Månadsrapport

Autocall BRIC 9 Step Down
ISIN: SE0005566924

Värderingsdatum: 2017-01-23

Värdering per 2017-01-23
Marknadsvärde

124,92 %

Teoretiskt slutvärde

100,00 %

Utbetalda kuponger

27,00 %

Produktinformation
Autocall BRIC 9 Step Down är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge
avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd
för dig som har en försiktig inställning till aktiemarknaderna i BRIC-länderna.
Emittent

ING Bank N.V.

Nominellt belopp

SEK 10 000

Emissionskurs

100 % av Nominellt belopp

Kapitalskydd

Nej

Löptid

1 - 3 år

Kupong

9 % (ackumulerande)

Inlösenbarriär

År1: 95 %; År2: 75 % av Startindex

Kupongbarriär

År1: 95 %; År2: 75 %; År3: 55 % av Startindex

Riskbarriär

55 % av Startindex

Emissionsdag

2014-02-05

Värderingsdag för Startindex

2014-01-23

Värderingsdag för Slutindex

2017-01-23

Observationsdagar

Avläsning sker årsvis den 23:e kalenderdagen i januari, från och med 2015-01-23 till och med
2017-01-23. Totalt 3 observationer.

Datum kupongutbetalning

Vid en kupongutbetalning utbetalas kupongen 12 handelsdagar efter den aktuella
observationsdagen.

Återbetalningsdag

Senast 2017-02-06 om inte förtida inlösen skett.

Underliggande tillgångar
Inriktning

Namn

Kina

HSCEI Index

Startindex

Utveckling

10 109,49

-3,79%

Ryssland

RUSSIAN DEPOSITARY (USD)

1 610,93

-18,72%

Indien

WISDOMTREE INDIA EARNINGS

17,02

22,74%

Brasilien

iShares MSCI Brazil ETF

41,19

-8,55%

Placeringen är valutasäkrad, alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor.

Detta dokument är enbart en månadsrapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således
inte någon investeringsanalys eller annan rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt
kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för investeringsanalyser och investeringsrekommendationer.
Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information hänvisas till
beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutgiltiga villkor.

Utveckling underliggande tillgångar
Utvecklingen av underliggande tillgångar sedan placeringens start:
HSCEI Index

RDXUSD Index

EPI UP Equity

EWZ UP Equity

1
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Kupongbarriär/Inlösenbarriär

2

3
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Observationsdagar
Datum
1
2
3
*

Sämsta utveckling

Utbetald kupong

Inlösenbarriär

Kupongbarriär

Riskbarriär

-37,13 %
-57,2 %
-18,72 %

0%
0%
27 %

95 %
75 %
55 %

95 %
75 %
55 %

55 %
55 %
55 %

2015-01-23
2016-01-25*
2017-01-23

Förtida Inlösen
Nej
Nej
Ja

Observationsdatum flyttades enligt placeringens villkor.

Tillgång med sämst utveckling
Datum

Tillgång

2017-01-23

RDXUSD Index

Startindex

Aktuell kurs

Aktuell utveckling

1 610,93

1 309,40

-18,72 %

Riskbarriär bruten? Utveckling till Riskbarriär
Nej

-32,33 %

Utveckling placering
Utvecklingen av produktens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start:
Teoretiskt slutvärde
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Teoretiskt slutvärde
Om tillgången med sämst utveckling är under riskbarriären beräknas
Teoretiskt slutvärde** enligt formeln:

Nominellt belopp × (100 % + Aktuell utveckling)

Om tillgången med sämst utveckling är över riskbarriären beräknas
Teoretiskt slutvärde** enligt formeln:

Nominellt belopp + Summa framtida kuponger****

Vilket motsvarar:

100 % + 0 % = 100 %

Summa redan Utbetalda kuponger:

27 %

Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln:

(Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs

Vilket motsvarar:

(100 % - 100 %) / 100 % = 27 %

**

Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen, inklusive eventuella framtida kuponger, under förutsättning att
underliggande marknad(er) är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.
*** Den teoretiska produktavkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen, inklusive eventuella utbetalda och framtida kuponger,
under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan
start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage.
**** Summa framtida kuponger motsvarar summan av återstående kuponger kvar att utbetalas till produktens förfallodatum. Om sämsta underliggande befinner sig över
inlösenbarriären motsvarar detta nästa kupong eftersom produkten därefter avslutas i förtid.

Denna placering är inte kapitalskyddad. Det betyder att det insatta beloppet både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det investerade beloppet. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För
mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor.

Viktig information
Detta dokument utgör inte någon investeringsanalys eller annan rekommendation gällande
investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar och
branchföreskrifter som gäller för investeringsanalyser och investeringsrekommendationer.
Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som
publiceras angående utvecklingen av Skandiabankens strukturerade produkter kan komma att
ändras tills dess att de är bekräftade vid den strukturerade produktens förfall. Inga beslut om köp
och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden. För fullständig
information hänvisar vi till beskrivningen av placeringen i broschyr, prospekt samt slutgiltiga villkor.

