägst 110 procent) och fastställs senast den 13 maj 2016.
*  Källa: Solactive

30 branscher som väntas att gynnas positivt av förändringar i de identifierade megatrenderna

Medicinteknik Läkemedel - stora 

Industri - maskiner Alternative kraftförsörjning

Ingenjörskonst och konstruktion Livsmedel - konsumentvaror

Industrikonglomerat Läkemedel - övriga

Övriga konsumenttjänster Kemikalier

Kläder/skor Elektronisk utrustning

Elektronikprodukter Mjukvara

Vattenverk Kapitalförvaltning

Informationsteknologi Bioteknik

Internet - mjukvara/tjänster Kemikalier - specialprodukter

Halvledare Elektronikprodukter/vitvaror

Kommersiella tjänster Kommersiell produktion

Fordonsdelar Förvaring/paketering

Kläder/skor - konsument Elektronik

Hushåll/Personvård Livsmedel - producent
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Historisk utveckling av underliggande aktieindex*
Grafen nedan visar utvecklingen för aktieindex mellan 26 februari 2011 och 26 februari 2016.  
Jämförelse  index är MSCI World Index. Under åren 2011-2015 har aktiekorgen förändrats med ca: 8 %, 6 %,  
10 %, 19 % respektive 1 %. Observera att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för 
framtida utveckling eller avkastning.

Global Megatrends Index är ett aktieindex framtaget av Solactive. Indexet baseras på ett urval av 50 aktier från den utvecklade världen som 
förväntas dra nytta av förändringar inom 10 megatrender. Aktierna väljs ut från de 30 brancher (av totalt 129), som förväntas ha störst exponering 
mot megatrenderna. Indexet ombalanseras kvartalsvis enligt en kvantitativ process då de 50 aktierna, med högst direktavkastning och lägst 
volatilitet, som ska ingå i index väljs ut.  

Indexet, som beräknas samt publiceras av Solactive, lanserades den 7 december 2015 och beräknas i EURO. Solactive är ett företag specialiserat 
på indexberäkningar. För mer information om indexet, dess sammansättning samt indexregler, se www.solactive.com/. I indexet ingår för när-
varande ABB Ltd, AstraZeneca PLC, IBM Corp, Skanska AB och Siemens AG.  

Räkneexempel** – beräkning av avkastningen
Exemplet nedan illustrerar åtta möjliga scenarier för total utbetalning på återbetalningsdagen av ett inves-
terat belopp om 112 200 kr, inklusive courtage, det vill säga 10 obligationer. I räkneexemplet har antagits en 
deltagandegrad om 130 procent.

20

40

60

80

100

120

140

160

180

feb 2011 feb 2012 feb 2013 feb 2014 feb 2015 feb 2016

Global Megatrends Index MSCI World Index

Indexutveckling Investerat belopp Total utbetalning på 
återbetal ningsdagen 3)

Utbetalt på investerat 
belopp (%)

Årseffektiv  
avkastning 4)

40 % 112 200 152 000 135,5 % 6,3 %

20 % 112 200 126 000 112,3 % 2,4 %

9,385 % 112 200 112 200 100,0 % 0,0 %

0 % 112 200 100 000 89,1 % -2,3 %

-20 % 112 200 100 000 89,1 % -2,3 %

-40 % 112 200 100 000 89,1 % -2,3 %

3)  Beräknas enligt formeln: Nominellt belopp+Nominellt belopp x Deltagandegrad x Max (0; Indexutveckling).  
4)  Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning på investerat belopp inklusive courtage.



Aktieindexobligationer  
– en trygg sparform

En aktieindexobligation består av två komponenter: en 
obligation och en option. Obligationen ger tryggheten 
och optionen ger möjligheten i investeringen. Obligatio-
nen är en så kallad nollkupongsobligation, ett ränte-
papper som inte betalar några årliga kuponger utan där 
det nominella beloppet återbetalas av emittenten på 
återbetalningsdagen. 

Optionen är ett finansiellt instrument som ger rättighet 
men inte skyldighet att köpa alternativt sälja en under-
liggande tillgång. Optionen erbjuder en hävstångseffekt 
så att en mindre investering kan ge en stor exponering 
mot underliggande tillgång. Det innebär att en aktie-
indexobligation har möjlighet att leverera avkastning i 
nivå med underliggande tillgång och ändå vara kapital-
skyddad genom att emittenten åtar sig att återbetala 
som lägst nominellt belopp vid ordinarie förfall. Detta 
skapar en produkt med ett attraktivt förhållande mellan 
avkastning och risk. 

Kapitalskydd och kreditrisk
Återbetalningsbeloppet och kapitalskyddet är beroen-
de av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på återbetalningsdagen. Investeraren tar 
därmed en kreditrisk på emittenten. Om emittenten 
skulle hamna på obestånd riskerar investeringen att 
förlora hela sitt värde oavsett hur den underliggande 
marknaden har utvecklats.

Vad bestämmer vilken avkastning jag får?
Avkastningen baseras på skillnaden mellan startkurs 
och slutkurs. Om underliggande tillgång stiger får du ett 
belopp som relateras till uppgången. Den underliggan-
de tillgången består oftast av ett icke utdelningsjusterat 
index eller aktie, vilket innebär att utdelningarna inte 
tillgodoräknas i den underliggande tillgångens utveck-
ling. Avkastningen sker oftast i svenska kronor. Däremot 
kan avkastning i vissa fall påverkas av valutakursför-
ändringen mellan svenska kronor och annan valuta. Är 
underliggande tillgång oförändrad, eller har sjunkit, 
återbetalas det nominella beloppet på återbetalnings-
dagen.

Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång du får 
mot underliggande tillgång. Det vill säga hur stor del av 
uppgången för underliggande tillgång som du får ta del 
av. Om den framräknade utvecklingen för underliggande 
tillgång är positiv multipliceras denna med deltagande-
graden för att få fram avkastningen.

Överkurs
Är du beredd att i utbyte mot en något högre risk få 
möjlighet till högre avkastning kan en aktieindexobliga-
tion med så kallad överkurs vara intressant. Överkursen 
innebär att du tecknar aktieindexobligationen till ett 
högre belopp än det nominella beloppet. Det extra be-
loppet ger dig en placering med möjlighet till högre av-
kastning om underliggande marknad utvecklas positivt. 
Skulle underliggande marknad utvecklas negativt eller 
vara oförändrad förlorar du courtaget plus det extra 
belopp som utgör överkursen eftersom kapitalskyddet 
endast omfattar det nominella beloppet.

Andrahandsmarknad
Obligationerna avses inregistreras på NASDAQ OMX 
Stockholm AB. Under normala marknadsförhållanden är 
det möjligt att sälja obligationerna före återbetalnings-
dag. På andrahandsmarknaden utgår courtage enligt 
Skandias gällande prislista.
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Startdag

Nollkupongs-  
obligation

Återbetalningsdag 1)

Möjlig  
avkastning  
på optionen

Nominellt  
belopp

Option

Arrangörsarvode

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

(Överkurs)

1) På återbetalningsdagen återbetalar emittenten som lägst 100 procent av det 
nominella beloppet, i detta fall 10 000 kronor. Därutöver kan investeringen i 
 optionen ge avkastning vilket baseras på avkastningen i underliggande tillgång.

5



6

Viktig information

Placeringar i strukturerade placeringar är förenade med 
vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer fram-
trädande riskfaktorerna med strukturerade placeringar, 
vänligen se erbjudandets fullständiga prospekt för mer 
riskinformation. 

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 egen-
skaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker 
som är förenade med investeringen. 

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

Villkor och anvisningar 
Skandia erbjuder investering i obligationen enligt följande 
försäljnings villkor. De fullständiga villkoren för obligationen 
och annan viktig information står i prospektet och i slutliga 
 villkor, vilka finns tillgängliga på www.skandiabanken.se. 

Placering
Obligation Föränderlig Värld 2 Tillväxt

Teckningsperiod
14 mars 2016 – 22 april 2016

ISIN-kod
SE0007954235

Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Arrangör
Skandia Investment Management Aktiebolag

Distributör
Skandiabanken Aktiebolag (publ)

Nominellt Belopp
SEK 10 000

Lägsta Placeringsbelopp
SEK 11 000

Kapitalskydd
Ja. Läs mer om kreditrisk på sidan 7

Courtage
2 % av placerat belopp

Hur beräknas avkastningen? 
Investeraren köper en obligation utan kupongränta med 
möjlighet att erhålla ett tilläggsbelopp utöver det nominel-
la beloppet på återbetalningsdagen. 
Storleken på tilläggsbeloppet beror på två faktorer: 
• Indexutvecklingen
• Deltagandegraden 
 

Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet utöver nominellt belopp beräknas enligt 
formeln

Nominellt Belopp x Deltagandegrad x Max(0;Indexutveck-
ling)

där indexutveckling: (Slutvärde/Startvärde -1)

Aktieindex
Global Megatrend Index

Startvärdei
Startvärde är aktieindex officiella stängningskurs på start-
dagen (den 29 april 2016).

Slutvärdei
Slutvärde för aktieindex fastställs på slutdagen. Slutvärdet 
baseras på genomsnittet av stängningskursen på de 13 
observationsdagarna (den 27:e varje månad från och med 
27 april 2020 till och med 27 april 2021).

Indexutvecklingen
Indexutvecklingen definieras som den procentuella
förändringen för underliggande aktieindex med beaktande 
av relevant startvärde och slutvärde. Utdelningar från 
underliggande aktier i index tillgodoräknas inte i aktiein-
dexets utveckling. Slutvärdet är baserat på genomsnittet 
av respektive akties stängningskurs på 13 observationsda-
gar. Att använda genomsnitt kan ge ett högre eller lägre 
slutvärde än att observera indexet vid endast ett tillfälle. 
Se prospektet och slutliga villkor för vidare detaljer. Skulle 
indexutvecklingen vara negativ kommer emittenten på 
återbetalningsdagen endast återbetala det nominella 
beloppet. En investering i Obligation Föränderlig Värld 2 
Tillväxt innebär inte, och kan inte jämställas med, att äga 
underliggande aktieindex eller delar av underliggande 
aktieindex.
 
Deltagandegrad 
Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den  
13 maj 2016. Indikativ deltagandegrad är 130 procent, men 
kan bli lägre eller högre. Skandia har rätt att återkalla 
erbjudandet om deltagandegraden inte kan fastställas till 
lägst 110 procent. 

Anmälan och tilldelning 
Anmälan ska ske på 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 obligationerna i den ordning som 
anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Ifylld 
anmälningsblankett ska ha kommit Skandia tillhanda 
senast klockan 17.30 den 22 april 2016. 

Likviddag och betalning 
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade 
obligationer komma att överföras eller säljas till annan in-
vesterare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma 
att understiga investerat belopp blir den investerare som 
ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mel-
lanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. 
•  Betalning ska vara Skandia tillhanda senast den 22 april 

2016.
•  Om full betalning ej kommit Skandia tillhanda senast denna 

dag kan anmälningsblanketten komma att makuleras.
 
Inregistrering vid börs
SEB avser att inregistrera obligationerna på NASDAQ OMX 
Stockholm AB. Skandia kommer, under normala mark-
nadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad 
för obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket 
påverkas av rådande marknadsläge. 

Euroclear Sweden AB 
Obligationerna kommer att vara kontoförda i Euroclear 
Sweden AB:s kontobaserade system. Obligationerna beräk-
nas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto 
den 13 maj 2016. 

Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet 
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala teck-
nade nominella beloppet för obligationen understiger 
SEK 20 000 000 eller om deltagandegraden inte kan 
fastställas till lägst 110 procent. Erbjudandets genomför-
ande är vidare villkorat av att det inte, enligt arrangörens 
bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt 
försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsva-
rande i Sverige eller i utlandet. Arrangören äger även rätt 
att förkorta tecknings perioden, begränsa erbjudandets 
omfattning eller avbryta erbjudandet om arrangören bedö-
mer att marknadsförutsättningarna försvårar möjlighe-
terna 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 tecknings-
courtage finns ett så kallat arrangörsarvode inkluderat 
i den strukturerade placeringens pris (placeringsbelop-
pet). Med antagande om att placeringen behålls till den 
ordinarie återbetalningsdagen uppgår arrangörsarvodet 
till ca 0,5 – 1,2 procent av nominellt belopp (maximalt 
1,2 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 11 000 kronor (exkl. courtage) 
i Obligation Föränderlig Värld 2 Tillväxt 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) = 220 kronor

Arrangörsarvode om 1,2 % per år 
av nominellt belopp (6 %)
(arrangörsarvodet är inkluderat 
i placeringens pris) = 600 kronor

Totala kostnader = 820 kronor  
(vilket motsvarar 1,49 % per år)

Det uttagna teckningscourtaget tillfaller distributören 
medan arrangörsarvodet delas mellan emittenten, 
distributören och arrangören. Om placeringen säljs på 
andrahandsmarknaden före återbetalningsdagen utgår 
courtage enligt vid var tid gällande prislista. Ytterligare in-
formation om avgifter och ersättningar erhålls på förfrågan 
från Skandia.



Om marknadsföringsbroschyren

Historisk utveckling*
Investerare bör notera att historisk utveckling inte är en 
garanti för eller indikation om framtida utveckling eller 
avkastning samt att obligationernas löptid kan avvika från 
de tidsperioder som använts i denna marknadsförings-
broschyr. 

Räkneexempel**
Räkneexemplet visar obligationernas avkastning baserat 
på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa 
deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska 
inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida 
utveckling eller avkastning. 

Om riskerna i investeringen 

Kreditrisk
Utgivaren (emittenten) av Obligation Föränderlig Värld 2 
Tillväxt är SEB. Vid köp av den strukturerade placeringen 
tar investerare en kreditrisk på SEB. Vid framtagandet av 
denna broschyr har emittenten kreditbetyget ”A+” enligt 
”Standard & Poor’s Rating Services”. Återbetalningsbelop-
pet är beroende av SEB:s finansiella förmåga att fullgöra 
sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten 
skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora 
hela sin investering oavsett hur den underliggande expo-
neringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, 
institutioner och privatpersoner, framför allt i Norden, 
Tyskland och de baltiska staterna. I Sverige och de baltiska 
länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett 
utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge 
och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett 
fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. 
SEB-koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs 
och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. 
SEB-koncernen betjänar ca 2.900 stora företag och 
institutioner, 400.000 mindre och medelstora företag, mer 
än fyra miljoner privatpersoner. Per den 31 december 2014 
uppgick SEB:s nettoresultat per årsbasis till 19,2 miljarder 
kronor och per den 31 mars 2015 uppgick SEB:s nettoresul-
tat för det första kvartalet till 4,65 miljarder kronor. För mer 
information, se www.sebgroup.com.

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag 
till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandiakoncer-
nen är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda 
bank- och försäkringskoncerner. Skandiakoncernen har 
gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har 
en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och 
samhällsengagemang. Skandiakoncernen 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. Skandiakoncernen 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

förändras i såväl positiv som negativ riktning. Det högsta 
kreditbetyget enligt Standard & Poor’s skala är ”AAA” och 
det lägsta är ”D”.

Andrahandsmarknad och förtida  avveckling 
Kapitalskyddet gäller endast på ordinarie återbetalningsdag. 
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. Om investerare väljer att sälja den ak-
tuella placeringen före förfallodagen 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 avgö-
rande för beräkningen av avkastningsdelen på obligatio-
nerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att 
utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar 
komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, 
kredit-risker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker 
och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan 
ge en annan avkastning än en direktinvestering i under-
liggande tillgångar, bland annat på grund av att utdelningar 
från respektive bolags aktier i aktiekorgen inte räknas med i 
aktiekorgens utveckling och inkluderas därför inte i avkast-
ningen för placeringen.

Skandia Investment Management Aktiebolag
SIM är ett dotterföretag inom Skandiakoncernen. Skandia-
koncernen är en av Nordens största oberoende, kundägda
bank- och försäkringskoncerner. Koncernen erbjuder 
privatpersoner och företag ekonomisk trygghet i form av 
försäkringslösningar och långsiktigt sparande. Skandiakon-
cernen består även bland annat av Livförsäkringsbolaget 
Skandia, ömsesidigt, Försäkringsaktiebolaget Skandia 
(publ), där SkandiaLink och Skandia Lifeline ingår, Skandia-
banken Aktiebolag (publ), Skandia Fonder AB samt verk-
samheter i Danmark. SIM bedriver värdepappersrörelse. I 
den verksamheten ska SIM, enligt uppdrag från Skandia, 
agera arrangör av strukturerade placeringar.

Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende 
erbjudandet och ger inte en komplett bild av Skandias 
erbjudande att teckna placeringarna i erbjudandet. Emit-
tenten 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 be-
slut tas om investering uppmanas investerare att ta del av 
erbjudandets  fullständiga prospekt och slutliga villkor som 
hålls tillgängligt av Skandia på www.skandiabanken.se. 
Nominellt belopp är kapitalskyddat av emittenten på åter-
betalningsdagen. Om obligationerna 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.

Information för utlandsboende
Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är 
inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som 

Valutarisk 
Placeringen är noterad i och ger avkastning i svenska 
kronor. En försvagning eller förstärkning av den svenska 
kronan gentemot den valutan som underliggande index är 
noterad i påverkar inte avkastningen eller det nominella 
beloppet som är knutet till placeringen. 

Överkurs, ökad risk – större möjlighet till avkastning 
Risken är större i obligationer som köps till överkurs, efter-
som kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. 
Ett alternativ med överkurs ger en högre deltagandegrad 
och därmed möjlighet till större avkastning.

Skatter 
Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för 
preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra 
med professionella rådgivare om de skattemässiga kon-
sekvenserna av en investering i obligationerna utifrån sina 
egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan 
även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa 
konsekvenser för investerare. 

befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer 
bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller före-
tag som har hemvist i USA eller som är registrerade under 
amerikansk 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, ju-
ridiska 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 godkän-
nas 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. Secu-
rities 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

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

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.
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Tidplan

Teckningsperiod 14 mars 2016 – 22 april 2016

Likviddag 22 april 2016

Emissionsdag 13 maj 2016 

Återbetalningsdag 14 maj 2021

Startdag 29 april 2016

Slutdag 27 april 2021

Observationsdagar Månadsvis, med start 27 april 2020 till och med 27 april 2021


